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ÖNSÖZ 

Sosyal bir varlık olan birey, gelişimini, bilgi birikimine borçludur. 

Teknik ve teknolojinin günümüzde eriştiği nokta, bu bilgi birikimi ve 

insan zihninin becerilerini ortaya koyan muazzam bir örnektir. Bireyin 

diğerleriyle etkileşiminin ve sosyalleşmesinin temelinde hayatta kalma 

ve yaşamını konforlu biçimde sürme çabası yatmaktadır. Bireyin 

kendini gerçekleştirmesi ve potansiyelini açığa çıkarması de yine bu 

sosyalleşme eylemselliği içinde ortaya çıkmaktadır. Birey gözlemler, 

duyumsar, işitir ve dokunur. Bu eylemlerin hepsi bilgi toplamanın 

yoludur. Gündelik yaşamda gerçekleştirilen tüm pratikler de toplanan 

bu bilginin özümsenmesi ve ‘yeni’ olanın açığa çıkarılması anlamına 

gelmektedir.  

 ‘Oyun’, bireyin yaşamında vazgeçilmez yere sahiptir. Sağlıktan spora, 

eğitime, mimariye ve güzel sanatlara değin birçok alandaki 

gelişmelerin ardına bakıldığında oyunun rolü ve önemi 

gözlemlenecektir. Birey, oyun pratikleri içerisindeyken hem 

sosyalleşmekte hem de kendini ortaya koymaktadır. Meslek seçiminden 

yaşamında karşılaştığı olay, durum ve koşullara verdiği tepkilere, 

takındığı tutum ve sergilediği davranışlara değin birey, adeta bir 

oyunun parçası konumundadır. Bireyin sorun çözme yeteneği de oyun 

aracılığıyla artmakta, zihinsel ve bedensel performansı yine oyun 

sırasında ortaya konulmaktadır. Oyunun kurgulanma biçimi ve 

üstlenilen roller bile bireyin kendini keşfi ve yeteneklerini 

anlamlandırması açısından çeşitli ipuçları sunmaktadır. Birey duygu 

durumlarını en rahat oyun esnasında sergileyebilmektedir. Öyle ki 
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birey, çoğunlukla oyunun bir parçası olmakla birlikte oyunu değiştirme 

istekliliği de taşıma mizacındadır.  

Özgür ruhlu birey için oyun, kurallar geliştirme ve geliştirilmiş 

kurallara uyma biçiminde algılanabilmektedir. Oyun, ‘eğlence’ ve 

‘rahatlama’ ile bir arada ele alındığında, birçok rutin işin 

tamamlanmasını sağlayıcı güce sahip olduğu ifade edilebilecektir. 

Oyun, bireyin yaşamında, kimi zaman ‘öğren/tme’ aracı kimi zaman da 

‘gönüllü’ benimseme ve kabullenme aracı olarak rol oynamaktadır. En 

başarılı çalışmalar, bireyin kendisini baskı altında hissettiği değil, tam 

tersi rahat ve mutlu hissettiği zamanlarda ortaya konulmaktadır. Bu 

nedenle içinde bulunduğumuz yüzyılda oyun, tüm iş pratiklerinin içine 

sızmış durumdadır. Doğduğu andan itibaren kendini oyun pratikleri 

içinde bulan birey, örgün eğitim süreçlerinde de yaşam pratiklerinde de 

oyun oynamaya devam etmektedir. Bu bağlamda oyun, hayal 

dünyasının gelişimi ve zihinsel-fiziksel eylemlerin ortaya konulması 

açısından değerlidir. 

Oyunun birey üzerindeki tüm etkisi, bireyin değişen doğasına göre 

farklılaşmaktadır. Birey oyunlarla geçmişle bağ kurmanın yanı sıra 

oyunları değiştirerek de -şekil-biçim-araç(lar)-kural-düzenleme-

platform vd. bağlamlarında- şimdisine ve geleceğine biçim 

vermektedir. Bu nedenle oyunun bireyin var oluşu ile doğrudan ilişkili 

olduğu rahatlıkla ifade edilebilecektir. Geçmişi ve günümüzü 

çözümlemek, insanlığın bilgi birikimini ortaya koymak, başlı başına bir 

iz sürme ve bulmaca çözme içgüdüsü olarak değerlendirilebilecektir. 

‘Oyun’ ve ‘oyuncak’ üzerine yapılan çalışmalar da insanlığın gelişimini 
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ve düşünce biçimini ortaya koymak açısından değerlidir ve alana 

önemli katkılarda bulunmaktadır. “Çocuk-Oyun-Oyuncak” başlıklı bu 

derleme kitap çalışması, her daim çocuk kalmayı başaran, merak eden, 

sorgulayan ve gelişmeyi hedefleyen insanlığa dair akademik 

araştırma/inceleme çabasının bir uzantısıdır. Konu başlıkları ve birçok 

disipline hitap etmesi itibariyle bu çalışma, bir etkileşim ve öğrenme 

yolu olan oyunu ortaya koymaktadır. Akademik bir disiplin ve 

hassasiyetle hazırlanan bu kitap, alana önemli katkılarda bulunacaktır.  

Bu vesileyle, kitabın yayınında emeği geçen tüm yazarlarımıza, dizgi 

ve tasarımda görev alan tüm İKSAD Yayınevi çalışanlarına ve elbette 

bu alanda değerli çalışmaları tek bir çatı altında toplayan İKSAD 

Yayınevi yönetimine teşekkür ederiz.           

Prof. Dr. Derya ÖCAL – Doç. Dr. Hasan ÇİFTÇİ  
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INTRODUCTION 

The family, which by its most common definition is the smallest social 

unit in society, functions as a cultural school. The fact that men and 

women work together to establish a home and that this home is shared 

with children is seen as a result of cultural beliefs. The established 

family structure is critical in teaching social roles in children. 

According to the developmental features in the home he/she was born 

into, the child learns to be an individual, a member of social groups, and 

a consumer at the same time. In other words, the family cocoon, which 

is the most important institution developed by humanity, is a significant 

unit that brings the people it raises to civilization (Dağlı and 

Hacıbektaşoğlu, 2015: 193).  

The family's continuity is ensured through both organic and social 

functions. While organic functions are linked to genetic continuity, 

social functions are linked to love, economic security, and spousal 

solidarity (Haralambos and Holborn, 2004; cited in Oktik, 2013). In 

terms of marketing science, the family is defined as a social group in 

terms of relations among its members, an economic union, an 

organization in social life, and a social institution with rules to meet the 

expectations of its members (Bayraktar and Uçkaç, 2015: 214). One of 

them is that it is the most important social factor that shapes the 

behavior of the individual as a consumer, and the other is that it is a 

consumption unit itself. A vital part of the purchased products is for the 

consumption of the family, and therefore the family is an important 

decision unit. Even if the product is bought to meet the needs of one of 



8 | ÇOCUK – OYUN – OYUNCAK TEMALI ÇALIŞMALAR 

 

the family members, other family members can be shown as an actor in 

this decision (Hastürk, 2012: 106). 

In the past, family purchase decisions were thought to be centered on 

the parents. However, due to significant changes in family structure and 

marketing, the influence of children in these decisions has become a 

topic worth discussing. Today's children become people much more 

quickly as a result of technology advancements, and they can make their 

own decisions and choices. As a result, they are a desirable market 

segment for businesses. Children's menus with McDonald's toys, game 

halls in large shopping malls, the popularity of toys like Barbie and 

Pokemon, and major brands in the children's clothing industry all offer 

an indication of the size of this lucrative business (Odabaşı and Barış, 

2007). Today, every family spends between 25% and 40% of their 

budget on child-centered activities, according to Pembecioglu (2006: 

126; cited in Deniz, 2011: 29). It's not just about which biscuit was 

eaten, as it formerly was; it's about the brand of car that's standing 

outside the door or the computer that was chosen. Today's impact of 

children on consumption is a two-way interaction between parents and 

children, sometimes conflicting and sometimes collaborating, rather 

than a one-way interaction consisting of shouting at the supermarket 

(Gram, 2006:112). Today's children are not only consumers who 

express their opinions about what snacks they want and in what 

quantity, and sometimes conflict with us, they are also collaborators 

who pick up their tablets and look for hotels and destinations the 

moment we say we need a vacation. 
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The child, the modern paradigm's'miniature adult,' today's postmodern 

society's 'consuming' and 'consumed object,' takes on various meanings 

depending on the society and time in which he lives. As a result, 

advertisers view children as a valuable target audience for both selling 

products to them and directing adult purchasing. Other factors, such as 

the fact that children are an important target population for 

commercials, are now also effective. Children today have more money 

in their hands than previous generations, and they desire brand 

products. Another reason is that catching children at an early age and 

developing brand loyalty is easier and more permanent (Dal, 2015: 

380). In the literature, the role of children in family decisions is 

examined under a variety of names. While Berey and Pollay (1968) call 

this contribution a 'role,' some researchers prefer to call it an 'effect' 

(Caruana and Vassallo, 2003; Kauer and Singh, 2006). This was 

described by Ward and Wackman (1972) as an attempt at influence. 

The 'perception of relative effect' technique was used by Foxman et al. 

(1989) and Beatty and Talpade (1994) (Cited in El Aoud and Neeley, 

2008: 244). Despite the fact that different names are preferred, 

researchers believe that children's ability to perform this function is 

growing every day. Based on this context, in this section, the effects of 

the words of the child consumers of the selfie age, who will form the 

consumers of the future, on the family purchasing decision process, are 

inferred by taking the X-ray of the researches made by the secondary 

sources within the scope of the relevant literature. It is considered that 

the results of the research will contribute to both the related literature 

and the brands and companies that determine the child consumers of the 
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selfie age, who are the consumers of the future, as the target market, in 

terms of knowing this sensitivity of the generations and constructing 

their digital marketing studies through these channels or tools. 

1. OVERVIEW OF THE FAMILY PURCHASE DECISION 

PROCESS 

The consumer purchase decision process begins with the identification 

of a need and ends with the fulfillment of that need. The family, like an 

individual consumer, goes through this decision process as a group and 

looks for an option that will satisfy all family members. While several 

actors may influence an individual consumer's decision, the roles in the 

purchasing process become far more complicated with family 

purchases. A tablet taken to meet a need of the mother in her working 

life can become a fixture in the house without even the mother's spirit 

after a while. The mother, who thinks she is the initiator, might not even 

be the user of the product. For this reason, the purchasing decision 

process should be carefully examined, especially in terms of family 

purchases. 

The purchasing process is a process that is examined in different steps 

in research. Wilkie stages the purchasing process (1994) as problem 

identification, information acquisition and evaluation of alternatives, 

decision-making and purchase, consumption and evaluation, and 

transition to the next purchasing process. Davis and Rigaux (1974) and 

Belch (2002) explain the problem in three stages: defining the problem, 

obtaining information, and making the final decision. Wilkes (1975), 
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on the other hand, adds a purchasing stage to the end of these three 

stages (Cited by Aygün and Kazan, 2008: 230). 

The family purchasing decision is divided into two sections. The 

beginning phase and the search/decision phase are the two phases. 

There are sub-stages in both stages. The first step includes bringing up 

the idea of purchasing the product, convincing other family members 

that it is necessary, convincing others that it is wise to have this item, 

and persuading others to consider purchasing it. The search/decision 

phase consists of the steps of visiting the stores for different models and 

brands of the product, examining different products and models in the 

stores, purchasing the product from the store, determining the final 

brand and model to be purchased, and deciding from which store the 

product will be purchased. Family members can take an active role in 

one or more of these steps. In these decision stages, the role of children 

has become quite dominant. Even though the roles that children 

undertake in decision steps differ according to the product group, how 

these roles are perceived by other family members is as important as 

their roles in decisions (Beatty and Talpade, 1994: 335). 

Children are more effective at the beginning of the decision-making 

process, according to researchers (Singh & Nayak, 2014: 82). Any 

member of the family might express a requirement at the start of the 

family purchasing decision process. The demand for a specific product 

might sometimes remain unrecognized until it is activated by certain 

internal or external triggers. Motivation can also begin when it is 

expressed and shared by one or more family members, which rises to a 
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certain threshold level under the influence of stimuli in the first stage. 

Aside from that, numerous factors such as advertising or word of mouth 

can trigger the process (Verma and Kapoor, 2003: 8-9). Children can 

have an active role in expressing their demands, being exposed to 

television and other forms of communication, and internalizing 

messages, as well as being the driving force behind many product 

purchases. For example, in a research on internet-worm children aged 

13-17 and their families' holiday purchase decisions, it was discovered 

that internet-worm children dominated their families' holiday 

purchasing decisions, particularly during the initiation and information 

search phases. Furthermore, there is a strong correlation between the 

relative effect experienced by parents and the effect stated by children. 

With the motto "who has the knowledge, has the power", the reflection 

of these transformations in family purchasing decisions is that the 

parent-dominated family structure is replaced by the child-dominated 

family structure in domestic purchases (Belch, Krentler, & Willis-

Flurry, 2005). 

Researchers note out, however, that people's impressions of children's 

influence on family decisions vary from reality. To put it another way, 

the perceived effect, or family members' opinion that another member 

is acting in a manner that has a major impact on their purchase 

decisions, can vary (Wang et al., 2007: 1118). When parents discuss the 

impact of their children on their purchasing decisions, they frequently 

express opinions that do not represent reality. There are three major 

explanations for this inaccuracy, according to Gram (2010: 395). One 
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of them is that they are unaware of the impacts. The other is that they 

tend to exaggerate their influence on decisions. Another reason is their 

willingness to declare less impact than they perceive, taking into 

account social desirability. This perception may also stem from a 

misconception stemming from the fear of shaking the dominance within 

the family. However, the shopping environments we experience every 

day and the family purchases observed in these environments are an 

indication that children have begun to dominate the home. Moreover, 

the parents themselves may ignore this change of dominance. 

Family members have two types of effect on decisions: indirect and 

direct, depending on the strength of communication within the family, 

the degree of closeness, and commitment. The family member is not 

visible in any of the stages of indirect impact. When a family member 

is active in the stages, he or she may, willingly or unwillingly, act on 

the driving force of a desire and make a purchase. A direct effect is 

defined as the effect of an individual who takes action (Bayraktar and 

Uçkaç, 2015: 215). The child's direct effect on the purchase decision 

frequently refers to the insistence on purchasing the desired product. On 

the other hand, in the indirect effect, the child does not make a direct 

demand, the parents try to please him or her by buying the product 

he/she desires. Children's direct and indirect effects on family decisions 

grow as they get older (Aymankuy and Ceylan, 2013: 110). According 

to a study, children have a significant influence on their families' 

purchasing in over a hundred product categories. Children are actors 

who control their own and their families' expenditures both directly and 
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indirectly (Odabaşı and Barış, 2007). However, the child's indirect 

effect begins even before he/she is born, thanks to the efforts of the 

media. Parents begin looking for things that will satisfy their child as 

soon as they learn they are expecting a child. Of course, marketers 

decide which of these products will be, with the messages they send in 

the mass media. The best example of this situation is perhaps diaper 

advertisements. These advertisements depict cute and beautiful babies 

being disturbed by diapers that are 'not of good quality' but are cheaper 

than others, and from then on the button is pressed for the indirect 

effect. When the child is over the age of three, this attitude evolves to 

return with a bag full of the products he/she loves, even from grocery 

shopping without him/her. The result is that the child who is silent and 

deeply in control becomes a consumer. 

Marketers are also aware of indirect influence's attraction. As a result, 

when they want to influence children's purchase decisions, they use the 

indirect influence mechanism. They believe that children who are 

exposed to promotional activities will attempt to persuade their parents 

to purchase the products in question in any manner possible (Bridge et 

al., 2004: 2; cited in Gülerarslan, 2011: 133). Their beliefs are not 

incorrect. Since parents can be as firm as a castle and decline this 

request if their direct effect attempts are aimed at a product that is 

potentially unhealthy or dangerous for their children. Though few can 

stand in the way of an indirect-effect initiative set in motion by a 

promotional effort. 
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In a way, a family is a heterogeneous group, despite being more 

homogeneous than other social groups. In this group, an attempt is made 

to achieve a common purchasing decision despite the fact that demands 

and needs differ. In family purchases, researchers have identified two 

types of problem solutions. The first is purchase decisions obtained by 

consensus, whereas the second is purchasing decisions obtained by 

compromise (Çakmak and Çakır, 2013: 119; Bayraktar and Uçkaç, 

2015: 215). Individuals agree that the product is needed and should be 

bought in the case of consensus, but they should also agree on how to 

make the purchase. Different family members' wishes create conflict in 

conciliatory purchasing decisions, and purchasing becomes a conflict 

management procedure in this case (Koç, 2011: 306-308; cited in 

Çakmak and Çakır, 2013: 120). In complex purchasing decisions such 

as cars, homes, and vacations, compromise purchasing decisions are 

more prevalent. For example, the probability of parents and children 

having the same desires in a vacation purchasing decision is almost non-

existent. While the expectation of the parents who are working and tired 

all year long from the holiday is to rest without doing anything, the 

expectation of the children is to satisfy their need for entertainment, 

which they cannot satisfy at school in a whole academic year, at a 

sufficient level for one year. These expectations, which are difficult to 

reconcile in themselves, harmonize with the all-in-one concepts offered 

by marketers, and it is possible to find options that will satisfy all family 

members. 
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2. IS IT BOUGHT FOR ME OR US? VARIABLE EFFECTS OF 

THE PURCHASE DECISION AND THE CHILDREN 

ACCORDING TO THE TYPE OF THE PRODUCT 

The economic decisions taken in the family, which is a decision unit, 

include financial decisions such as frequently purchased products such 

as food, clothing, cleaning and cosmetics, purchasing decisions of 

durable goods such as houses, automobiles, white goods, furniture, and 

the direction of spending and savings of them. In this wide range, prices, 

purchasing risks, primary users change. At the same time, family 

members' interests and knowledge levels towards products may differ. 

For this reason, it is a vital question for marketers whether the roles of 

family members differ according to the type of product to be purchased 

(Aygün and Kazan, 2008: 232). 

Parents and children participate in family purchasing decisions for 

various types of products, from automobiles to holidays, according to 

Shoham and Dalakas (2003), however, there are some products where 

children can have more influence in their purchasing decisions. These 

products, like family leisure activities, are products that children use 

directly, and hence they are more interested in them (Emir and 

Pekyaman, 2010: 163). The child is unlikely to be concerned about how 

long the refrigerator keeps food fresh, but deciding where to go on 

vacation and which hotel to stay in is an essential decision that they will 

want to make. 
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Other family members recognize the legitimacy of the child's influence 

when it comes to purchasing a product for the child's use. As a result, 

the impact of children is closely related to the intended usage of the 

product (Mangleburg, Grewal, & Bristol, 1999: 379). There have been 

studies comparing the effects of children's and non-products children's 

on family purchase decisions in the literature. Flurry (2007) examined 

the decision to buy toys for children and the decision to buy holiday 

purchases for the family and found that they were both effective. 

Talpade and Talpade-Trilokekar found that young people are more 

effective in consumer products that are durable for their own use. While 

the stage where they are most effective is the initiation stage in the 

durable consumer goods purchased for them, the area where they are 

least effective is the information seeking/decision stage of products for 

family use. 

Foxman, Tansuhaj, and Ekstrom (1989) found 12 products, six for 

children and six for families, and conducted a survey of both parents 

and children to examine relative effects. Adolescents are more effective 

in products that are relatively inexpensive and for their personal use, 

according to researchers. Furthermore, it was shown that there are 

differences in perceptions between parents and children. Children's 

clothes are the type of product with the smallest difference between 

parent and child perceptions. According to Işın and Alkibay (2011), 

mothers are concerned about their children's opinions on both children's 

products and family products. Mothers, on the other hand, are opposed 

to this interaction in products meant for their personal use. The most 
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effective, low-risk, family-use products are those made by children. 

Children have little involvement in products for family use, according 

to Shergill and Zhao (2009), and because these are risky decisions, 

parents make them without consulting them. However, we can conclude 

that as children become older, the impacts of these products become 

more apparent. Children, on the other hand, according to Lenka and 

Vandana (2016), are the final decision-makers when it comes to 

purchasing goods like sweets, snacks, soft drinks, and toys at the point 

of purchase. In the purchase of products such as clothing and durable 

consumer goods, it is claimed that the parents are dominant products, 

but the opinions of the children are also taken. On the other hand, Ersoy, 

Ersoy Quadir, and Sarıabdullahoğlu (2010: 35) state that children aged 

11-18 are highly effective in products for their own use, and that they 

are most effective in entertainment/leisure time activities in products 

for family use. In addition, researchers point out that children are most 

effective in choosing a brand. 

Shoham and Dalakas (2003) examined Israeli and American children in 

their study and found a cross-cultural comparison. Since one is a 

collectivist culture and the other is an individualist culture, these two 

samples were chosen. Television, automobile, vacation, furniture, 

electronics, and breakfast cereal are among the products chosen. In all 

product groupings, Israeli youth are said to have less influence than 

their parents. Cereal products and holiday decisions are the two areas 

where they have the biggest influence. American youth have a smaller 

impact than Israeli youth. In the final decision stage of the holiday 
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purchase, they are most similar to each other in the area where they are 

most similar. In the research, it is emphasized that by increasing the 

interest of children, their influence on purchasing decisions can be 

increased.  

The majority of studies on family purchasing decisions have focused on 

vacation purchases. According to Gürbüz and Köşk (2017), children 

ages of 15-24 have a significant influence, particularly throughout the 

stages of identifying requirements, gathering information, and 

organizing vacation time. The effects of children aged 0-5 and 6-12 on 

holiday decisions are quite weak, according to Aymankuy and Ceylan 

(2013), however, the effects of children aged 13 and over are quite 

strong. The presence of children's menus, playgrounds, and use places 

where required safety precautions are followed is said to be useful in 

making decisions. This is actually an indicator that parents are not 

sufficiently conscious of their children's indirect effects. Parents regard 

their children as effective in evaluating post-holiday satisfaction and 

determining holiday activities, according to Çakıcı and İyitoğlu (2012). 

According to Karadağ (2011), children have an active role in deciding 

the duration of vacation and selecting a place, whereas the choice of an 

agency is left to the parents. According to Wang et al. (2004), children 

have a significant influence on the family's travel and vacation 

decisions, including time, place, comfort, and activity, and that certain 

decisions are even child-dominated. When we compare these results 

with a study in 1980, it can easily be said how intense the effect of 

children is. In the research conducted by Filiatrault and Ritchie in 1980, 
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parents do not see children as very effective at any stage of the decision 

to purchase a holiday, which consists of 17 steps (Cited by Çakıcı and 

İyitoğlu, 2012: 118). 

Food products are another key product group in which the relative 

effects of children are studied. Shopping planning, shopping activity, 

and purchase action are the three steps of food shopping, according to 

Deniz (2011). The majority of children are active participants in the 

shopping and purchase actions, and one-third of children participate in 

the planning stage, according to research. Ülger (2012) found that 

mothers behave in food products for children in accordance with the 

cognitive dissonance theory. The mother, who is suffering from 

cognitive dissonance, is trying to come up with strategies to cope with 

her concerns and find peace. For this reason, a conflict arises between 

the demands of the children and the wants of the mothers in purchasing 

decisions, and in this case, mothers take refuge in the unhealthiness of 

the products and make their own decisions. 

In many different product groups, Özdemir, Torlak, and Vatandaş 

(2013) explain family purchasing decisions by linking them with the 

family life cycle. Food, cleaning, parent and child clothing, toys, white 

goods, cars, housing, communication, entertainment, and technology 

are examples of these products. It was discovered that with the 

involvement of the children in the family in the choice to purchase food 

products, there was a change in the distribution of the roles of the 

parents, although the children were practically never involved in the 

decisions. While the mother's weight is prominent in children's clothing 
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choices, children begin to have a say in these decisions as they become 

older. It is claimed that while parents decide together on education 

expenditures, children begin to have a say in these decisions as they get 

older. The period when they start to be effective in technological 

products is the adolescence period. Verma and Kapoor (2003) state that 

the initiator role of children is dominant in products such as sound 

systems, PCs and televisions, that the mother is the initiator in the 

refrigerator and washing machine, and the father in the automobile. In 

the role of initiator in the car, children are an important collaborator of 

fathers. The products where children's user roles are dominant are PC, 

sound system, television and refrigerator. 

Children's interest in the product is the most crucial indicator of their 

level of influence. When there is a lot of involvement, the impact of the 

effort might be rather great. However, studies show that as children get 

older, their interest in the products their parents buy for them grows. As 

a result, they become more effective family members. According to 

Aygün and Kazan (2008:243), the effects of products with limited child 

involvement are also quite high. This, according to researchers, is due 

to children's particular purchases. Children purchase with their parents 

or, if they're a bit older, independently to meet the family's basic needs. 

While their benefits are significant in the initialization and information 

gathering stages in products with high interest, their effects decrease in 

the final decision stage, according to the same study. This result is also 

in line with Arslan's (2010) approach. According to Arslan (2010), there 

is reverse socialization in family purchasing decisions, particularly in 
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technological product purchases, and that as technology users, their 

parents frequently interact with their children. During the initiation and 

information gathering stages of such high-interest products, children 

are particularly active actors. Researchers claim that the brand 

preferences of the children of nine out of ten parents for technical 

products are important in the decision, and it is seen that 30% of the 

families attach great importance to the opinions of the children (Flurry, 

2007: 322). Çelik (2015: 48) emphasizes that children between the ages 

of 12-19 are very effective in products intended for them, that it is 

effective in electronic products from family use products, but it is not 

effective in products with low level of involvement such as white goods 

and furniture. In products for family use, the effects are higher during 

the initiation and information seeking stages. 

3.  IS IT THE SAME IN EVERY FAMILY? FAMILY TYPE AND 

ROLES IN PURCHASE DECISIONS 

Changes in family structures of social, cultural and technological 

developments expose children to different decision environments in 

today's family and begin to change the status of children as active 

decision makers. Children today have more decision-making power 

than ever before (Flurry, 2007: 323). Gülerarslan (2011) expresses this 

situation with the words “The best example of minority power is a child 

at home”. Indeed, in all of our homes today the reign of the minor 

members reigns. 
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The number of children has decreased as a result of parents delaying 

having children, which is a significant change in family structure. This 

raises the amount of money available to children and increases their 

purchasing power. As a child's purchasing power grows, so does the 

frequency of purchases and their effect on decisions (Arslan, 2010: 7; 

Gülerarslan, 2011: 126). Even if he is very young, a child who gets a 

piggy bank from his parents to teach him how to save can use the money 

saved in that piggy bank as a result of increased financial resources to 

bargain with his parents about the purchase. The child can insist on 

getting his/her mother to buy the cheaper one of the two toys he/she 

wants, and buy the expensive one with his/her savings, and the child 

can usually win from this bargain. However, the money accumulated in 

the piggy bank is money earned by the parent and both wishes of the 

child are met. 

Even though the roles that children undertake in the family may differ 

in each family, we can say that similar tendencies prevail in families at 

the same family life cycle stage (Gülerarslan, 2011: 133). In this case, 

purchasing decisions are different in a family with a new child and a 

family with adolescent children. When children leave home, the balance 

of decisions in the family changes again. 

Another major factor influencing family purchase decisions is the 

degree to which family members share their emotions. The strength of 

individual feelings of love and compassion has an impact on the 

family's purchasing decisions. Emotions are one of the primary drivers 

of family purchasing decisions (Park et al., 1995:723). 
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According to Flurry (2007), the typical American family has changed 

dramatically during the last four decades. The most significant of these 

changes include elderly parents, postponed marriages, postponed 

childbearing, single-parent families, and step-families. In thirty years, 

the number of single-parent families in America has risen fivefold. 

Unmarried women account for 30% of all children and raise them alone. 

With these deep social changes, the place of the child in the family can 

be questioned again. Turkish families are going through similar 

changes. In Turkey, for example, the number of single mothers 

increased from 2415 in 1970 to 19685 in 2002. The number of divorced 

couples has risen from 25712 in 1990 to 94219 in 2007. So, in single-

parent homes, what role does the child play in the decision-making 

process? Divorced women are more conservative toward their children, 

according to research. This is largely due to the fact that they are 

responsible for raising their children alone (Ülger, 2012). According to 

another study, the relative effects of children in single-parent families, 

dual-parent families, and step-families may differ. This difference is 

partly related to the manner in which parent coalitions are formed, as 

well as the authority relationships that exist between parents and 

children (TUİK, 2007; cited in Ülger, 2012: 303). In reality, the 

purchasing roles of children who grow up in broken families are shaped 

extremely differently in these families. In some of these situations, the 

parent who continues to live with the child may be more tolerant in 

order to fill the gap left by the other parent's absence. This effect is 

formed in the other direction in some cases. The parent who is 

responsible for raising a child alone believes that he/she is in charge of 
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all of the child's developmental processes and that he/she may intervene 

more in the child's decisions (Mangleburg, Grewal, & Bristol, 1999). In 

another study, it was found that the effects of older children on food and 

cleaning products increased in children living with their mothers, and 

this effect was valid at all decision steps (Ahuja & Stinson, 1993). 

Other changes occur in families with step-parents and children, which 

is one of the most significant changes in family structures. If the parents' 

children from previous marriages have to live in a house, the roles, 

interpersonal conflicts, and alliances in the new family's purchasing 

decisions can become rather complicated. The relationship between 

single parents and their children, according to Bates and Gentry (1994), 

is comparable to that of friends (cited in Mangleburg, Grewal and 

Bristol, 1999). In scope of changing family structures, it can be said that 

the decisions of single-parent families, single-parent families and step 

families are worth examining. However, it is very difficult to study 

these families in our country. 

4. THE EFFECT OF ADVERTISING ON THE PURCHASE 

DECISIONS OF CHILDREN: I WANT A LOL BABY EXAMPLE 

Advertisements’ most essential effect on children is to make them want 

products and lead them to sales. Advertisements for children that make 

promises like entertainment, power, cuteness, being liked, and so on 

can attract them and direct them to their parents, if they don't have 

purchasing power, or to points of purchase, if any. Even if they don't 

appreciate the product's promise, sometimes just seeing it advertised is 
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enough to make them want to buy it. Children's attention can be drawn 

to Lol dolls that emerge from surprise eggs sold in a children's channel 

series, even if the products are not clearly advertised. Advertising 

scenarios, where children can reach their desires without effort, trigger 

consumption in the minds of the audience (Van Rozendaal et al., 2013: 

147). 

In one study, third-grade primary school students' drawings depicting 

the advertisement and its roles were evaluated. It is clear from these 

illustrations that the advertisement's primary goal is to sell something. 

Children write statements like 'Mom, please take this toy,' 'Let's be 

quick, let's not miss it,' and 'It's wonderful' in bubbles on these drawings. 

Face expressions reveal the pleasure of consumption (Gülerarslan, 

2014). According to another survey, more than half of children in the 

first through eighth grades buy the products they see advertised (Aktaş, 

Özüpek and Altunbaş, 2011). According to certain studies, 58 % 

regarded the advertisement credible, yet % desired to buy the product 

shown in the advertisement (Ersoy Quadir and Akaroğlu, 2009). Just 

like in adults, knowing that something is not as it seems does not 

prevent you from wanting it anyway. While watching the advertisement 

videos of the toy, which is actually known as Barbie's wardrobe, the 

child knows that the clothes that appear in it are not actually, but only 

the pictures in the background of the closet, but this does not prevent 

him from asking for the product although there are no clothes in it. 

When her parents express to the child surprise why there are no clothes 

in them, the child can say that they are just pictures. 
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Furthermore, some research suggest that commercials for alcohol and 

cigarettes, as well as some harmful food advertisements, influence 

children's purchasing decisions. Children's current and future purchase 

decisions are influenced by food advertisements. Childhood obesity 

may be linked to commercial exposure, according to researchers 

(Lapierre and McAlister, 2017: 153). Children's exposure to marketing 

for harmful foods and beverages may boost their desire for these 

products (Ghimire and Rao, 2013). In reality, according to a study, 

children aged 3-6 are exposed to the negative effects of commercials, 

and they frequently eat while watching advertisements (Önder and 

Dağal, 2015). 

In another study, kindergarten children were asked to write a letter to 

Santa Claus. As a result of the research, it is seen that children who 

watch more advertisements want more in their letters, their requests are 

more in favor of branded products. In fact, the toys they want are not 

products advertised during the Christmas period. Researchers attribute 

this to low brand awareness in the kindergarten age period (Pine and 

Nash, 2002). 

CONCLUSION 

Children who first opened their eyes to the world in the year 2000 and 

after are today's child consumers. The late 1990s and early 2000s were 

a period of significant technological, economic, social, and cultural 

change around the world. As a result of this situation, children born in 

2000 and after have faced a period of rapid change, which has resulted 
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in fractures (Altuntuğ, 2012). Children nowadays have been exposed to 

a world that includes personal computers, the internet, and mobile 

devices (Jain, Vatsa and Jagani, 2014). Almost all of their current views 

and features are vastly different from those of previous generations. We 

are dealing with a generation that is developing faster, is more involved, 

and is more knowledgeable. They have more personal power, money, 

influence, and attention than any other generation before them 

(Lindstrom, 2003). These children, also known as the selfie generation 

(Generation Z), are the first to have their characteristics predetermined 

before they are born. The baby boomer generation's grandchildren make 

up this generation, which comes after the Y generation. In conclusion, 

the selfie generation appreciates instant satisfaction and experiences, as 

well as instant purchasing. The majority of the time, their relationship 

with the things they choose in a matter of seconds in a store or market 

is very brief. They can discard the products they buy on the heat of the 

moment as uninteresting within a short time. They may even forget 

some of the products they bought on the way to shopping. These 

products are taken out of the grocery bags by the parents and offered to 

them. 

Child consumers are a more aware and perceptive age when it comes to 

brands. They are aware of the brand's significance. There are a lot of 

people that have a lot of materialistic tendencies. Furthermore, children 

include those who have easy access to their parents' credit cards, can 

spend money, and receive expensive gifts from their families. Their 

clothing is not childlike at all; instead, they prefer adult human clothes 
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that is reduced in size. Girls, for example, may prefer sequined or 

leather-look clothes to that which adults like. Furthermore, with the 

help of the family, this generation's perception of boy-blue and girl-pink 

is changing. A generation dependent on advanced technology products 

because they cannot give up the comfort provided by technology (Jain, 

Vatsa and Jagani, 2014). They set up a profile that can be described as 

a pure consumer by focusing on individualized, unique, and image-

based consumption in all areas. For example, it is critical for children 

to be able to watch their favorite programs whenever they want and 

listen to their favorite music in the order they desire. They want to 

acquire everything they want, consume it right once, and then move on 

to new consumption experiences since they are better educated and 

economically equipped than previous generations. As a result, it's 

critical to gamify product presentations and act quickly in the selfie age. 

Accordingly, the distinction between rich and poor consumers is 

appearent in child consumers, but children who are described as poor 

draw a consumer profile who does not want to miss any consumption 

experience. This experience can be provided to them through cheap 

market brand products. Although they do not gain prestige because they 

consume cheaper products with the same content at the same time as 

wealthy consumers, they are satisfied (Altuntuğ, 2012; Kaplan, 2013; 

Özel, 2017).  

The number of individuals living in the family decreases as family 

structures evolve from the traditional family to the nuclear family, and 

this situation enhances the tendency of individuals to act independently. 
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These changes have an impact on children and young people's behavior, 

and they begin to take responsibility and make their own decisions at 

an early age. Furthermore, family attitudes toward them change, and 

parent typologies that meet all of a child's demands emerge (Gürbüz 

and Köşk, 2017: 647; Flurry, 2007; Karadağ, 2011: 75). This situation 

is supported in empirical research findings; for example, Labrecque and 

Richard (2001) believe that in traditional families, the choice of 

restaurant is dominated by the father, however in nuclear families, 

children begin to influence decisions alongside the mother. According 

to another study, Indian families, where the traditional family structure 

is dominant, face a different situation than Western families, where the 

empty nest stage is common. For three generations, many Indian 

families continue to live together. This situation makes acquiring 

durable consumer products more challenging. Nevertheless, the 

research focuses on the fact that even the hierarchical structures of 

Indian families have changed (Verma and Kapoor, 2003:7). 

Some changes in the retail sector have an impact on decisions. Since 

grocery stores and markets have been replaced by enormous shopping 

complexes where the entire family can shop and enjoy themselves, 

children are more likely to witness their parents' buying decisions. 

Parents who work all day and are unable to see their children are unable 

to refuse their children's requests after work or during weekend 

shopping (Alagöz, 2009: 321). Children of working mothers frequently 

share their mother's role in many purchase decisions. Parents are said 

to attempt to overcome the lack of interest caused by the working 
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mother's intense work schedule by giving the child more responsibility 

and authority (Çakır, 2006: 131-132). Additionally, many products are 

not directly accessible to children, and the child reaches this product 

with their parents as intermediaries. The degree of influence a child has 

on a parent's decision depends on two key factors. These are the 

assertiveness of the child and the child-centredness of the parent. This 

flow of influence between the child and the parent expresses a 

communication process, the person who is the receiver of the 

communication process, the parent, and the level of the child's influence 

on the parent changes depending on the harmony between the parent 

and the child (Berey and Pollay, 1968: 70). This bond between the child 

and the parent can also be a determinant of the parental attitude. 

As a result, children are one of the most important players in the twenty-

first century's consumption. The children's market offers a lot of 

potential from a marketing perspective. Businesses are increasingly 

integrating children in their marketing strategies, realizing the potential 

of this magical market. When we consider children's potential 

consumption tendencies, their status as future consumers, and their 

significant role in society, we can conclude that children have a bigger 

market potential than other demographic groups. 
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GİRİŞ 

Örgütlerin amaçlanan fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için 

gereksinim duyduğu, örgütle uyumlu özellikteki çalışanların örgüte 

çekilmesi ve etkili bir performansla örgütte çalışmaya devam 

etmelerinin sağlanması, değişen potansiyel ve mevcut çalışan 

özellikleri ve her geçen gün daha karmaşık hale gelen çalışma çevresi 

nedeniyle ciddi bir probleme dönüşmüştür. Geleneksel endüstrinin 

yerini bilgiye dayalı endüstrinin almaya başlamasıyla birlikte, katma 

değeri daha yüksek yeni bilgi ve buna dayalı hizmet ve ürün 

üretebilecek nitelikli işgücüne duyulan ihtiyaç, örgütleri insan 

kaynakları yönetiminde rekabet avantajı sağlayabilecek farklı 

yaklaşımlara yönlendirmektedir. Bu yeni ve farklı yaklaşımlar arasında 

“işveren markası” öne çıkan kavramlardan biridir. 

Kavramı ilk Simon Barrow kullanmış ve yine kavramla ilgili ilk 

araştırma Tim Ambler ve Simon Barrow tarafından yayınlanmıştır. 

“The Employer Brand” adlı araştırmada Ambler ve Barrow (1996) 

işveren markasını işlevsel, ekonomik ve psikolojik yararlar/faydalar 

bütünü olarak tanımlamaktadır. Literatürde işveren markasını 

tanımlamak üzere temel kaynak olarak alınan bir diğer çalışmada ise 

Backhous ve Tikoo (2004) işveren markasını örgütün bir işveren olarak 

diğer örgütlerden farklılaşan özelliklerini gösterdiğini, örgütün iş 

ortamı ya da iş teklifinin benzersiz taraflarını öne çıkardığını 

belirtmektedir. Bu yönüyle işveren markalaması eşsiz ve tanınabilir bir 
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işveren kimliği oluştururken, işveren markası da örgütü rakiplerinden 

farklılaştıran bir faydalar paketi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

İyi ve güçlü oluşturulmuş bir işveren markasının potansiyel çalışanlar 

için örgütün çekiciliğini (Lievens, Van Hoye ve Anseel, 2007; Lievens 

ve Highhouse, 2003), mevcut çalışanlar için ise bağlılık düzeyini 

arttırdığının (Ünal, 2010) ortaya konulduğu bazı çalışmalar 

bulunmaktadır. Ancak yazında, kavramla ilgili henüz yeterli 

doygunluğa ulaşacak sayıda çalışma bulunmamaktadır. 

İşveren markası kavramının gelişim süreci incelendiğinde, pazarlama 

ilke, kavram, yöntem ve tekniklerinin insan kaynakları alanına 

uyarlanması sonucunda ortaya çıktığı söylenebilir (Cable ve Turban, 

2001). Kurum ya da ürün markasında hedef kitle potansiyel ya da 

mevcut müşterilerken, işveren markasında hedef kitle potansiyel ya da 

mevcut çalışanlardır. Ayrıca mevcut müşterileri korumak ve yeni 

müşterileri çekmek olan amaç, mevcut çalışanları korumak ve 

potansiyel çalışanları örgüte çekmek olarak güncellenmiştir (Baş, 2011: 

30). 

Örgütlerde doğru ve güçlü inşa edilmiş işveren markası, örgütü 

rakiplerinden farklılaştırıp ileriye taşırken, mevcut çalışanların örgütsel 

bağlılık seviyesini arttırıp elde tutulmasını ayrıca nitelikli işgücünün de 

örgüte çekilmesini sağlamaktadır. Bunun yanında, mevcut çalışan 

verimliliği ve motivasyonunun artması buna paralel olarak da örgüt 

verimlilik düzeyinin yükselmesi hususunda önemli bir katalizör görevi 
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üstlenmekte, kavramın sağladığı faydalar düşünüldüğünde de, örgütleri 

güçlü bir işveren markası oluşturması fikrine teşvik etmektedir. 

Değişim ve gelişim döngüsü içinde tüm örgütler gibi eğitim örgütleri 

de tercih edilen olabilmek adına yapısal ve yaklaşımsal değişimlere 

ayak uydurmak zorunda kalmıştır. Hızla artan üniversite sayılarıyla 

paralel ortaya çıkan yoğun rekabet, üniversiteleri diğerlerinden 

farklılaşmak adına öncekilere oranla çok daha fazla markalaşma yoluna 

sevk etmiştir. Artan kayıt ücretleri açısından özel üniversiteler, 

girmekte yaşanan zorluklar açısından devlet üniversiteleri, öğrencilerin 

her zamankinden daha fazla ilgisini çekebilmek ve artan rekabet 

ortamında tercih edilen ve ayakta kalan kurum olabilmek için yeni 

yaklaşımlar ve stratejiler ortaya koymak zorunda kalmışlardır (Nardalı 

ve Tanyeri, 2011:309). 

Brookes (2003) yükseköğretim kurumlarının artarak günümüzde birer 

işletme gibi davrandığını, diğer taraftan da eğitim veren kurumların 

hizmet sektöründe etkinlik gösteren işletmeler gibi, faaliyet 

gösterdikleri alanlarda itibar yönetimi ve markalaşma konularının 

tesirinde kaldıklarını ortaya koymuştur. Bulotaite (2003) konuşmalar 

esnasında bir üniversite ismi geçtiğinde akla üniversiteye ait imaj, 

yüzler ve yaşanılan deneyimlere ait konuların geldiğini, bu sebeple 

üniversitelerin de markalaşmaya ihtiyacı olduğunu savunmuştur. 

Shepherd, (2005), pazarlama faaliyet ve tekniklerinin başka sektörlere 

uyarlanması noktasında, eğitim hizmetlerinin de bundan 

yararlanmasının önemini ortaya koymuştur. Sonuç olarak, işveren 
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markasının yükseköğretim kurumlarında ortaya çıkaracağı fayda ve 

farklılıklar, öğrenci ve kurum çalışanlarının beklentileri ile uyuştuğu 

noktada tercih edilen ve bir marka olarak akla gelen üniversite algısını 

tesis etmek adına önemlidir. 

Bu bilgilerden hareketle işveren markasının spor eğitimi veren 

yükseköğretim kurumlarına sağlayacağı faydaların araştırılması 

gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamsa spor eğitimi veren 

yükseköğrenim kurumlarında işveren markası ve etkilediği kavramlar 

üç hipotezle ilişkilendirilmiştir. 

Bunlardan ilki, “Spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarındaki 

işveren markası algısının, örgüt içi güven, lider-üye ilişkisi, iş tatmini, 

örgütsel bağlılık ve örgütsel özdeşleşme üzerindeki doğrudan etkileri 

istatistiksel olarak anlamlıdır” hipotezidir. Bu hipotezin oluşmasında 

yazındaki bazı çalışmalar ve işveren markasını açıklamaya yönelik pek 

çok kuram aracılık etmiştir. Bu kuramlar daha çok örgütün mensubu 

olmaktan duyulan memnuniyet, motivasyon ve ihtiyaçların türüne göre 

şekillenmiştir (Gözen, 2016:35-41). 

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramına göre, çalışanlar 

ihtiyaçlarının karşılanma düzeyine göre işvereni değerlendirecek, 

saygı, itibar, aidiyet, gelişim gibi aşamaların gerçekleşme düzeyi 

derecesinde tatmin duygusunu yaşayacak ve örgütlerine 

bağlanacaklardır. Herzberg tarafından ileri sürülen çift etken kuramı 

yine ihtiyaçlar sıralamasından sonra işveren markası ile 



ÇOCUK – OYUN – OYUNCAK TEMALI ÇALIŞMALAR | 45 

 

ilişkilendirilebilecek en önemli kuramlardan biridir. Kuramda 

çalışanların örgüt içindeki ihtiyaçları işletmenin politikası, denetimi, 

ücreti, kişiler arası ilişkileri ve çalışma ortamı şeklinde sıralanmıştır. 

Kuram örgütlerin oluşmasındaki temel değerleri hijyen ve motivasyon 

başlıklarında toplamıştır. İşveren markası kapsamında, örgütleri bu 

temel kavramlar üzerine inşa eden işverenler, çalışan performansını ve 

tatminini arttırmaktadır (Gözen, 2016:35-41).  

İşveren markasıyla ilişkilendirilebilecek bir diğer kuram Adams’ın 

eşitlik kuramıdır. Kurama göre kişinin iş başarısı ve tatmini çalıştığı 

ortamda algıladığı eşitlik ve eşitsizliklerle alakalıdır ve bu dengeyi 

kurabilecek kişi yöneticiler ya da liderlerdir. Zira kişiler arası eşitliğin 

sağlandığı örgütlerde güven duygusunun oluşması kaçınılmazdır. 

İşveren markasıyla ilişkisi olduğu düşünülen bir başka kuram ise sosyal 

kimlik kuramıdır. Backhaus ve Tikoo (2004), sosyal kimlik kuramıyla 

ilişkilendirdikleri işveren marka algısına yönelik araştırmalarında, 

çalışanların işverenlerin marka imajını olumlu bulduklarında, marka ile 

özdeşleşme eğiliminde olduklarını ve daha fazla öz saygı duygusuna 

yol açacağı için bu organizasyona üye olma olasılıklarının daha yüksek 

olacağını belirtmişlerdir. Ayrıca Baş (2011, 42), işveren markası ile 

çalışanlar arasındaki ilişkinin en önemli sonucunu bağlılık olarak 

değerlendirmektedir. Örgütsel bağlılık çalışanlara işin kendisiyle, diğer 

çalışanlarla ve yöneticilerle iyi ilişkiler kurmak ve örgüt amaçlarının 

gerçekleştirilmesinde daha fazla çaba harcamak ve daha az iş stresi 

yaşamak gibi artılar sağlamaktadır. Bu noktada örgütte bağlılık yaratma ve 

insan unsurunun kendini önemli hissedeceği politika ve uygulamalar 
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oluşturmada başarı sağlayacak anahtar işveren markası olarak 

düşünülmektedir.  

Bu bilgiler doğrultusunda işveren markasının etkilediği değişkenler 

oluşturulmuştur. Bu değişkenler kısaca, bireyin psikolojik, fizyolojik ve 

çevresel şartlar ile birlikte tam anlamıyla işinden hoşnut olması yani 

memnuniyet duyması olarak tanımlanan İş tatmini (Hoppock,1935), 

bireylerin kendilerini örgütün bir parçası olarak görmeleri ve örgüte 

karşı aidiyet hissetmeleri olarak tanımlanabilecek örgütsel bağlılık 

(Wallace ve ark., 1999), yine bireyin kendisini belirli bir sosyal grubun 

üyesi olarak tanımlaması için gerekli olan ve hazır oluşunu yansıtan 

durum (DeConinck, 2011) olarak tanımlanan örgütsel özdeşleşme, bir 

örgütün ortamına ve kişiliğine olan güven şeklinde ifade edilebilecek 

örgütsel güven (Nooderhaven, 1992) ve son olarak üst olanın diğer 

bireyleri etkileyerek kendi sorumluluk ve amaçlarını gerçekleştirmesi 

(Cohen, 1993) olarak tanımlanabilecek liderliktir.  

İkinci hipotez “Spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarındaki 

işveren markası algısının, örgütsel bağlılık ve örgütsel özdeşleşme 

üzerine doğrudan etkisinde örgüt içi güven ile iş tatmininin aracı rolü 

istatistiksel olarak anlamlıdır” şeklinde oluşturulmuştur. 

Üçüncü hipotez ise, “Spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarındaki 

işveren markası algısının, örgütsel bağlılık ve örgütsel özdeşleşme 

üzerine doğrudan etkisinde lider üye ilişkisi ile iş tatmininin aracı rolü 

istatistiksel olarak anlamlıdır” ifadeleriyle oluşturulmuştur. 
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İkinci ve üçüncü hipotezlerin oluşturulmasında birinci hipotezdeki 

ilişkilere bağlı kalınarak, ilişki, güven ve tatmin duygularının bağlılık 

ve özdeşleşme düzeylerini etkileyeceği varsayımına ilişkin araştırmalar 

ilgili yazında taranmış ve hipotezin desteklendiği olumlu sonuçlara 

ulaşılmıştır. 

Bu bilgiler ışığında ve hipotezler doğrultusunda araştırmanın amacı; 

işveren markasının akademisyen görüşlerine göre etkilediği faktörlerin 

spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında bir model uygulaması 

ile ortaya konulmasıdır. Araştırma işveren markası kavramının spor 

örgütlerine uyarlanması ve ilişkili olduğu değişkenler (örgüt içi güven, 

lider-üye ilişkisi, iş tatmini, örgütsel bağlılık ve örgütsel özdeşleşme) 

noktasında teorik ve deneysel alt yapı oluşturabilecek bilgilerin 

sunulması anlamında önemlidir. Bu bilgiler doğrultusunda çalışmanın 

teorik çerçevesi, işveren markası ve işveren markasının etkilediği 

değişkenlerin (örgütsel güven, lider üye ilişkisi, iş tatmini, örgütsel 

bağlılık, örgütsel özdeşleşme) açıklanmasından oluşmaktadır. Bu teorik 

çerçeveyi araştırmaya ait üretilen modelin anlatıldığı yöntem izlemiştir. 

Son olarak hipoteze ait bulgular, tartışma ve sonuç bölümleri 

sunulmuştur. 

1. GEREÇ VE YÖNTEM 

Araştırmanın bu bölümü, çalışmanın modeli, çalışmanın hipotezleri, 

araştırma grubu, veri toplama yöntemi, veri toplama araçlarına ait bilgiler ile 

araştırmanın analiz yöntemlerini içermektedir. 
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1.1. Çalışmanın Modeli 

Çalışmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. İlişkisel tarama 

modeli, iki veya daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişim 

varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma modelidir 

(Karasar, 2004, 81). Aşağıda çalışmanın bağımsız değişkeni “işveren 

markası (İVM)” ile bağımlı değişkenleri “iş tatmini (İŞT)”, “örgüt içi 

güven (ÖG)”, “lider-üye ilişkisi (LMX)”, “örgütsel bağlılık (ÖB)” ve 

“örgütsel özdeşleşme (ÖÖZ)” arasındaki ilişki araştırmacı tarafından 

oluşturulan kavramsal modelde gösterilmektedir. 

 

Resim 1: Kavramsal Model 
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1.2. Araştırmanın Hipotezleri 

1. Spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarındaki işveren markası 

algısı, bu kurumlarda görev yapan akademisyenlerin örgüt içi 

güven, lider-üye ilişkisi, iş tatmini, örgütsel bağlılık ve örgütsel 

özdeşleşme algılarını doğrudan etkiler. 

2. Spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarındaki işveren 

markasının örgütsel bağlılık ve örgütsel özdeşleşmeye olan 

etkisinde, örgüt içi güven ve iş tatmininin aracı (mediatör) rolü 

vardır. 

3. Spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarındaki işveren 

markasının örgütsel bağlılık ve örgütsel özdeşleşmeye olan 

etkisinde, lider üye ilişkisinin ve iş tatmininin aracı (mediatör) 

rolü vardır. 

1.3. Araştırma Grubu 

Araştırmanın evrenini, Türkiye’de spor eğitimi veren yükseköğretim 

kurumlarını oluşturan Spor Bilimleri Fakülteleri ve Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokullarında görev yapan akademisyenler oluşturmaktadır. 

Evren sayısının belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) resmi 

internet sitesinde açıklamış olduğu güncel sayılardan yararlanılmıştır. 

Buna göre Türkiye’de spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında 

görev yapan 1652 Akademisyen bulunmaktadır (“Yükseköğretim Bilgi 

Sistemi”, 2017). Araştırmanın örneklem grubunun belirlenmesi amacı 

ile kullanılan formül neticesinde 270 akademisyenin evreni temsil 
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edebileceği tespit edilmiştir (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2014). Veri 

toplama çalışmaları sonucunda amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak 

416 akademisyene ulaşılmıştır.  

Tablo 1: Araştırmaya katılan akademisyenlere ait demografik bilgiler 

Değişkenler Frekans Yüzde % 

Cinsiyet 
Kadın 111 26.7 

Erkek 305 73.3 

Toplam 416 100.0 

Medeni Durum 
Evli 257 61.8 

Bekar 159 38.2 

Toplam 416 100.0 

Kurum Türü 

SBF 191 45.9 

BESYO 178 42.8 

Diğer 47 11.3 

Toplam 416 100.0 

Bölüm 

Antrenörlük 88 21.2 

Beden Eğitimi 162 38.9 

Rekreasyon 43 10.3 

Spor Yöneticiliği 78 18.8 

Diğer 45 10.8 

Toplam 416 100.0 

Ünvan 

Profesör 11 2.6 

Doçent 74 17.8 

Dr. Öğr. Ü. 104 25.0 

Öğretim Elemanı 227 54.6 

Toplam 416 100.0 

Bölgeler 

Akdeniz 43 10.3 

Doğu Anadolu 52 12.5 

Ege 52 12.5 

Güneydoğu Anadolu 10 2.4 

İç Anadolu 134 32.2 

Karadeniz 68 16.3 

Marmara 57 13.7 

Toplam 416 100.0 
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Tablo 1: (devam) Araştırmaya katılan akademisyenlere ait demografik bilgiler 

Değişkenler 
Ortalama  

(Mean) 

Standart Sapma 

(Std. Deviation) 

Yaş 37.91 8.409 

Toplam Çalışma Süresi (yıl) 12.04 9.13 

Şu An Çalışılan Üniversitedeki 

Çalışma Süresi (yıl) 
8.56 7.68 

Şu An Çalışılan Üniversitedeki 

Yönetici İle Çalışma Süresi (yıl) 
3.46 3.31 

1.4. Veri Toplama Yöntemi 

Çalışmada veri toplama aracı olarak anket formundan yararlanılmıştır. 

Veriler araştırmacı tarafından yüz yüze ve elektronik ortamda 

toplanmıştır. Ölçüm aracı, elektronik ortamda hazırlanarak Türkiye 

genelindeki akademisyenlere e-posta yoluyla gönderilmiş, gerekli 

açıklamalar yazılı olarak yapılarak gönüllülük esasına dayalı olarak 

katılımları istenmiştir. Araştırmacı tarafından ulaşılabilen 

akademisyenlere ise gönüllü katılım esas alınarak anket formları elden 

ulaştırılmıştır.  (Süreç sonunda, 952 akademisyene form ulaştırılmış, 

veri toplama aşaması için belirlenmiş 5 aylık süre sonunda 438 

akademisyenden geri dönüş sağlanmış olmasına rağmen 22 tanesindeki 

eksikliklerden dolayı çalışma kapsamı dışında bırakılmıştır. Sonuç 

olarak, analiz için kullanılabilir nitelikte 416 veri toplanmıştır.)  
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Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde demografik 

özelliklerin belirlenmesine yönelik soruların bulunduğu anket, ikinci 

bölümde ise işveren markası ve işveren markasının etkilediği 

faktörlerin belirlenmesine yönelik ölçeklerin oluşturduğu ölçme 

araçları kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçme araçlarına ait 

bilgiler aşağıda verilmiştir:  

1.4.1. Ölçme araçları 

Bu araştırmada toplam 6 ölçme aracı kullanılmıştır. Bunlar; İşgören 

Çekiciliği Ölçeği (EmpAt), İş Özellikleri Anketi, Örgütsel Bağlılık 

Ölçeği, Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği, Örgüt İçi Güven Ölçeği ve 

Liderlik Ölçeği (LMX) ’dir.   

İşgören Çekiciliği Ölçeği (EmpAt)  

İşgören çekiciliği ölçeği, çalışanların işveren markalaşması algısını 

ölçmek üzere Berthon, Ewing ve Hah (2005) tarafından geliştirilmiş, 

Türkçe geçerlemesi Kuşçu ve Okan (2010) tarafından yapılmıştır. 

Ölçek 5 alt boyuttan ve 25 sorudan oluşmuştur. Alt boyutlar “gelişim 

değeri” (1, 3, 4, 5, 6), “sosyal değer” (2, 7, 8, 9, 23), “ilgi değeri” (10, 

11, 12, 13, 14), “uygulama değeri” (16, 17, 18, 19, 20) ve “ekonomik 

değer” (15, 21, 22, 24, 25) olarak isimlendirilmiştir. Her madde 7 = 

kesinlikle katılıyorum ve 1 = kesinlikle katılmıyorum aralığında 

puanlanan 7’li Likert tipinde oluşturulmuştur.  
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IVM ölçeğine ait geçerlilik ve güvenirlik sonuçlarına göre; beş boyutlu 

modele ilişkin genel uyum katsayıları x2
265 = 680.04, P = 0.00, x2/sd = 

2.566; CFI = .98, NNFI = .97, SRMR = .06 ve RMSEA = .08 (%90 

CI:0.07 – 0.09)’dir. Ölçeğin toplamına ait iç tutarlık katsayısı 

(Cronbach alfa) .93 iken alt boyutlara ait iç tutarlık katsayıları, gelişim 

= .74, sosyal = .81, ilgi = .65, uygulama = .85 ve ekonomik = .76’dır. 

Ölçeğe ait doğrulayıcı faktör analizi sonuçları ve cronbach alfa katsıları 

IVM ölçeğinin geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir.  

İş Özellikleri Anketi 

Yazında iş tatminini ölçmekte en çok başvurulan ölçek olarak Hackman 

ve Oldham (1975) tarafından geliştirilen İş Özellikleri Anketi karşımıza 

çıkmaktadır. Çalışmada işveren markasını etkileyen faktörlerden biri 

olduğu düşünülen iş tatmininin ölçülmesinde de Hackman ve Oldham 

(1975)’in geliştirdiği ölçek kullanılmıştır. Bu ölçeğin Türkçeye 

uyarlaması Basım ve Şeşen (2009) tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Ölçek tek alt boyutlu ve 5 maddeden oluşmaktadır. Her madde 5 = 

tamamen katılıyorum ve 1 = hiç katılmıyorum aralığında puanlanan 5’li 

Likert formatında oluşturulmuştur.  

İş özellikleri ölçeğine ait geçerlilik ve güvenirlik analizleri yapılmış ve 

tatminkâr sonuçlar elde edilmiştir. Tek boyutlu modele ilişkin genel 

uyum katsayıları x2
5 = 24.19, P = 0.00, x2/sd = 4.83, CFI = .98, NNFI = 

.96, SRMR = .03 ve RMSEA = .09’dir. Ölçeğe ait iç tutarlık katsayısı 
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(Cronbach alfa) .80’dir. Bu sonuçlar ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliği 

sağladığını göstermektedir. 

Örgütsel Bağlılık Ölçeği 

Çalışanların örgütsel bağlılık düzeylerini ölçmek üzere Jaworski ve 

Kohli (1993) tarafından geliştirilen örgütsel bağlılık ölçeği, Türkçe’ye 

Şeşen (2010) tarafından uyarlanmıştır. Ölçek çalışanların örgütlerine 

duydukları bağlılığı genel örgütsel bağlılık olarak ele almakta ve 6 

madde içeren tek boyutta değerlendirmektedir. Her madde 5= tamamen 

katılıyorum ve 1 = hiç katılmıyorum aralığında puanlanan 5’li likert 

tipinde oluşturulmuştur.  

Örgütsek Bağlılık ölçeğine ait genel uyum katsayıları x2
5 = 38.02, P = 

0.00, x2/sd = 4.75,  CFI = .99, NNFI = .98, SRMR = .02 ve RMSEA = 

.09’dir. Ölçeğe ait iç tutarlık katsayısı (Cronbach alfa) .91’dir. Bu 

sonuçlar ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliği sağladığını göstermektedir. 

Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği 

Örgütsel özdeşleşme konusunda alana öncülük eden Mael ve Ashforth 

(1989, 1992)’un hazırlamış oldukları ölçek bu alanda en fazla 

kullanılan ölçektir. Bu araştırmada da Mael ve Ashforth (1992) 

tarafından hazırlanan ölçek kullanılmıştır. Ölçek tek alt boyuttan ve 6 

sorudan oluşmaktadır. Her madde 5 = tamamen katılıyorum ve 1 = hiç 

katılmıyorum aralığında puanlanan 5’li likert tipinde oluşturulmuştur.  
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Tak ve Aydemir (2004) çalışmalarında Mael ve Ashforth (1992) 

tarafından hazırlanan 6 soruluk ölçeği kullanmış, ölçeğin tek faktörlü 

olduğunu ve kullanılan soruların faktör yüklerinin 0.63 - 0.84 arasında 

değiştiğini ve ölçeğin toplam veryansın %63’ünü açıkladığını tespit 

etmişlerdir.  

Tüzün, özdeşleşme ölçeğinin 6 maddelik formunu Türkiye 

örnekleminde bankacılar arasında uygulamıştır (Tüzün, 2006:133). 

Analiz sonuçlarına göre maddeler tek bileşende toplanmıştır. Tek 

bileşenin özdeğeri 2.89; bu tek bileşenin açıkladığı varyans %48,13 ve 

iç tutarlık katsayısı 0.78 olarak hesaplanmıştır.  

Örgütsel özdeşleşme ölçeğine araştırma için yapılan geçerlilik ve 

güvenirlik analizleri de tatmin edicidir. Tek boyutlu modele ilişkin 

genel uyum katsayıları ise x2
8 = 25.91, P = 0.00, x2/sd = 3.24, CFI = 

.99, NNFI = .98, SRMR = .02 ve RMSEA = .07’dir. Ölçeğe ait iç 

tutarlık katsayısı (Cronbach alfa) .89’dir. Bu sonuçlar ölçeğin geçerlilik 

ve güvenilirliği sağladığını göstermektedir. 

Örgüt İçi Güven Ölçeği  

Örgüt içi güven ölçeği, çalışanların örgütsel güven algısını ölçmek 

üzere Tyler ve Bies (1990) tarafından geliştirilmiş, Türkçe geçerlemesi 

Polat (2009) tarafından yapılmıştır.  4 sorudan oluşan ölçek, örgütsel 

güven algısını tek boyut altında ölçmektedir. Ölçek 5’li Likert tarzında, 

5 = Kesinlikle Katılıyorum ve 1 = Kesinlikle Katılmıyorum aralığında 
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hazırlanmıştır. Polat (2009) tarafından ölçeğin yapı geçerliliğini ortaya 

çıkarmak üzere yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda, ölçeğin 

birinci düzey tek faktörlü bir yapıda olduğu ortaya çıkarılmıştır.  

Örgüt içi güven ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik analiz sonuçlarına 

göre, genel uyum katsayıları x2
1 = 4.36, P = 0.00, x2/sd = 4.36, CFI = 

1.00, NNFI = .99, SRMR = .01 ve RMSEA = .09’dir. Ölçeğe ait iç 

tutarlık katsayısı (Cronbach alfa) .93’dir. Bu sonuçlar ölçeğin geçerlilik 

ve güvenilirliği sağladığını göstermektedir. 

Liderlik Ölçeği (LMX) 

Çalışmada işveren markasını etkileyen faktörlerden biri olduğu 

düşünülen liderliğin ölçülmesinde Graen, Uhl-Bien (1995)’in 

geliştirdiği ölçek kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçeye uyarlaması Çalışkan 

(2015) tarafından gerçekleştirilmiştir. Ölçek tek alt boyuttan ve 7 

sorudan oluşmaktadır. Her madde 5 = tamamen katılıyorum ve 1 = hiç 

katılmıyorum aralığında puanlanan 5’li likert tipinde oluşturulmuştur.  

LMX ölçeğine ait geçerlilik ve güvenirlik analiz sonuçlarına göre; genel 

uyum katsayıları x2
12 = 54.06, P = 0.00; x2/sd = 4.51, CFI = .99, NNFI 

= .98, SRMR = .02 ve RMSEA = .09’dir. Ölçeğe ait iç tutarlık katsayısı 

(Cronbach alfa) .93’dir. Bu sonuçlar ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliği 

sağladığını göstermektedir. 
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1.5. Verilerin Çözümlenmesi 

Bu çalışmada işveren markasının akademisyen görüşlerine göre 

etkilediği faktörlerin belirlenmesi için PATH (değişkenler arasında 

varsayılan nedensellik bağlarının önemini ve büyüklüğünü tahmin 

etmek) analizi kullanılmıştır. 

Path analizinde İVM’nin, ÖG, LMX, İŞT ÖB ve ÖÖZ üzerindeki 

doğrudan etkilerine ek olarak, İVM ile ÖB ve ÖÖZ arasındaki ilişkide 

İŞT, ÖG, LMX’in aracı rolü test edilmiştir. Mediatör etkiler Daniel 

sobel test aracılığı ile hesaplanmıştır.  Bu işlemlerin yanı sıra araştırma 

kapsamında kullanılan ölçeklerin geçerlilik çalışmaları doğrulayıcı 

faktör analizi ile yapılmıştır. Güvenirlik iç tutarlık katsayıları için 

cronbach alpha katsayıları kullanılmıştır. Bu işlemler sırasında varyans 

homojenliği, normallik, doğrusallık, aykırı değer, çoklu bağlantı 

varsayımları gözden geçirilmiştir. 

Path analizi için AMOS 23 paket programı kullanılmış araştırmada hata 

payı 0.05 olarak alınmıştır.  

2. BULGULAR 

Çalışmanın bu bölümünde, spor eğitimi veren yükseköğretim 

kurumlarındaki işveren markasının örgüt içi güven, lider-üye ilişkisi, iş 

tatmini, örgütsel bağlılık ve örgütsel özdeşleşme üzerindeki etkisini test 

etmek için yapılan path analizlerine ilişkin bulgular yer alacaktır. 

Bulguların sunumunda öncelikle değişkenler arasındaki korelasyon 
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katsayıları (ilişki) tablo halinde verilmiştir. Bunu önerilen (hipotez) ve 

alternatif modele ilişkin açıklamalar ve istatistikler takip edecektir. 

2.1. Spor Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarındaki 

İşveren Markası Algısının, Örgüt İçi Güven, Lider-Üye İlişkisi, 

İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Özdeşleşme Üzerine 

Doğrudan Etkileri 

Önerilen modelde işveren markası algısının, örgüt içi güven, lider-üye 

ilişkisi, iş tatmini, örgütsel bağlılık ve örgütsel özdeşleşmeyi 

etkileyeceği varsayılmıştır. Modelde yer alan değişkenlere ilişkin 

korelasyon katsayıları Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2: Değişkenler arasındaki korelasyon katsayıları 

KORELASYON IVMTOP LMX ÖG İŞT OB ÖÖZ 

IVMTOP    .93*           

LMX    .11      .93*     

ÖG    .19      .81      .93*    

İŞT    .25      .22      .23      .80*   

ÖB    .25      .52      .57      .39      .91*  

ÖÖZ    .25      .56      .54      .27      .68   .89* 

* Değişkenlerin iç tutarlılık katsayıları 

Tablo 2’ye göre önerilen modelde yer alan değişkenlerden elde edilen 

iç tutarlılık katsayıları 0.80 – 0.93 arasındadır. Ayrıca çalışmada 

kullanılan değişkenler arasındaki korelasyonların 0.11 – 0.81 aralığında 

olduğu görülmektedir. İlişkilere bakıldığında işveren markası en çok 

örgütsel bağlılık, iş tatmini, örgütsel özdeşleşme değişkenlerini 
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etkilerken, bu sırayı örgütsel güven ve lider üye ilişkisi değişkenleri 

izlemektedir. Bu sonuçlar değişkenler arasındaki ilişkilerin hipotez 

(önerilen) modelle sınanabileceğini göstermektedir.  Hipotez model 

şekil 2’de sunulmuştur. 

Tablodan elde edilen diğer bir sonuç ise çoklu bağlantıdır.  Tabloya 

göre, örgütsel güven ve lider üye değişkeni arasındaki ilişkinin yüksek 

(Kalaycı, 2009) olduğu (r = .81) tespit edilmiştir. Bu iki değişken 

arasındaki ilişki katsayısının çok yüksek olması, değişkenlerin birbirleri 

yerine kullanılabileceğini göstermektedir. Çalışmada oluşturulan 

alternatif modelde (Resim 3) bu çoklu bağlantı sınanacaktır.   

 

Resim 2: Hipotez model 
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Resim 2’deki hipotez modelde akademisyenlerin işveren markası 

algılarının örgütsel güven, iş tatmini, örgütsel bağlılık ve örgütsel 

özdeşleşme üzerine doğrudan etkileri test edilmiştir. Ayrıca örgütsel 

güven ve iş tatminin işveren markası ile özdeşleşme ve bağlılık 

arasındaki ilişkide aracı rolleri analiz edilmiştir.  

Hipotez Model’e ait uyum katsayıları, x2 = 10.99, p = .03, x2/df = 2.75, 

GFI = 0.99; CFI = 0.99; NFI = 0.98 ve RMSEA = 0.06’dır. Ayrıca n = 

416 birimden elde edilen örneklem verilerine ait path modelinin 

fonksiyon minimiasyonu (FMIN) yeterince sağlanmıştır (LO90 = .02 < 

FMIN = .03 < HI 90 = .05). Bu sonuçlar hipotez modelin çok iyi uyum 

katsayılarına sahip olduğunu göstermektedir (Marsh and Hocevar, 

1985; Kline, 1998). 

Hipotez Model’e ilişkin standartlaştırılmış regresyon ağırlıkları işveren 

markasının, örgütsel güven (β = 0.18, t = 3.76, p = .00), iş tatmini (β = 

0.21, t = 4.56, p = .00), örgütsel bağlılık (β = 0.10, t = 2.47, p =.013) ve 

örgütsel özdeşleşme (β = 0.12, t = 2.92, p = .00) üzerinde doğrudan 

pozitif etkileri olduğunu göstermektedir. Ek olarak akademisyenlerin 

üniversite de toplam çalışma süresinin güven algılarını azaltmaya yol 

açtığı tespit edilmiştir (β = -0.12, t = -2.92, p = .00). Aynı zamanda 

güven algısı hem örgütsel bağlılığı (βog = .50, βist = 0.39) hem de 

örgütsel özdeşleşmeyi (βog = 0.54, βist = 0.19) iş tatminine göre daha 

fazla artırmaktadır. 
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Resim 3: Alternatif model 

Resim 3’deki Alternatif Modelde ise, güven ve LMX arasındaki yüksek 

ilişkiden dolayı güven bu modelde yer almamış, yerine LMX konarak, 

diğer ilişkiler aynı şekilde sınanmıştır. Uyum katsayıları 

incelendiğinde, x2 = 6.40, p = .17, x2/df = 1.60, GFI = 0.99; CFI = 0.99; 

NFI = 0.99 ve RMSEA = 0.03’dır. Ayrıca n = 416 birimden elde edilen 

örneklem verilerine ait path modelinin fonksiyon minimiasyonu 

(FMIN) yeterince sağlanmıştır (LO90 = .00 < FMIN = .015 < HI 90 = 

.033). Bu sonuçlar alternatif model’ in uyum katsayılarının hipotez 

model’ den daha iyi uyum katsayılarına sahip olduğunu göstermektedir 

(Marsh and Hocevar, 1985; Kline, 1998). 
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Alternatif modele ilişkin standartlaştırılmış regresyon ağırlıkları 

işveren markasının, LMX  (β = 0.11, t = 2.28, p = .02), iş tatmini (β = 

0.23, t = 4.92, p = .00), örgütsel bağlılık (β =.14, t = 3.43, p = .00) ve 

örgütsel özdeşleşme (β = 0.16, t = 3.90, p = .00) üzerinde doğrudan 

pozitif etkileri olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte yönetici ile 

çalışma süresinin ilişki kalitesi (LMX) üzerine bir etkisi olmadığı 

sonucuna varılmıştır (β = .05, t = 1.036, p = .30). Diğer değişkenlerin 

doğrudan etkileri incelendiğinde LMX örgütsel bağlılığı (βlmx = .44, βist 

= 0.26) ve örgütsel özdeşleşmeyi (βlmx = .52, βist = 0.12) iş tatminine 

göre daha fazla artırmaktadır. Her iki modele ait B, β, t ve P değerleri 

tablo 3 ve tablo 4’de sunulmuştur. 

Tablo 3: Hipotez modelde yer alan değişkenler arasındaki ilişkilere ait B, β, t ve P 

değerleri 

İlişkiler B sh β t p 

Doğrudan 

Etkiler 

IVM ---> OG .04 .01 .18 3.76 .000*** 

IVM----> IST .04 .01 .22 4.56 .000*** 

IVM---> B .03 .01 .10 2.47    .013* 

IVM ----> OZ 
.03 .01 .12 2.92 

   

.003** 

Dolaylı 

Etkiler 

OG -----> OB .59 .05 .50 3.65 .000*** 

OG -----> OZZ .54 .05 .49 3.62 .000*** 

IST -----> OB .39 .06 .25 3.76 .000*** 

IST -----> OZZ .19 .06 .13 2.57 .000*** 

      B=Standartlaştırılmamış Regresyon Katsayıları   β=Standartlaştırılmış Regresyon Katsayıları                                            

*** P  0.00; ** P  0.01; * P  0.05 
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Tablo 4: Alternatif modelde yer alan değişkenler arasındaki ilişkilere ait B, β, t ve P 

değerleri 

İlişkiler B sh β t p 

Doğrudan 

Etkiler 

IVM ------> LMX .04 .02 .11 2.29    .022* 

IVM ------> IST .04 .01 .23 4.92 .000*** 

IVM ------> OB .04 .01 .14 3.43 .000*** 

IVM ------> OZ .04 .01 .16 3.91 .000*** 

Dolaylı 

Etkiler 

LMX ------> OB .33 .03 .45 2.28 .010** 

LMX ------> OZZ .36 .03 .52 2.30 .010** 

IST    ------> OB .41 .07 .26 3.94 .000*** 

IST    ------> OZZ .18 .06 .12 2.51 .000*** 

      B=Standartlaştırılmamış Regresyon Katsayıları   β=Standartlaştırılmış Regresyon Katsayıları                                                                                

*** P  0.00; ** P  0.01; * P  0.05 

2.2. Spor Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarındaki 

İşveren Markası Algısının, Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel 

Özdeşleşme Üzerine Doğrudan Etkisinde Örgüt İçi Güven İle İş 

Tatmininin Aracı Rolü 

Hipotez 2’de IVM’nin OB ve OOZ arasındaki ilişkide ÖG ve İŞT 

dolaylı etkisinin olduğu varsayılmıştır.  Buna göre ÖG’nin dolaylı etkisi 

OB için (.04 * .59) .024 (tsobel = 3.65; p = 0.00); OOZ için ise (.04 * .54) 

.022 (tsobel = 3.62; p = 0.00)’dır. İş tatminin dolaylı etkisi incelendiğinde 

OB için (.04 * .59) .014 (tsobel = 3.76; p = 0.00); OOZ için ise (.04 * .54) 

.007 (tsobel = 2.57; p = 0.00) şeklindedir. Sonuç olarak IVM’nin OB ve 

OZZ üzerinde hem OG hem de İST’in mediatör rolüyle dolaylı etkisi 
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bulunmaktadır. Bu sonuçlar, işveren markası algısının, örgütsel bağlılık 

ve örgütsel özdeşleşme üzerine doğrudan etkisinde örgüt içi güven ile 

iş tatmininin aracı rolü hipotezini desteklemektedir. 

2.3. Spor Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarındaki 

İşveren Markasının Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel 

Özdeşleşmeye Olan Etkisinde, Lider Üye İlişkisi (LMX) ve İş 

Tatmininin Aracı (Mediatör) Rolü  

Hipotez 3’de IVM’nin OB ve OOZ arasındaki ilişkide LMX ve İŞT 

dolaylı etkisinin olduğu varsayılmıştır.  Buna göre LMX’nin dolaylı 

etkisi OB için (.04 * .33) .014 (tsobel = 2.28; p = 0.01); OOZ için ise (.04 

* .36) .015 (tsobel = 2.30; p = 0.01)’dır. Alternatif modeldeki İş tatminin 

dolaylı etkisi incelendiğinde OB için (.04 * .41) .017 (tsobel = 3.94; p = 

0.00); OOZ için ise (.04 * .18) .007 (tsobel = 2.51; p = 0.00) şeklindedir. 

Sonuç olarak IVM’nin OB ve OZZ üzerinde hem LMX hem de İST’in 

mediatör rolüyle dolaylı etkisi bulunmaktadır. Dolayısıyla analiz 

sonuçları hipotez 3’ü destekler niteliktedir. 

3. TARTIŞMA 

Çalışmanın bu bölümünde, spor eğitimi veren yükseköğretim 

kurumlarındaki işveren markasının (İVM), örgüt içi güven (ÖG), lider-

üye ilişkisi (LMX), iş tatmini (İŞT), örgütsel bağlılık (ÖB) ve örgütsel 

özdeşleşme (ÖÖZ) üzerindeki etkisini test etmek için yapılan 

korelasyon ve path analizlerine ait sonuçlar tartışılmıştır. Bulguların 

tartışılmasında araştırma hipotezlerine ilişkin sıra takip edilmiştir. 
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H1. Spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarındaki işveren markası 

algısının, örgüt içi güven, lider-üye ilişkisi, iş tatmini, örgütsel bağlılık 

ve örgütsel özdeşleşme üzerindeki doğrudan etkileri istatistiksel olarak 

anlamlıdır. 

Araştırmaya ait birinci hipotezde işveren markasının ilişkili olduğu 

değişkenler, işveren markası çalışmaları temel alınarak belirlenmiştir. 

Literatürdeki bazı ana çalışmalarda işveren markası kavramının 

duygusal ve fonksiyonel özelliklere dayanılarak açıklanmaya çalışıldığı 

(Lievens ve Highhouse, 2003; Lievens, 2007) görülmüş, Ambler ve 

Barrow’un (1996) insan kaynakları yönetiminde markalaşma 

tekniklerinin uygulanabilirliğini değerlendirdikleri ilk işveren markası 

ile ilgili çalışmalarında ise, işe alım sürecince markalaşma kavramının 

uygulanabilirliği ortaya konulmuştur. Bu tarz bir uygulamanın aynı 

zamanda personelin örgüte olan güvenini ve bağlılığını da arttıracağı 

öngörülmüştür.  Yapılan çalışmalarda örgütüne bağlı bireylerin, 

örgütün misyon, vizyon ve değerlerini kabul etme, örgütle özdeşleşme, 

kalite geliştirme, isteyerek ve gönüllü olarak örgütte kalma gibi 

davranışlar ortaya koyduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu davranışlar da iş 

gücü devir hızı, iş tatmini, performans, işten ayrılma niyetinde azalma 

gibi olumlu etkiler sağlamaktadır (İnce ve Gül, 2005; 1). Bunun 

yanında işveren markası yeni bir kavram olması sebebiyle yapılan 

akademik ve görgül çalışmaların yeterli doygunluğa erişmediği ve 

azlığı dikkat çekmektedir (Backhaus ve Tikoo, 2004; Lievens, 2007). 

Bu sebeple alanyazın taraması sonucunda ulaşılabilen kaynaklardaki 

çalışmalardan yola çıkılarak, işveren markasının etkilediği ve 
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muhtemel sonucu olduğu öngörülen değişkenlerin bir arada incelendiği 

çalışmanın ilk hipotezi “Spor eğitimi veren yükseköğretim 

kurumlarındaki işveren markası algısının, örgüt içi güven, lider-üye 

ilişkisi, iş tatmini, örgütsel bağlılık ve örgütsel özdeşleşme üzerindeki 

doğrudan etkileri istatistiksel olarak anlamlıdır”, şeklinde ele alınmıştır.   

Hipotez (önerilen) ve alternatif modele ait doğrudan etkiler 

incelendiğinde, standartlaştırılmış regresyon ağırlıkları, işveren 

markası algılarının örgütsel güven, lider üye ilişkisi, iş tatmini, örgütsel 

bağlılık ve örgütsel özdeşleşme üzerinde doğrudan pozitif etkileri 

olduğunu göstermekte, dolayısıyla bu değişkenlerin değerlerini 

arttırdığı gözlenmektedir. Ayrıca akademisyenlerin üniversite de 

toplam çalışma süresinin güven algılarını azaltmaya yol açtığı tespit 

edilmiştir.  

İşveren markası algısı-örgütsel güven ilişkisine ait pozitif yöndeki 

araştırma bulguları, güven duygusunun çeşitli sosyal ilişki türlerinin 

ortaya çıkması ve örgütsel yenilikler açısından açıklanabilir niteliktedir. 

Bağlılık, özdeşleşme, tatmin vb. değişkenlerin örgütlerde 

oluşturulmasında öncül olarak görülen güven, değişen ve farklılaşan 

günümüz rekabet ortamında örgütün yeteneklerini de etkilemektedir. 

Örgütlerde güven odaklı ilişkilerin kurulması, çalışanların örgütlerine 

ve liderlerine güven duyması sonucu oluşmaktadır. Bunun sonucunda 

ise örgütlerine bağlı, işlerinden tatmin olmuş ve örgütlerinden şikâyet 

etmeyen çalışanlar ortaya çıkmaktadır. Örgüte duyulan güven, lider ve 

örgütün güvenilirliğinin çalışanlar tarafından algılanmasıdır.  
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Lider ve çalışanlar arasında oluşan güvenin alt yapısında liderin 

yönetsel davranışları son derece önemlidir. Örgütsel hedef ve amaçları 

gerçekleştirmek, örgütlerin rekabet üstünlüğünü sağlayacak stratejileri 

oluşturmak, vizyon belirlemek ya da örgütlerin varlıklarını korumak ve 

sürdürmek konularında en fazla sorumluluğu üstlenen liderlere duyulan 

güven ile örgütlere duyulan güven arasında bağ bulunmaktadır. Örgüt 

liderlerine duyulan güven çalışanlar ile örgüt arasında köprü görevi 

görmektedir. 

İşveren markası ise, iş görenler için örgütlerin değer ifade etmesi ve 

çekici olmasının yanında çalışmak istenilen yer olma imajını içinde 

barındırmaktadır. Mevcut ve potansiyel iş görenlerin, örgüte yönelik 

algılarını ve farkındalıklarını yönetmek için hedeflenen uzun soluklu 

bir stratejidir ve örgüt ile çalışanları arasındaki iki yönlü bir anlaşmadır.  

Bu anlaşma örgüt liderleri eliyle ve güven ortamında sağlandığı noktada 

işveren markası bileşenleri, çalışanlar tarafından özümsenmekte ve 

hedeflenen oluşum uzun soluklu olabilmektedir. İşveren marka 

mesajının, liderler tarafından çalışanlarına uygun şekilde iletilmesi 

halinde, çalışanların liderlerine duyduğu güven düzeyinin arttığı ve 

karşılıklı güven kültürünün güçlendiği söylenebilir. Bunun yanında 

olumlu ve güçlü bir işveren markası algısı, liderlerin örgüt çalışanların 

güvenini kazanmalarına yardımcı olan önemli bir mekanizmadır. 

Ayrıca işveren markasının örgütsel ortamdaki etkisi düşünüldüğünde 

lidere güvenmek için bir öncül olduğu ve benzersiz bir iş deneyimi 

yaratabileceği düşünülmektedir. 
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Yazında yapılan araştırma sonuçlarının da gösterdiği gibi güven, birçok 

çalışmada lidere duyulan güven olarak algılanmış ve bu şekilde 

yorumlanmıştır. Araştırma bulgularına göre, tablo 2’de güven ve lider 

üye ilişkisi arasındaki korelasyon katsayılarından elde edilen 

sonuçlarda benzer şekilde, çoklu bağlantıdır.  Tabloya göre, örgütsel 

güven ve lider üye değişkeni arasındaki ilişkinin yüksek (Kalaycı, 

2009) olduğu (r = .81) tespit edilmiştir. Bu iki değişken arasındaki ilişki 

katsayısının çok yüksek olması, değişkenlerin birbirleri yerine 

kullanılabileceğini göstermektedir. Çalışmada oluşturulan alternatif 

modelde bu çoklu bağlantı sınanmıştır. Yapılan alanyazın taramasında 

da benzer ifadeler dikkat çekmektedir. Güven algısı genel olarak 

yöneticiye/lidere duyulan güven olarak algılanmış ve araştırmanın 

alternatif modelinin oluşturulmasının da nedenini teşkil eden bulguyla 

paralellik göstermiştir (Cho ve Park, 2011; Connaughton ve Daly, 2004; 

Ertürk, 2010; Farndale, Van Ruiten, Kelliher ve Hope-Hailey, 2011; 

George ve Chattopadhyay, 2005; Shamir ve Lapidot, 2003).   

Araştırmada güvene dair elde edilen bir diğer bulguya göre ise 

akademisyenlerin üniversite de toplam çalışma süresinin güven 

algılarını azaltmaya yol açtığıdır. Literatürde yapılan araştırmalar 

sonucunda, çalışma bulgusuna benzer ve farklı sonuçlara ulaşılmıştır. 

Buna göre çalışma süresi ve deneyim arttıkça güven düzeyinin arttığı 

(Çağlar, 2011; Polat ve Celep, 2008) ya da tam aksine çalışma süresi ve 

deneyim arttıkça güven düzeyinin azaldığı (Özer, Demirtaş, Üstüner ve 

Cömert, 2006; Çokluk ve Yılmaz, 2008) tespit edilen araştırmalar 

mevcuttur. Bu sonuca göre güven düzeyi, araştırmaya örneklem olmuş 
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grubun özellikleri göz ardı edilmeden, kariyerinin ilk yıllarında ve 

diğerlerine göre daha deneyimsiz olan çalışanların iş yaşamında henüz 

kötü tecrübeler yaşamamış olma ihtimali ile ilişkilendirilebilir. Çalışma 

süresiyle paralel olarak iş yaşantısının olumsuzlukları ve yaşanan 

olumsuz tecrübelerin de artacağı öngörüldüğünde örgütlere duyulan 

güven düzeyindeki azalma anlaşılabilir olmaktadır. 

İşveren markası algısının lider üye ilişkilerini üzerindeki pozitif etkisi, 

örgütlerin işveren olarak markalaşma sürecinde belki de en önemli 

unsurlardan birinin liderler olmasıyla ilişkilendirilebilir. Liderler 

örgütlerdeki stratejik kararların planlanması ve uygulanması 

aşamalarından sorumlu kişilerdir. Liderlerin örgütün tüm paydaşları 

nezdinde en bilinen ve en görünür kişi olması, işveren markasının 

yaratılması ve yönetimi sürecinde son derece kritik rol üstlenmelerine 

sebep olmaktadır. Örgüt liderlerinin örgüt amaç, misyon ve değerlerine 

paralel değerler taşıması ve örgüt içerisinde ve örgüt dışında rol model 

olması, işveren markasını destekleyen bir güç haline gelmesine neden 

oluşturmaktadır. (Ötken ve Okan, 2015: 111-115). 

Kashyap ve Rangnekar’ın (2016) Hindistan kamu ve özel sektör 

kuruluşlarında çalışan 253 katılımcı ile yaptığı araştırma da olumlu ve 

güçlü bir işveren marka algısının, liderlerin çalışan güvenini 

kazanmalarına yardımcı olan önemli bir mekanizma olduğunu ortaya 

koymuştur. Ayrıca bu çalışma güvenin değişkenler arasındaki ilişkiyi 

açıklayan önemli bir aracılık mekanizması olduğunu da göstermektedir. 
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Lider tarafından doğru ve güçlü oluşturulmuş bir işveren markasının içinde 

barındırdıklarının, yine lider aracılığı ile örgüt çalışanlarına iletilmesi, 

öncelikle çalışanların örgütlerine duyduğu güveni arttırmaktadır. Bunun 

yanında işveren marka bileşenlerinin ve kavramını oluşturan özelliklerin 

lidere addedilmesi, çalışanların nezdinde lideri dolayısıyla lider üye 

etkileşimini ve aralarındaki ilişki kalitesini arttırmaktadır. Ayrıca liderlerin 

işveren markası ile bütünleşmesinin marka kimliğine önemli katkıda 

bulunması kaçınılmazdır. 

Ayrıca izlenen liderlik tarzının, potansiyel ve mevcut çalışanlar arasında 

olumlu bir örgüt imajı ortaya koymak için etkili bir araç olabileceği 

söylenebilir. Bu olumlu organizasyonel imaj, güçlü bir işveren marka 

algısı oluşturulmasına yardımcı olabilir ve bu da çalışanların kendi 

liderlerine duydukları güven düzeyini arttırmaktadır. Diğer bir ifade ile 

liderler, çalışanların arzu ettikleri organizasyonel imajı yansıtmak için 

hayati bir rol oynamakta ve bu da mevcut çalışanların örgütsel markayı 

nasıl algıladıkları ile sonuçlanmaktadır. 

Örgüt liderlerinin olumlu özellikleri örgüt kültürünü etkileyen, güven 

ortamını yaratan, dolaylı olarak pozitif itibar, aidiyet, büyüme ve çekim 

sağlaması nedeniyle de güçlü işveren markası yaratmaya katkıda 

bulunmaktadır (Davies ve Chun, 2009). Ayrıca bunun yanında liderlerin 

özellikleri ve davranışları (adil organizasyon ve yönetim uygulamaları, 

uygulamada sergiledikleri örnek davranışlar, çalışanlarla ilişkileri ve 

çalışanlara adil davranışlar, prosedürler, açık iletişim ve etkileşimler 



ÇOCUK – OYUN – OYUNCAK TEMALI ÇALIŞMALAR | 71 

 

nedeniyle sahip oldukları güven seviyesi) çalışanların işveren markalarını 

olumlu algılayabilmelerini de etkileyebilmektedir. 

Alanyazındaki araştırma bulgularına paralel olarak (Khanolkar, 2013; 

Mendis ve Wanigasekera, 2013; Schlager, Bodderas, Maas ve Cachelin, 

2011; Tanwar ve Prasad, 2016; Wahba ve Elmanadily, 2015; Yalım ve 

Mızrak, 2017) hipotez modele ait sonuçlar işveren markası algısının iş 

tatmini üzerinde önemli derecede etkili olduğunu göstermektedir. Genel 

kabul görmüş bir tanıma göre iş tatmini; “kişinin iş deneyimlerini 

değerlendirmesi ve sonuçları hakkındaki memnuniyet veya olumlu 

duygusal ifadesi” olarak tanımlanmaktadır (Erdil ve Keskin, 2003: 14).  

Örgütlerin başarılı olmalarının arkasında yatan nedenlerden biri de örgütün 

değerlerini benimseyen insan kaynağının yani çalışanların olmasıdır. 

Çalışanları elde tutmak ve personel değişimini minimum seviyeye 

indirmek için insan odaklı, çalışan ile işveren arasında olumlu ilişkiler 

kurulmasını sağlayan uygulamalar oluşturmak önem kazanmaktadır. 

Olumlu örgüt ortamının yaratıldığı bu uygulamaların başında ilk akla 

gelen ise işveren markasıdır. İşveren markası, örgütteki potansiyel ve 

mevcut iş görenleri cezbetmek, motive etmek ve elde tutmak amacına 

yönelik olarak belirlediği değer, sistem, politika ve uygulamalardır 

(Erdemir, 2007). Bu uygulamanın en önemli çıktısı ise, çalışanların iş 

tatmin düzeyinin ve örgütsel bağlılıklarının artmasıdır (Ören ve Yüksel, 

2012). Doğru kurgulanan örgüt markası sadece çalışanların bağlılıklarını, 

tatmin düzeylerini ya da performanslarını arttırmakla kalmayıp aynı 
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zamanda örgütün de doğru ve en iyi uygulamaları takip edip güncel 

kalmasını sağlamaktadır. 

Tanwar ve Prasad’ın (2016) araştırma sonuçları işveren markasının iş 

tatmini için kritik bir belirleyici olduğunu göstermektedir. İşveren 

markasının tüm alt boyutları (eğitim ve gelişim, itibar, organizasyon 

kültürü ve etik, kurumsal sosyal sorumluluk, iş-yaşam dengesi ve 

çeşitlilik) iş tatmini için kritik belirleyiciler olarak bulunmuştur. 

Mendis ve Wanigasekera’nın (2013) araştırma bulguları ise, daha iyi 

oluşturulmuş bir işveren markasının çalışanlara artan bir iş tatmini 

sağladığına dair kanıtlar sunmaktadır. 

Çalışma bulgularına paralel olarak, Khanolkar (2013), Wahba ve 

Elmanadily’nin (2015) çalışmalarında da işveren markası algısı ve iş 

tatmini arasında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. 

Yine Yalım ve Mızrak (2017), işveren markasının unsurlarının çalışan 

memnuniyeti ile ilişkili olduğunu ve işveren markasının çalışan 

memnuniyetini etkilediğini ortaya koymuşlardır. 

Schlager, Bodderas, Maas ve Cachelin'e (2011) göre ise işveren 

markalaşması, çalışanların iş tatminini etkilemektedir. 

Markalar, bir örgütün en değerli varlıkları arasındadır ve marka yönetimi, 

günümüz iş dünyasında birçok örgütte önemli bir faaliyettir. Markalama 
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ise hem müşteriye hem de örgüte ekonomik değer yaratmak için ürünleri 

ve şirketleri farklılaştırmak için sıklıkla kullanılır. Backhaus ve Tikoo'ya 

(2004) göre örgütler markalaşma çabalarını ürün ve kurumsal markaları 

geliştirmeye yöneltse de İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) alanında 

markalaşma, kullanılabilir markalama ilkelerinin insan kaynakları 

yönetimine uygulanması yani işveren markasıdır.  

İşveren markasının hedefi, bir örgütün işveren olarak sahip olduğu 

özellikleri ile rakiplerininkinden farklılaşmasıdır. Bu sebeple işveren 

markalaşması, insan kaynakları için önemli bir araç haline gelmiştir.  

İşveren markası, pazarlama kavramlarını insan kaynakları faaliyetlerine 

entegre ederek, cazip bir işveren imajını mevcut ve gelecekteki çalışanlara 

iletmeyi amaçlamaktadır (Bodderas, Cachelin ve Maas, 2010). 

Oshagbemi (2000), iş tatmini, “çalışanların işiyle ilgili değerleri ile işinden 

elde ettiği kazanımlar arasındaki etkileşimin sonucu olarak ortaya çıkan 

duygusal bir tepki” olarak tanımlamaktadır. 

Hoppock (1935) ise “bir insanın işinden memnun olduğunu söylemesine 

sebep olan psikolojik, fizyolojik ve çevresel koşulların herhangi bir 

kombinasyonu olarak iş tatminini” tanımlamıştır. Bunun yanında, işinden 

memnun olan çalışanlar, bir kuruluşun en büyük varlıklarıyken, memnun 

olmayan çalışanlar en büyük yükümlülükleridir (Bağhaei, 2011). Bu 

nedenle, iş tatminine sahip çalışanlar, daha üretken, yaratıcı ve 

işverenlerine bağlı olma eğilimindedir. Bu noktada işveren markasının en 

önemli rolü, çalışan memnuniyetini arttırmak olmalıdır. 
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İşveren markası algısının pozitif olarak etkilediği diğer bir değişken 

örgütsel bağlılıktır. İşveren markası ile ilgili yapılan birçok çalışma 

örgütsel bağlılık ile ilişkilidir. Bu çalışmaların sonuçlarına göre (Agrawal, 

Swaroop, 2009; Archer, Bussy, 2006; Ariffin, 2008; Backhaus, Tikoo, 

2004; Barrow, Mosley, 2005; Berthon, Ewing, Hah, 2005; Davies, 2008; 

Gaddam, 2008; Kimpakorn, Tocquer, 2009; Knox, Freeman, 2006; 

Lievens, 2007; McMullan ve Ark, 2009)   güçlü işveren markasına sahip 

örgütlerde, çalışanların bağlılık düzeylerinin arttığı, performans ve 

motivasyonlarının yükseldiği, nitelikli çalışanları bünyelerinde toplarken 

rekabet güçlerinin de arttığı görülmüştür. Araştırma sonuçları diğer 

çalışmalara paralel sonuçlara ulaşmıştır. Bu sonuç, Baş’ın (2011,44) da 

bahsettiği gibi kişiler örgütlerini “çalışılabilecek en iyi yer olarak görürse 

başka bir işletmede çalışmayı düşünmez bu da çalışanların bağlılık 

düzeyini arttırarak iş gören devrini alt düzeye indirir” ifadesini 

desteklemektedir. Ayrıca Baş (2011, 42), işveren markası ile çalışanlar 

arasındaki ilişkinin en önemli sonucunu bağlılık olarak 

değerlendirmektedir. Örgütsel bağlılık çalışanlara işin kendisiyle, diğer 

çalışanlarla ve yöneticilerle iyi ilişkiler kurmak ve örgüt amaçlarının 

gerçekleştirilmesinde daha fazla çaba harcamak ve daha az iş stresi 

yaşamak gibi artılar sağlamaktadır. Bu noktada örgütte bağlılık yaratma ve 

insan unsurunun kendini önemli hissedeceği politika ve uygulamalar 

oluşturmada başarı sağlayacak anahtar işveren markası olarak 

düşünülmektedir. 

Edvards (2005), işveren markasının çalışan kalitesi, motivasyon, bağlılık 

ve performansı arttırdığını ayrıca kurumun amaç ve değerlerini kabul eden 
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işgücünün oluşturulduğunu ortaya koymuştur. Berthon, Ewing ve Hah’a 

göre ise işveren markası çalışanların örgütte kalma oranlarını artırmakta 

dolayısıyla örgütsel bağlılığı güçlendirmektedir (Berthon ve diğerleri, 

2005).  

Rosethorn’a (2009:4) göre ise, örgütler rekabet avantajını elde etmek, 

örgütsel devamlılığı sağlamak ve iş gören devir hızını en aza düşürmek 

için örgütsel bağlılığı arttırmak zorundadır. Bunu yapmanın en temel 

yöntemlerinden biri, modern ve stratejik insan kaynakları yönetim 

anlayışını uygulayan, marka haline gelmiş, çalışılacak en iyi örgüt imajını 

taşıyan işverendir. 

Marka haline gelmiş işveren, çalışan odaklı uygulamalar ve modern insan 

kaynakları yöntemlerini kullanmaktadır. Bu uygulamalar işveren ile 

çalışan arasında olumlu bir iletişim ve örgüt ortamı yaratmakta, bunun 

sonucu olarak da çalışanların iş tatmin düzeyleri ve örgütsel bağlılıkları 

artmaktadır (Ören ve Yüksel, 2012). Bu yönüyle stratejik ve modern insan 

kaynakları yöntemlerini kullanan işveren markası çalışmaları, sonuç 

olarak örgütsel bağlılık yaratma çabası içerisinde olacaktır. 

İşveren markası bileşenleri birbirini tamamlayan bir döngü ve tetikleyen 

bir mekanizma olarak algılanabilir. Örgütlerde işveren markası 

güçlendikçe insan kalitesi artar, insan kalitesindeki artış ise işveren 

markasını güçlendirmektedir. Bu gelişme, örgütlerin çalışılabilecek en iyi 

yer olarak algılanmasını sağlamaktadır. Bu algı ise, çalışanların bağlılığını, 

motivasyonunu, görev performansını arttırırken, örgütü potansiyel 
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çalışanlar için bir çekim merkezi haline getirmektedir (Baş, 2011, 47). 

Günümüz şartlarında diğer örgütler gibi Yükseköğretim kurumlarının da 

eğitimde marka olmak ayrıca başarılı bir neslin dolayısıyla işgücünün 

yetişmesinde belki de en önemli paydaşlardan biri olan akademisyenlerin 

örgütlerine çekebilmek hatta bağlılıklarını sağlamak için güçlü bir işveren 

markası oluşturmaları kaçınılmaz bir gerçek olmuştur. 

Sonuç olarak işveren markası örgütsel bağlılığı olumlu yönde etkilemekte, 

örgüt amaçlarını benimsemiş çalışanların büyük ölçüde aidiyet hissi 

geliştirmesini sağlamaktadır. Yüksek örgütsel bağlılığın kaynağı olarak, o 

örgütte stratejik ve modern insan kaynakları uygulamalarının var 

olduğunun göstergesidir. Bu da marka haline gelmiş işverenin nitelikli ve 

bağlılığı yüksek işgücünü örgütte tutabilme yeteneğini ortaya 

koymaktadır. Ayrıca örgütüne güçlü bir bağlılık duyan çalışanların, 

çevresindekilere örgütünden, çalışma ortamından, insan kaynakları 

politikalarından bahsetmesinin sonucu olarak işveren marka imajını 

yaratması kaçınılmazdır. Bu olumlu imaj ise potansiyel adayları 

cezbederek örgütün itibarını arttırmaktadır. 

Araştırma bulgularına göre işveren markasının olumlu etkilediği bir diğer 

değişken de örgütsel özdeşleşmedir. Örgütsel özdeşleşme, bireyin belirli 

bir örgüte ait olma algısına sahip olması ve kendini o örgütün üyesi olarak 

tanımlaması şeklinde açıklanmaktadır (Mael ve Ashforth, 1992).  

Örgütsel özdeşleşmenin, örgüte ait kimlikle doğrudan ilişkisi vardır. 

Örgütlerin kimliklerini oluştururken örgüt çalışanlarının 
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benimseyebileceği ya da ait olmak isteyebileceği özellikleri temel ilke 

olarak kullanması özdeşleşmenin oluşmasında büyük önem taşımaktadır. 

Örgütler çalışanlarına kimliklerine ait mesajı uyguladıkları politikalar 

yoluyla iletmektedirler. Bu politikalar, çalışanların kendi kimlikleriyle 

örgütlerini ne düzeyde ilişkilendirebileceğini dolayısıyla özdeşleşme 

düzeylerini ortaya koyacaktır. Örgütlerin amaç, hedef ve stratejilerinin 

örgüt çalışanları tarafından kabul edilerek uygulamaya konması açısından 

önemli bir rolü olan örgütsel özdeşleşme, örgütle çalışanın bu kimlik 

örtüşmesi ile ortaya çıkacaktır (Uray, 2014). 

Albert ve Whetten (1985) örgütsel kimliği, örgütün merkezi, farklı ve 

süregelen özellikleri olarak tanımlamıştır. Örgütsel kimlik özellikleri örgüt 

üyesine ne kadar çekici gelirse, üyenin örgütle özdeşleşmesi de o derecede 

güçlenir. Örgüt üyesi örgütsel kimliği gittikçe artan bir şekilde çekici 

olarak algılarsa, örgütle çok daha güçlü özdeşleşme gerçekleştirecektir 

(Dukerich ve diğerleri, 2002).  

İşveren markası ise, bir firmayı rakiplerinden ayıran benzersiz bir işveren 

kimliği oluşturma sürecidir (Backhaus ve Tikoo 2004). Bu şekilde 

yaratılan benzersiz işveren kimliği, bir iç marka stratejisi olarak etkin 

iletişim yoluyla çalışanlara teslim edilmektedir. Kurum içi markalamayı 

olumlu yönde etkileyen kurumsal iletişim, çalışanların marka kimliğini, 

sadakatini ve bağlılığını artırabilecek bir rol üstlenmektedir  

Backhaus ve Tikoo (2004), sosyal kimlik teorisiyle ilişkilendirdikleri 

işveren marka algısına yönelik araştırmalarında, çalışanların işverenlerin 
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marka imajını olumlu bulduklarında, marka ile özdeşleşme eğiliminde 

olduklarını ve daha fazla öz saygı duygusuna yol açacağı için bu 

organizasyona üye olma olasılıklarının daha yüksek olacağını 

belirtmişlerdir. Backhaus ve Tikoo (2004) sosyal kimlik teorisi (Tajfel 

2010) tarafından öne sürülen argümana dayanarak, mevcut çalışanların 

işveren marka imajına ilişkin olumlu algılarının, örgütle özdeşleşme 

algılarını artırabileceklerini ortaya koymuşlardır. 

Araştırma bulgularına paralel bir şekilde, Charbonnier‐Voirin, Poujol ve 

Vignolles (2017) yaptıkları çalışmada işveren markası ile örgütsel 

özdeşleşme arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki tespit etmişlerdir. 

Yine Ergun ve Tatar’ın (2016) işveren markası ile ilgili yaptıkları 

çalışmada değişkenler arasındaki ilişkiyi istatistiksel olarak pozitif ve 

anlamlı bulmuşlardır. 

Schlager, Bodderas, Maas ve Luc Cachelin’nin (2011) mevcut ve 

potansiyel çalışanların işveren çekiciliği algılarının iş tatmini ve 

özdeşleşmeye etkisini belirlemeye çalıştığı araştırma sonucuna göre, 

mevcut çalışanların işveren çekiciliği alt boyutlarından ekonomik 

değer, gelişim değeri, sosyal değer ve çeşitlilik değeri algılarıyla iş 

tatmini arasında anlamlı bir ilişki bulunurken; aynı ölçeğin sosyal değer 

ve itibar değeri alt boyutlarının özdeşleşme ile ilişkisi tespit edilmiştir. 

Aynı çalışmada potansiyel çalışanların işveren çekiciliği alt 

boyutlarından sosyal değer, çeşitlilik değeri ve itibar değeri algılarıyla 

özdeşleşme arasında anlamlı ilişki bulunduğu tespit edilmiştir. 
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Buyanjargal ve Bor’ın (2017) çalışma sonuçları ise, işveren markasının 

örgütsel özdeşleşme ve örgütsel bağlılık üzerinde olumlu bir etkisi 

olduğunu göstermiştir. 

Gerçek ve güçlü bir işveren markası için tüm çalışanların hatta tüm 

paydaşların hemfikir olduğu örgütleriyle özdeşleştiği, ekonomik, 

psikolojik ve işlevsel faydalar paketi oluşturulmalıdır. Bu paket 

yetenekli çalışanların kaybını önlemekte, verimliliği ve örgüt karlılığını 

arttırmakta ayrıca çalışanlar arasındaki ilişkileri geliştirmektedir. 

Ayrıca işveren markasının örgütleri cazibe merkezi haline getirmesi, o 

örgütlerin tercih sebebi olması, çalışanların örgüt değerleri, vizyonu ve 

hedefleri ile de özdeşleşmesini sağlamaktadır. Dolayısıyla, iyi formüle 

edilmiş bir işveren markası örgütün temel yeteneklerini sürdürmesine 

ve uzun dönemde rekabetçi avantaj elde etmesine olanak sağlamaktadır. 

Sonuç olarak hipotez 1’e ait bulgu ve açıklamalar ışığında işveren 

markasının güven, ilişki, tatmin, bağlılık ve özdeşleşme üzerinde son 

derece olumlu etkileri olduğu, işveren markasını oluşturmuş örgütlerin 

bu kavramlarla bezenmiş bir yapıya evrilmesinin de kaçınılmaz bir 

sonuç olacağı söylenebilir. 

H 2. Spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarındaki işveren markası 

algısının, örgütsel bağlılık ve örgütsel özdeşleşme üzerine doğrudan 

etkisinde örgüt içi güven ile iş tatmininin aracı rolü vardır. Spor eğitimi 

veren yükseköğretim kurumlarındaki işveren markası algısının, 

örgütsel bağlılık ve örgütsel özdeşleşme üzerine doğrudan etkisinde 
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örgüt içi güven ile iş tatmininin aracı rolü istatistiksel olarak 

anlamlıdır. 

Araştırmanın ikici hipotezinde spor eğitimi veren yükseköğretim 

kurumlarındaki işveren markası algısının, örgütsel bağlılık ve örgütsel 

özdeşleşme üzerine doğrudan etkisinin yanında dolaylı etkisinin de 

olabileceği varsayılmıştır. Tabachnick ve Fidell (2007) çalışma 

varsayımsal birbirini izleyen üç ve fazla değişken arasında nedensellik 

ilişkisine sahipse, değişimlerin değişken ve aracı değişken (mediatör) 

ilişkisi ile test edilebileceğinden bahsetmektedir. 

Yukarıdaki bilgilerden hareketle örgütsel güven ve iş tatmini 

değişkenlerinin, işveren markası, örgütsel bağlılık ve örgütsel 

özdeşleşme arasındaki ilişkiye aracılık edeceği varsayılmıştır. Bir başka 

deyişle, işveren markası algısının örgütsel güveni ve iş tatminini 

arttıracağı bunların sonucu olarak da akademisyenlerin örgüte bağlılığı 

ve örgütle kimlik birlikteliği yani örgütsel özdeşleşme algılarının 

artacağı düşünülmüştür. Buna göre araştırmada ikinci hipotez “Spor 

eğitimi veren yükseköğretim kurumlarındaki işveren markası algısının, 

örgütsel bağlılık ve örgütsel özdeşleşme üzerine doğrudan etkisinde 

örgüt içi güven ile iş tatmininin aracı rolü vardır ve spor eğitimi veren 

yükseköğretim kurumlarındaki işveren markası algısının, örgütsel 

bağlılık ve örgütsel özdeşleşme üzerine doğrudan etkisinde örgüt içi 

güven ile iş tatmininin aracı rolü istatistiksel olarak anlamlıdır” şeklinde 

oluşturulmuştur. 
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Bulgular spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarındaki işveren 

markası algısının, örgütsel bağlılık ve örgütsel özdeşleşme üzerine 

doğrudan etkisinde örgüt içi güven ile iş tatmininin aracı bir rol 

üstlendiğini göstermiştir dolayısıyla araştırmanın hipotezi kabul 

edilmiştir (Tablo 3). 

Yapılan alanyazın araştırmasında işveren markası algısının, örgütsel 

bağlılık ve örgütsel özdeşleşme üzerine doğrudan etkisinde örgüt içi 

güven ile iş tatmininin aracı bir rol üstlendiği üçlü çalışmalara 

rastlanmamış olmasından dolayı, araştırmanın bu bölümünün de özgün 

bir çalışma olduğu söylenebilir. Ancak Kashyap ve Rangnekar (2016) 

araştırmalarında işveren markası algısının örgütsel güveni arttıracağını 

ortaya kaymaktadırlar.  Ayrıca örgütsel güven algılamalarının örgütsel 

bağlılık algılarını pozitif yönde etkilediği görülmüştür (Cho ve Park, 

2011; Cohen ve Prusak, 2001; Çubukçu ve Tarakçıoğlu, 2010; 

Demircan ve Ceylan, 2003; Demirel, 2008; Dirks and Ferrin, 2002; 

Farndale, Van Ruiten, Kelliher and Hope-Hailey 2011; Haden, Caruth 

and Oyler, 2011; Halis, Gökgöz ve Yaşar, 2007; Hosmer, 1995; 

Kaneshıro, 2008; Laschinger, Finegan, Shamian and Casier , 2000; 

Neves and Caetano, 2006; Nyhan, 1999; Paine, 2007; Taşkın ve Dilek, 

2010; Topaloğlu, 2010; Tremblay, Cloutier, Simard, Cheˆnevert, and 

Vandenberghe, 2010; Türköz, Polat ve Coşar 2013; Uray, 2014; 

Zeffane and Al Zarooni, 2012).  Yapılan alanyazın taramasında da 

örgütsel güvenin örgütsel özdeşleşmeyi olumlu yönde etkilediği  

belirlenmiştir (Brewer, 1981; Cook ve Wall, 1980; DeConinck, 2011; 

Dutton, Dukerich ve Harquail, 1994; Edwards ve Cable, 2009; Ertürk, 
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2010; Kanten, 2012; Kitapçı, Çakar ve Bülent, 2005; Kramer, Brewer 

ve Hanna, 1996; Kreiner ve Ashforth, 2004; Lee, 2004; Polat, 2009; 

Puusa ve Tolvanen, 2006; Rousseau, 1998; Shamir ve Lapidot, 2003; 

Shockley-Zalabak, Ellis ve Winograd, 2000; Tüzün 2006; Tüzün ve 

Çağlar, 2009; Uray, 2014).  

Yukarıdaki araştırma sonuçları birleştirildiğinde örgütsel güvenin, işveren 

markası-örgütsel bağlılık ve işveren markası-örgütsel özdeşleşme 

ilişkilerinde aracı bir rolünün olabileceğini akla getirmiştir.  

Bunun yanında işveren markası algısı ve iş tatminini arasında anlamlı bir 

ilişki olduğu belirlenmiştir (Khanolkar, 2013; Mendis ve Wanigasekera, 

2013; Schlager, Bodderas, Maas ve Cachelin, 2011; Tanwar ve Prasad, 

2016; Wahba ve Elmanadily, 2015; Yalım ve Mızrak, 2017). Ayrıca iş 

tatmininin örgütsel bağlılık (Alnajjar, 1999; Chen, 2004; Cook, Wall, 1980; 

Cropanzano, Mitchell, 2005; Çekmecelioğlu, 2006; Çiftyıldız, 2015; 

Decotıs, Summer, 1987; Meyer, Allen, 1991; Meyer, Stanley, Herscovitch 

ve Topolnytsky, 2002; Morrow, 1993; Özdevecioğlu, 2003; Özdevecioğlu, 

2004; Porter, Steers, Mowday ve Boulian 1974; Poyraz ve Kama, 2008; 

Price, 1977; Wiener, 1982; Yanık, 2014; Yoon, Suh, 2003) ve örgütsel 

özdeşleşme (Bamber ve Iyer, 2002; Efraty, Sirgy ve Claiborne, 1991; Hall 

ve Schneider, 1972; Lee, 1971; Lipponen, 2001; Mael, 1988; Mael ve 

Ashforth, 1992; Russo, 1998) algılarını arttırdığı tespit edilmiştir. Bu 

sonuçlardan yola çıkılarak işveren markası-örgütsel bağlılık ve işveren 

markası-örgütsel özdeşleşme ilişkisinde iş tatmininin aracı rolü olduğu 

düşünülmektedir. 
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Örgütsel güven, örgütteki çalışanlar arasındaki iş birliğini arttırması, 

örgütsel kurallara uymayı kolaylaştırması, örgütteki işlem maliyetlerinin 

azaltılması, çatışma ortamının azaltılması nedeniyle oldukça önemlidir. 

Örgütsel güvenin yüksek olduğu örgütlerde çalışanlar, örgütsel otoriteyi 

daha fazla, daha güçlü desteklemekte ve örgütlerine bağlanmaktadırlar. Bu 

bağlamda örgütsel güven örgütsel bağlılığın öncülüdür (Erdem, 2003,165). 

Örgütlerin uyguladıkları modern insan kaynakları yönetimi uygulamaları ve 

politikaları sonucunda güven duygusu oluşmaktadır. Oluşan güven duygusu 

örgütsel anlamda çekicilik yaratmakta ve potansiyel personeli örgüte 

çekmekte ve / veya mevcut personelde yüksek ölçüde bağlılık duygusu 

oluşturmaktadır (Çiftçioğlu, 2009). Dolayısıyla örgütlerin insan kaynakları 

uygulamaları, çalışanların örgüt ile ilgili pozitif ya da negatif düşünceler 

oluşturmasına neden olabilmekte, bu da çalışanların örgütle kurdukları 

bağlılığın şekil ve düzeyine etki edebilmektedir. 

Hosmer’e (1995) göre, örgütsel güvenin en önemli sonuçlarından biri 

örgütsel bağlılıktır. Bir örgütün amaçlarını ve hedeflerini gerçekleştirmesi 

güçlü bir örgütsel bağlılıkla ilişkilendirilmektedir. Örgütsel bağlılığın 

oluşmasındaki en önemli faktör ise, çalışanların örgütlerine duydukları 

güvendir. Taşkın ve Dilek’te (2010) yaptıkları çalışmada örgütsel bağlılık 

ve örgütsel güven arasında anlamlı bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. 

Dirks ve Ferrin (2002), yaptıkları analizde, örgütsel güvenin çıktıları 

arasında örgütsel bağlılığı göstermektedir.  
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Yapılan başka bir araştırmada, insan kaynakları uygulamalarının etkinliğini 

arttıran örgütsel güvenin, örgütsel bağlılık düzeyini arttırdığı görülmektedir 

(Tremblay, Cloutier, Simard, Cheˆnevert, ve Vandenberghe, 2010). 

Paine göre ise (2007), çalışanların sürekli desteklenmesi ve adil bir biçimde 

karşılanan istek ve ihtiyaçlarına dair oluşan güven, çalışanları örgütüne 

bağlamaktadır. Darrough (2006) örgütsel güven ve örgütsel bağlılık 

arasındaki güçlü ilişkiden bahsederken, bunu örgütsel değer, hedef ve 

amaçların paylaşılmasına dayandırmaktadır. Aksi durumda oluşan 

kuşkunun örgütsel değer, hedef ve amaçların paylaşımı sınırlı kalmakta ve 

çalışanların bağlılıklarının da çıkar ilişkisine dönüşmesinden 

bahsetmektedir. Çalışmada örgütsel bağlılığın örgütsel güven sonucu 

oluşması ve çıkar ilişkisine dayanmaması gerektiği anlatılmaktadır.  

Kaneshiro (2008), çalışanların verimliliğini arttıran ve örgütsel bağlılığını 

güçlendiren etmenin örgütsel güven olduğunu ifade etmektedir. Performans, 

problem çözme, bağlılık, iletişim ve bilgi paylaşımı gibi davranış ve 

performans sonuçlarının sağlanmasında örgütsel güven etkili olmaktadır.  

Örgütsel güven, çalışanların örgütleri ile ilgili tutum ve davranışsal 

özellikleri ve işleri ile ilgilidir. Yüksek düzeyde güvenin olduğu örgütlerde 

iş tatmini, bağlılık, iş birliğinin gelişmesi ve etkin iletilen örgüt misyonun 

oluştuğu görülmüştür (Demircan ve Ceylan, 2003). 

Ertürk (2010), çalışanların örgütlerine duydukları yüksek güvenin, örgütün 

değer ve amaçlarının benimsenmesi için bir araç olduğunu belirtmiş ve 
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sonuç olarak örgüte bağlılık duymaları ve örgütle özdeşleşmeleri 

beklenmektedir demiştir. 

Örgütsel özdeşleşme, bireylerin örgüt strateji ve amaçlarının 

benimsenmesiyle yakından ilişkilidir (Uray, 2014).  Ayrıca çalışan ile örgüt 

arasındaki ilişkileri şekillendiren bir özelliğe sahiptir. Bu yönüyle örgüt 

iklimindeki psikolojik ilişkilerin oluşmasında bir diğer unsur olan örgütsel 

güven ile yakın ilişki içerisindedir. Diğer bir deyişle örgütsel güven 

çalışanların örgütleriyle özdeşleşme düzeyini etkileyen ve örgütsel 

özdeşleşmenin öncülü olarak kabul edilen bir olgudur (DeConinck, 2011).  

Çalışma bulgularına göre örgütsel güven ile örgütsel özdeşleşme arasındaki 

anlamlı ilişki alanyazın ile uyumludur. Örgütsel güvenin örgütsel 

özdeşleşmeyi olumlu etkilediğine ilişkin birçok araştırma vardır (Brewer, 

1981; Cook ve Wall, 1980; DeConinck, 2011; Dutton, Dukerich ve 

Harquail, 1994; Edwards ve Cable, 2009; Ertürk, 2010; Kanten, 2012; 

Kramer, Brewer ve Hanna, 1996; Kreiner ve Ashforth, 2004; Kitapçı, Çakar 

ve Bülent, 2005; Lee, 2004; Polat, 2009; Puusa ve Tolvanen, 2006; 

Rousseau, 1998; Shamir ve Lapidot, 2003; Shockley-Zalabak, Ellis ve 

Winograd, 2000; Tüzün 2006; Tüzün ve Çağlar, 2009; Uray, 2014).  

Knight ve Haslam (2010) çalışmalarında, örgütsel özdeşleşmenin örgüt 

içerisindeki çalışanların genel tutum ve davranışlarını belirleyicisi olduğunu 

söylemiş, çalışanların kendilerini örgütün bir parçası olarak 

değerlendirmeleri ve örgütsel süreçlerde pozitif davranışlar 

sergileyebilmeleri için örgütlerine güven duymaları gerektiğini belirtmiştir. 
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Örgütsel güven, yönetici ve çalışanlar arasındaki ilişkiyi güçlendirmekte ve 

örgütsel özdeşleşme düzeyini arttırmaktadır. Çalışanlara örgütün bir parçası 

olmasında fayda sağlamakta ve çalışma arkadaşları ya da örgütleriyle, ben 

yerine biz duygusunun geliştirilmesinde önemli rol oynamaktadır 

(Rousseau, 1998). 

Örgütleriyle yüksek özdeşleşme sağlamış çalışanlar, örgütün amaç ve 

başarılarını kendilerinin gibi algılayıp, yönetici ya da işvereniyle daha uzun 

süreli ilişkiler geliştirmektedir. Bunun yanında örgütteki yüksek güven 

oluşumu, çalışanların görevlerini yapma ve örgütün gelişimine yardımcı 

olma duygusunu arttırmaktadır. Tersi durumda ise, örgüt-çalışan amaç ve 

değerlerinin örtüşmediği duygusu, çalışanlarda görevlerini yerine 

getirmeme olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada güven, bireyin 

olumlu, gönüllü katılım ve örgütle işbirlikçi davranışlar kazanmasında etkili 

olmakla birlikte yeterli değildir. Örgütsel güvenin önemeli bir konum ve 

olanak yaratmakta, örgütleriyle özdeşleşmiş bireylere ihtiyaç duyduğu 

unutulmamalıdır. (Lee, 2004). 

Örgütsel güven, çalışan ve örgüt arasındaki duygusal bağın oluşmasını 

destekleyerek, çalışanların örgüt çıkarları doğrultusunda davranmalarını ve 

örgütleri ile bir bütün oluşturmalarını kolaylaştırmaktadır (Tseng, Chen ve 

Chen, 2005). 

Tüzün (2006) çalışmasında, örgüt içerisinde oluşan yüksek güven 

düzeyinin, çalışanların örgütsel değerleri, normları hedefleri ve inançları 

doğru algılamalarına ve örgütle özdeşleşmelerine sebep olacağını 



ÇOCUK – OYUN – OYUNCAK TEMALI ÇALIŞMALAR | 87 

 

belirtmiştir. Ayrıca yüksek güven düzeyi oluşturmuş örgütlerde, çalışanlar 

örgütü bir bütün olarak algılayacak ve örgütsel süreçlerde sorumluluk alma 

istekleri artacaktır. Zamanlarını ve enerjilerini örgüt için kullanacak ve 

örgütleriyle özdeşleşmiş bireyler oluşacaktır (Polat, 2009).  

Raster ise (2001), çalışanların güvenme isteği ve özdeşleşme arasındaki 

güçlü bağa dikkat çekmektedir. Bu yönüyle örgütsel güvenin, çalışan-örgüt 

arasındaki işbirlikçi tavrı geliştirme ve çalışanların örgütün bir parçası olarak 

örgütleriyle tek vücut olduğunu hissetmede önemli bir rol üstlendiği 

görülmektedir. Bunun sonucu olarak çalışanlar iş çevresindeki olaylara karşı 

daha fazla sorumluluk hissedecek, örgütün amaçları doğrultusunda fazladan 

çaba gösterecek ve örgütleriyle özdeşleşmiş bireyler olarak örgütü ve 

kendini bir bütün olarak algılayacaklardır. 

İş tatmini, iş ortamının (işin barındırdıkları, yönetici-lider tavrı) ya da işin 

sonucunda oluşan çıktıların (gelir-ücret, iş güvenliği) çalışan tarafından 

kişisel bir değerlendirmesidir (Schneider ve Snyder, 1975).  

İş tatmini, pozitif iş tutumlarından biridir ve çalışanların yaptığı iş ve iş 

şartlarına karşı oluşturduğu bir tutumdur (Luthans, 1994).  

Başka bir ifade ile, çalışanların iş ve iş çevresindeki beklentileriyle ilişkili 

düşünce, duygu eğilimleri ile oluşan çıktılar arasında yaptığı kıyaslama 

sonucunda işine ait oluşturduğu tutumdur (Özdevecioğlu, 2003). 

Bağlılık ile iş tatmininin ilişkili oldukları alanlar karşılaştırıldığında, bağlılık 

iş tatminine göre daha geniş bir alanı kapsayan örgüte karşı oluşturulmuş bir 
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tutum iken, iş tatmini örgüte göre daha dar bir alanı kapsayan işe karşı 

geliştirilmiş bir tutumdur. Bağlılık zaman açısından daha uzun süreli ve daha 

devamlı bir niteliğe sahip iken, iş tatmini iş ve işin özelliğine göre şekillenen 

daha kısa süreli ve daha geçici bir özellik sergilemektedir (Marchiori, 

Henkin, 2004). 

Mayer ve Allen (1991), örgütsel bağlılığı açıklayan bir yaklaşım olan 

tutumsal yaklaşım açısından, iş tatminin örgütsel bağlılığın gelişmesinde 

katkıda bulunduğunu belirtmiştir. Ayrıca tutumsal yaklaşıma göre 

çalışanların örgüte ve işe ilişkin tutumları, örgütsel bağlılığa dayanak teşkil 

etmektedir. 

Decotis ve Summers (1987) da yaptıkları çalışmada iş tatmininin örgütsel 

bağlılığın bir belirleyicisi, yordayıcısı olduğunu ifade etmektedir.  

Çalışmanın bulgularına paralel olarak, yapılan alanyazın taramasında 

çalışanların örgütsel bağlılıklarının en önemli belirleyicinin iş tatmini 

olduğu ortaya çıkmıştır. (Alnajjar, 1999; Chen, 2004; Cook, Wall, 1980; 

Cropanzano, Mitchell, 2005; Çekmecelioğlu, 2006; Çiftyıldız, 2015; 

Decotıs, Summer, 1987; Meyer, Allen, 1991; Meyer, Stanley, Herscovitch 

ve Topolnytsky, 2002; Morrow, 1993; Özdevecioğlu, 2003; Özdevecioğlu, 

2004; Porter, Steers, Mowday ve Boulian 1974; Poyraz ve Kama, 2008; 

Price, 1977; Wiener, 1982; Yanık, 2014; Yoon, Suh, 2003). 

Örgütsel bağlılık ile iş tatmini arasında karşılıklı bir ilişki bulunmaktadır. İş 

tatmini örgütsel bağlılığı pozitif yönde etkilerken, örgütsel bağlılık da iş 
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tatminini olumlu yönde etkilemektedir. Sonuç olarak işlerinde tatmin olmuş 

çalışanlar örgütlerine karşı daha fazla bağlılık geliştirirken, yaptıkları işten 

tatmin olmayan çalışanlar örgütlerine zarar verebilecek davranış geliştirme 

eğilimindedirler. 

İş tatmini bireylerin yaptıkları işlere karşı geliştirdikleri inanç, duygu, 

düşünce, davranış ve değerlendirmelere ilişkin olumlu ya da olumsuz 

tutumlarıdır. Tatmin duygusu yüksek olan çalışanların işlerine karşı olumlu 

bir tavır geliştirirken, tatmin duygusu düşük ya da olmayan çalışanların 

işlerine karşı tutumlarının olumsuz olduğu gözlenmektedir. Bu da çalışanları 

ya örgüt kimliğinden uzaklaştırmakta ya da örgüt kimliğine bürünme, 

örgütün üyesi olma ve örgüte ait hissetme duygularını ortaya çıkarmaktadır. 

Özdeşleşme başka bir birey veya gruptan kaynaklanan davranışların kişi 

tarafından kabullenilmesi, benimsenmesidir. Yani paydaşlar arasındaki 

tatmin edici ilişkidir (Kelman, 1961). Bireyin kendisini belirli bir sosyal 

grubun üyesi olarak tanımlaması için gerekli olan ve hazır oluşunu yansıtan 

durumdur (DeConinck, 2011). 

Örgüt özdeşleşmesi ise, çalışanların bulundukları örgütün sahip olduğu 

değerler ile örgüt amaçları ve değerlerindeki benzerlik alanlarını 

algılamalarına, örgütün amaçları ve faaliyetlerini biçimlendirme olanağı 

oluşturmalarına, örgütün hedeflerini ve değerlerini kabul ederek belirsizliği 

ortadan kaldırmalarına yardımcı olmaktadır (Tüzün, 2006).  
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Yapılan araştırmalar incelendiğinde, iş tatmin düzeyleri yüksek olan örgüt 

çalışanlarının, yüksek örgütsel özdeşleşme düzeyine de sahip olduğu 

görülmüştür. Buradan hareketle iş tatmini ile örgütsel özdeşleşme arasında 

olumlu ve pozitif bir ilişki olduğu düşünülmektedir. Araştırmanın 

bulgularına paralel olarak alanyazın taraması sonuçlarında da örgütsel 

özdeşleşme ile iş tatmini arasında pozitif bir ilişkinin olduğu ve bu ilişkinin 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir (Bamber ve Iyer, 2002; 

Efraty, Sirgy ve Claiborne, 1991; Hall ve Schneider, 1972; Lee, 1971; 

Lipponen, 2001; Mael, 1988; Mael ve Ashforth, 1992; Russo, 1998). 

Mael (1988) çalışmasında, iş tatmini ve örgütsel özdeşleşme arasında pozitif 

ve anlamlı bir ilişki bulmuştur. Russo (1998), iş tatmin düzeyi yüksek olan 

çalışanların, özdeşleşme düzeyinin de yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Hall ve Schneider (1972) ise, iki farklı örneklem grubu üzerinde yaptığı 

çalışmada yine iş tatmini ile örgütsel özdeşleşme arasında pozitif ve anlamlı 

bir ilişki tespit etmiştir. Efraty, Sirgy ve Claiborne (1991), Amerika’daki bir 

yaşlı bakım evinin çalışanları ile yaptıkları çalışmada bu iki değişken 

arasında anlamlı sonuçlar elde etmişlerdir. Lee (1971), bilim adamlarını 

örneklem olarak seçtiği çalışmasında, yine örgütsel özdeşleşme ve iş tatmini 

arasında pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Mael ve Ashforth 

(1992) iş tatmininin örgütsel amaçlarla tespit edildiği çalışmalarında, 

çalışanların özdeşleşme düzeyinin tatmin düzeyleri ile ilişkili olduğunu 

ortaya koymuşlardır. Yine Lipponen (2001) ve Bamber, Iyer’in (2002) 

yaptıkları çalışmalarda da çalışanların tatmin düzeyinin örgütle özdeşleşme 

üzerindeki etkisinin pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit 

edilmiştir.  
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H 3. Spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarındaki işveren markasının 

örgütsel bağlılık ve örgütsel özdeşleşmeye olan etkisinde, lider üye ilişkisi 

(LMX) ve iş tatmininin aracı (mediatör) rolü vardır. Spor eğitimi veren 

yükseköğretim kurumlarındaki işveren markasının örgütsel bağlılık ve 

örgütsel özdeşleşmeye olan etkisinde, lider üye ilişkisi (LMX) ve iş 

tatmininin aracı (mediatör) rolü istatistiksel olarak anlamlıdır. 

Hipotez 3’de işveren markasının örgütsel bağlılık ve örgütsel özdeşleşme 

arasındaki ilişkide lider üye ilişkisinin ve iş tatmininin dolaylı etkisinin 

olduğu varsayılmıştır.  

Bir başka ifadeyle, işveren markası algısının lider üye ilişkisi ve iş tatminini 

arttıracağı bunların sonucu olarak da akademisyenlerin örgüte bağlılığı ve 

örgütsel özdeşleşme algılarının artacağı düşünülmüştür. Buna göre 

araştırmada üçüncü hipotez “Spor eğitimi veren yükseköğretim 

kurumlarındaki işveren markası algısının, örgütsel bağlılık ve örgütsel 

özdeşleşme üzerine doğrudan etkisinde lider üye ilişkisi ile iş tatmininin 

aracı rolü vardır ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarındaki 

işveren markası algısının, örgütsel bağlılık ve örgütsel özdeşleşme üzerine 

doğrudan etkisinde lider üye ilişkisi ile iş tatmininin aracı rolü istatistiksel 

olarak anlamlıdır” şeklinde oluşturulmuştur. 

Bulgular spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarındaki işveren markası 

algısının, örgütsel bağlılık ve örgütsel özdeşleşme üzerine doğrudan 

etkisinde örgüt lider üye ilişkisi ile iş tatmininin aracı bir rol üstlendiğini 

göstermiştir dolayısıyla araştırmanın hipotezi kabul edilmiştir (Tablo 4). 
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Yapılan alanyazın taramasında işveren markası algısının, örgütsel bağlılık 

ve örgütsel özdeşleşme üzerine doğrudan etkisinde lider üye ilişkisinin aracı 

bir rol üstlendiği ardışık çalışmalara rastlanmamış olmasından dolayı, 

araştırmanın bu bölümünün de özgün bir çalışma olduğu düşünülmektedir. 

Ancak Kashyap ve Rangnekar (2016) araştırmalarında işveren markası 

algısının lider üye ilişkisini arttıracağını ortaya kaymaktadırlar.  Ayrıca lider 

üye ilişkisinin örgütsel bağlılık algılarını pozitif yönde etkilediği 

görülmüştür (Göksel ve Aydıntan, 2012; Joo, 2010; Kacmar, Carlson ve 

Brymer, 1999; Klein ve Kim, 1998; Laschinger, Finegan ve Wilk, 2009; 

Liden ve Graen, 1980; Liden ve Maslyn, 1998; Lo, Ramayah, Kueh Swee 

Hui, 2006; Nystrom, 1990; Özutku, Ağca ve Cevrioğlu, 2008; Pellegrini ve 

Scandura, 2006; Scandura ve Schriesheim, 1994; Schriesheim vd., 1992; 

Schyns vd., 2005; Sherony ve Green, 2002; Truckenbrodt, 2000). Bunun 

yanında lider üye ilişkisinin örgütsel özdeşleşmeyi de olumlu yönde 

etkilediği belirlenmiştir (Akman, 2017; Göksel ve Ekmekçioğlu, 2017; 

Katrinli vd. 2008; Loi, Chan ve Lam, 2014; Lu, Shen ve Zhao, 2015; Sollitto 

vd., 2016; Stinglhamber vd., 2015; Tangirala, Green ve Ramanujan, 2007; 

Walumbwa, Cropanzano ve Hartnell, 2009; Walumbwa, Mayer, Wang, 

Wang, Workman ve Christensen, 2011). 

Yukarıdaki araştırma sonuçları birleştirildiğinde lider üye ilişkisinin, işveren 

markası-örgütsel bağlılık ve işveren markası-örgütsel özdeşleşme 

ilişkilerinde aracı bir rolünün olabileceğini düşündürmektedir.  



ÇOCUK – OYUN – OYUNCAK TEMALI ÇALIŞMALAR | 93 

 

Ayrıca araştırmanın ikinci hipotezinde iş tatmininin işveren markası-

örgütsel bağlılık ve işveren markası-örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkide 

aracı rolü tartışıldığından bu bölümde tartışılmayacaktır. 

LMX (lider üye ilişkisi/etkileşimi) teorisi, liderlik alanında en ilgi çekici 

teorilerden biridir. Teori, liderlik süreci ile bu sürecin çıktıları arasındaki 

ilişkiyi incelemektedir. Lmx teorisine göre, lider ya da yöneticilerin örgütte 

kendilerine bağlı paydaşlarla karşılıklı etkileşimlerinin doğurduğu ilişkilerin 

şekli ve düzeyinin bireysel ve örgütsel sonuçları nasıl etkileyeceğiyle 

ilgilenmektedir. Teoriye göre liderler/yöneticiler ile astlar arasındaki ilişkide 

farklı derece ve basamaklar bulunmakta dolayısıyla aslarla olan ilişkide tek 

düzelik söz konusu olmamaktadır. 

Çalışan-örgüt ilişkisi, çoğunlukla örgütün temsilcisi olarak algılanan lider ve 

yönetici aracılığıyla oluşmaktadır (Van Knippenberg, Van Dick ve Tavares, 

2007). Yönetici ya da liderler örgüt içerinde örgütün özelliklerini üzerinde 

barındıran onun bir prototipi olarak görülmekte ve lider ya da yöneticinin 

kararları, algısı ve eylemleri örgütün düşüncesi olarak algılanmaktadır 

(Tyler ve diğerleri, 1996). Dolayısıyla güçlü bir işveren markasının 

oluşturulması ve çalışanlara iletilmesinde liderin rolü oldukça önem 

kazanmaktadır. Çalışanlara doğru iletilen işveren markası mesajlarının 

örgütte oluşacak bağlılık ve özdeşleşme düzeyinin belirlenmesinde liderin 

üstlendiği rol ve sorumluluk belki de en önemli kilit noktalarından birini 

oluşturmaktadır. 
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Lider ya da yöneticiler ile örgütler ve çalışanlar arasındaki niteliği yüksek 

ilişkilerin olumlu sonuçları, yüksek iş performansı ve tatmini, yüksek 

verimlilik, motivasyon, ast-üst ilişkisinde tatmin edici ilişkiler, güçlü bir 

örgütsel bağlılık ve özdeşleşme olarak ortaya çıkmaktadır.  

Araştırma bulgularına göre de lider üye ilişkisi – örgütsel bağlılık arasında 

pozitif bir ilişki bulunmuştur ve lider-üye etkileşim düzeyi arttıkça bireyin 

örgütsel bağlılığının da arttığı tespit edilmiştir. Literatür taraması sonucunda 

ulaşılan çalışma sonuçları da çalışmayı destekler niteliktedir (Göksel ve 

Aydıntan, 2012; Joo, 2010; Kacmar, Carlson ve Brymer, 1999; Klein ve 

Kim, 1998; Laschinger, Finegan ve Wilk, 2009; Liden ve Graen, 1980; 

Liden ve Maslyn, 1998; Lo, Ramayah, Kueh Swee Hui, 2006; Nystrom, 

1990; Özutku, Ağca ve Cevrioğlu, 2008; Pellegrini ve Scandura, 2006; 

Scandura ve Schriesheim, 1994; Schriesheim vd., 1992; Schyns vd., 2005; 

Sherony ve Green, 2002; Truckenbrodt, 2000) 

Örgütsel bağlılık çalışanların örgütün değer ve amaçlarına karşı geliştirdiği 

güçlü ilgi, sadakat ve inanç tutumlarının toplamı olarak düşünülmektedir. 

Bu noktada oluşturulacak lider üye ya da ast üst etkileşimini pozitif yönde 

geliştirmek çalışanların örgütsel bağlılık duygusunu ve iş performansını 

geliştirecek motivasyonlarının artmasını sağlayacak kritik bir rol oynamakta 

ve önemli bir araç olarak görülmektedir. Bunun yanında bir bütün olarak 

örgütün başarı düzeyinin arttırılmasında da etkili olacaktır. 
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Örgütlerde çalışanların tutum ve davranışlarında en etkin rolü oynayan lider 

davranışlarının, çalışanların birçok davranış ve örgütsel bağlılık gibi örgütsel 

özdeşleşme düzeylerini de etkilemesi kaçınılmaz bir sonuçtur. 

Çalışanlar için örgütün amaç, hedef ve değerlerinin temel bilgi kaynağı ve 

örgütün karakteristik özelliklerini yansıtan kişi liderdir. Özdeşleşme ise, 

örgüt ile benlik arasında algılanan birlik olarak tanımlanmaktadır (Ashforth, 

Harrison ve Corley, 2008). Çalışanların örgütün kimliklerini benimsemesi, 

örgüte karşı geliştirecekleri aidiyet ve örgüte ait kavramların içselleştirilmesi 

liderle kurulan etkileşim düzeyi ile yakından ilişkilidir. Doğru 

şekillendirilmiş lider üye ilişkisinin örgütünü benimsemiş ve yüksek 

özdeşleşme düzeyine sahip çalışanlar olarak neticelenmesi kaçınılmaz bir 

sonuçtur. 

Araştırma bulguları lider-üye etkileşiminin örgütsel özdeşleşme ile de 

anlamlı ve pozitif ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Yapılan literatür 

taramasında da elde edilen kaynaklar lider üye ilişkisi ile örgütsel 

özdeşleşme arasında anlamlı ve pozitif bir ilişkinin olduğunu destekler 

niteliktedir (Akman, 2017; Göksel ve Ekmekçioğlu, 2017; Katrinli vd. 

2008; Loi, Chan ve Lam, 2014; Lu, Shen ve Zhao, 2015; Sollitto vd., 2016; 

Stinglhamber vd., 2015; Tangirala, Green ve Ramanujan, 2007; 

Walumbwa, Cropanzano ve Hartnell, 2009; Walumbwa, Mayer, Wang, 

Wang, Workman ve Christensen, 2011). 
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER  

Bu araştırma, işveren markasının akademisyen görüşlerine göre 

etkilediği faktörlerin spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında 

bir model uygulaması ile ortaya konulmasını amaçlamıştır. Araştırmada 

bağımsız değişken işveren markası, bağımlı değişkenler ise örgütsel 

güven, lider üye ilişkisi, iş tatmini, örgütsel bağlılık ve örgütsel 

özdeşleşme olarak belirlenmiştir. Araştırmanın hipotezlerine bağlı 

olarak işveren markası algısının değişkenler üzerindeki doğrudan ve 

dolaylı etkileri test edilmiştir. Ortaya koyulan hipotez (önerilen) ve 

alternatif model ile bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiler 

spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında görev yapan 

akademisyenlerden toplanan veriler ışığında çözümlenmiştir. 

 

Bulgular bölümünün ilk kısmında işveren markası algısının, bağımlı 

değişkenler üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Hipotez ve alternatif 

modele ait uyum katsayıları incelendiğinde, işveren markası algısı ile 

örgütsel güven, lider üye ilişkisi, iş tatmini, örgütsel bağlılık ve örgütsel 

özdeşleşme değişkenleri arasında pozitif ilişkiler bulunmuş, dolayısıyla 

işveren markası algısının bu değişkenlerin değerlerini arttırdığı 

gözlenmiştir. Ayrıca değişkenler arasındaki korelasyon katsayıları 

(Tablo 2) örgütsel güven ve lider üye değişkenleri arasında yüksek (r = 

.81) ilişki bulunduğunu göstermektedir. Bu iki değişken arasındaki 

ilişki katsayısının çok yüksek olması, değişkenlerin birbirleri yerine 

kullanılabileceğini göstermektedir. Çalışmada oluşturulan alternatif 
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modelde bu çoklu bağlantı sınanmış ve değişkenlerle oluşturulan iki 

farklı modelde benzer sonuçlar tespit edilmiştir. 

 

Ayrıca hipotez modelde akademisyenlerin üniversite de toplam çalışma 

süresinin güven algılarını azaltmaya yol açtığı tespit edilmiştir. Çalışma 

süresiyle paralel olarak iş yaşantısının olumsuzlukları ve yaşanan 

olumsuz tecrübelerin de artacağı öngörüldüğünde örgütlere duyulan 

güven düzeyindeki azalma anlaşılabilir olmaktadır. 

 

Araştırma sonuçlarına göre, işveren markası algısının örgütsel güven, 

lider üye ilişkisi, iş tatmini, örgütsel bağlılık ve örgütsel özdeşleşme 

değişkenleri üzerindeki pozitif ve olumlu etkisi, yöneticiler tarafından 

inşa edilen güçlü bir işveren markası oluşturmuş örgütlerde, ilişki, 

tatmin, bağlılık ve güven algılarındaki artışa, ayrıca örgütün kimliğine 

bürünmüş, örgütle özdeş, nitelikli çalışanlara işaret etmektedir. 

 

Bulgular bölümünün ikinci kısmında spor eğitimi veren yükseköğretim 

kurumlarındaki işveren markası algısının, örgütsel bağlılık ve örgütsel 

özdeşleşme üzerine doğrudan etkisinde örgüt içi güven ile iş tatmininin 

aracı rolü analiz edilmiştir. Araştırma bulguları işveren markası 

algısının değişkenler üzerinde doğrudan etkilerinin yanında dolaylı 

etkileri olduğunu da göstermektedir. 

  

Bulgular bölümünün son kısmında ise, işveren markasının örgütsel 

bağlılık ve örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkide lider üye ilişkisinin 

ve iş tatmininin dolaylı etkisi analiz edilmiştir. Araştırma bulguları, 
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işveren markası algısının lider üye ilişkisi ve iş tatminini arttırdığı ve 

bunlara bağlı olarak da akademisyenlerin örgüte bağlılığı ve 

özdeşleşme düzeylerinde artış sağlandığı tespit edilmiştir. 

 

Araştırmanın tüm sonuçları ele alındığında, işveren markası algısının 

örgütsel güven, lider üye ilişkisi, iş tatmini, örgütsel bağlılık ve örgütsel 

özdeşleşme düzeylerini arttırdığı görülmüştür. Bu sonuçlara bağlı 

olarak spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında inşa edilecek 

güçlü bir işveren markasının, örgütü rakiplerinden farklılaştırarak, 

örgütün amaç, hedef ve değerlerini benimsemiş, örgütlerine bağlı, örgüt 

ile benlik arasında algılanan birliği özümsemiş çalışanları ile rekabet 

gücünü arttıracağı söylenebilir. Ayrıca yükseköğretim kurumlarının 

yeniden yapılanmasında işveren markasının bir katalizör görevi 

üsleneceği düşünülmektedir. 

 

Son olarak araştırma sonuçlarına göre şu öneriler geliştirilebilir: 

 

1. İşveren markasının değişkenler üzerindeki pozitif etkileri 

düşünüldüğünde, bir faydalar paketi olan kavramın, spor eğitimi 

veren yükseköğretim kurumu yöneticileri ile paylaşmanın faydalı 

olabileceği düşünülmektedir. 

2. Yükseköğretim Kurulu’nun yenilenmesi adına yaptığı/yapacağı 

değişimlere bir model olarak işveren markası kavramı sunulabilir. 

3. İşveren markasının “çalışılacak en iyi yer” algısı üzerine 

temellenmiş yapısı, merkez şehirlerdeki üniversitelerde 

toplanmış nitelikli akademik iş gücünün, ülkemiz 
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üniversitelerinin tümünde çalışma isteğini doğurabileceği 

düşünülmektedir. 
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GİRİŞ 

Günümüz dünyası, iklim değişikliğinden çevre kirliliğine, doğal 

afetlerden çatışma ve savaşlara, küresel salgınlardan kitlesel zorunlu 

göç hareketlerine kadar pek çok alanda yerel, ulusal veya küresel 

krizlerle karşı karşıyadır. Kriz çeşitlendikçe ve özellikle kapsadığı alanı 

genişledikçe, krizin yarattığı olumsuz etki ve risk de çok daha fazla 

artmakta, farklı riskleri veya tehditleri tetiklemektedir. Kayıp, risk, 

tehdit, kaygı ve belirsizlikler oluşturan krizlere dair yönetim stratejileri 

genel olarak kriz öncesi, krize müdahale ve krizden sonraki süreci 

kapsamaktadır. Krizin belirtilerinin saptanması ve gerekli hazırlıklar 

yapılarak önleme çalışmalarının planlanması ve yeterli tedbirlerin 

alınması, krize müdahale edilmesi veya krizin kontrol/denetim altına 

alınması, krizle birlikte ortaya çıkan sorunların giderilmesi, çözüm 

üretilmesi ve iyileştirme faaliyetlerinin yürütülmesi etkin kriz 

yönetiminin temel unsurlarıdır. Kriz sürecinde bilgi ve enformasyon 

akışı ile algı yönetimini içeren kriz iletişimi de kriz yönetimi açısından 

önemlidir. Kriz iletişimi; kriz gerçeği ile krize yönelik alınan tedbirlerin 

algılanmasına ilişkin stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanmasıdır 

(Solmaz, 2007: 69). Kriz iletişimin etkin gerçekleşmesinde önemli 

araçlardan biri medyadır. Medyanın kriz iletişimindeki rolü, medyanın 

toplumdaki etkisi ve yaygınlığına paralel olarak artmaktadır (Prezelj, 

2009: 38). Ancak medyayı salt bir kriz yönetim aracı olarak 

değerlendirmemek gerekir. Medyanın toplumsal sorumluluğu gereği 

öncelikle kriz sürecinde özelikle doğru bilgi ve enformasyon akışı ile 
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toplumu bilgilendirmesi ve toplum adına kriz yönetim sürecini 

denetlemesi beklenir.  

Kriz ve ciddi belirsizlik zamanlarında, insanların güvenebilecekleri 

kaynaklara, doğru ve adil bir şekilde sunulan bilgi ve enformasyona 

ihtiyacı artar. Medya, insanların bilgisizlik veya yanlış bilgi ve 

enformasyon ile hareket etmek yerine sorumlu ve bilinçli seçimler 

yapmasını sağlama ve aynı zamanda yöneticilerin kriz süresince 

görevlerini yerine getirmeleri için birer kontrol ve denetim işlevi 

yüklenir (Gatt, 2020). Ancak medyanın kriz süreçlerinde işlevlerini ne 

oranda yerine getirdiği tartışma konusudur. Kriz dönemlerine ilişkin 

yürütülen iletişim araştırmaları, medyanın kriz temsili ve bu temsilin 

kişilerin kriz algısı üzerindeki etkisine odaklanmaktadır (Kutlu, 2020: 

306). Bu çalışmada deprem gibi kriz süreçlerinde medyada çocuk 

temsil pratikleri irdelenmektedir. Çalışmanın ilk bölümünde kriz 

süresince medyanın rolü ve sorumluluğu üzerinde durulmakta, kriz 

haberciliği ve temsil pratiklerine ilişkin literatüre dikkat çekilmektedir. 

Çalışmanın ikinci bölümünde ise 30 Ekim 2020 tarihinde meydana 

gelen İzmir Depremine ilişkin medyada çocuk temsil pratikleri 

incelenmiştir. Araştırma kapsamında, izleyici oranı dikkate alınarak en 

çok izlenen 5 televizyon kanalında yayınlanan deprem haberleri 

betimsel analiz yöntemi ile incelenmiş, haberler çocuğun yüksek yararı 

bağlamında analiz edilmiştir.  
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1. KRİZ DÖNEMLERİNDE MEDYA PRATİKLERİ: KRİZ 

HABERCİLİĞİ  

Medya, krize dair toplumsal bilincin gelişmesi ve rasyonel düşünme, 

rasyonel karar alma ve doğru tutum ve davranış oluşturma için önemli 

bir araçtır. Medya, sunduğu bilgi ve enformasyon aracılığıyla toplumun 

kriz karşısındaki tavrını, yaklaşımını, tutum ve davranışını, 

psikolojisini, duygularını ve reflekslerini etkileyebilme potansiyeline 

sahiptir (Demir & Balcı, 2019: 51). Medyanın krizin büyüklüğünü veya 

biçimini yansıtırken aslında krizi şekillendirme yeteneğine sahip 

olduğu varsayılır. Dolayısıyla medyanın krizi nasıl tanımladığı, nasıl 

bir çerçevede sunduğu ve hangi unsurları öne çıkartarak topluma 

aktardığı, krize dair toplumsal algıyı da belirleyebilmektedir.  Meer ve 

arkadaşlarına göre, medya kriz karşısında kamusal paniğe neden 

olabilir veya paniği önleme, dolayısıyla krizin tırmanmasını 

engellemede önemli bir rol oynayabilir (2017: 1108).  

Kriz sürecinin kendisi, genellikle öngörülemeyen, aniden gelişen, 

belirsizlik içeren, zarar veya risk olasılığı yüksek olan durumlardır. 

Dolayısıyla kriz durumlarından medyanın ve özellikle haber 

medyasının da üretim süreci zorlaşır. Bilgi edinmek, bilgiyi teyit etmek 

ve mümkün olduğunca en hızlı şekilde servis etmek ve siyasal, 

ekonomik veya toplumsal parametrelerden bağımsız haber sunmak kriz 

dönemlerinde haber medyası için zorluk oluşturur. Tüm bu zorluklara 

rağmen haber medyasının üretim pratikleri toplumsal alanda ve kriz 

yönetim sürecinde belirleyici niteliktedir. Nihayetinde medyanın 

toplumsal sorumluluğu, bilgi ve enformasyonu sağlamak, her koşulda 

ve zamanda izleyici veya okurun doğru bilgi ihtiyacını karşılamak ve 
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toplum adına denetim işlevinde bulunmaktır. Özellikle doğal afetlerden 

kaynaklanan kriz dönemlerinde medyanın toplumsal sorumluluğuna 

dikkat çeken Akgül, medyanın yüklenmesi gereken sorumluluk 

alanlarını şöyle özetlemiştir: 

“Yaklaşan tehlikelerin izlenmesi, tehlike ve riskler konusunda kişi, 

kamu kurum ve kuruluşlarına zararların aktarılması, arama-kurtarma ve 

yardım organizasyonlarının koordinasyonu ve desteklenmesi, politik ve 

kurumsal müdahaleler hakkında güvenilir bilgi akışının sağlanması, 

yaşanan olumsuzluklarla ilgili hukuksal ve yasal süreçlerin takibi, bilgi 

paylaşımı, olağanüstü durumlara risk, tehlike, tedbir ve hazırlık 

konularında halk eğitimi…” (2017: 25). 

Kriz süreçleri özellikle haber medyası için yoğun çıktıların/iletilerin 

üretildiği ve yaygınlaştığı dönemlerdir. Kriz dönemi yayıncılık faaliyeti 

içerisinde, kriz yöneticileri veya uzman katılımıyla yapılan programlar 

ile haber programları öne çıkar. Kriz dönemlerinde haber kaynakları 

olarak çoğunlukla erişimi kolay, yakın, bilgi verebilen kişi veya 

kurumlar seçilir. Çünkü haberciler için kriz dönemlerinde doğru bilgiyi 

edinmek ve elde ettikleri bilgiyi teyit ettikten sonra topluma paylaşmak 

hem krizin yıkıcı doğası ve yarattığı risk, hem de zaman faktörü dikkate 

alındığında güçleşir. Bu nedenle çoğunlukla resmi kurum ve kuruluşlar 

ile haber ajansları medya kuruluşları için temel haber kaynağı olur. 

Sadece kriz sürecinin yıkıcılığı, riski veya hızı haber kaynaklarını 

belirler. Medya kuruluşunun kimliği, yayın politikası, ekonomik ve 

siyasal ilişki çevresi de haber kaynağının seçiminde belirleyici olabilir 

(Mora, 2008: 12). Haber kaynaklarının belirlenmesi, haberin 

çerçevelenmesi için de önemli bir unsurdur. Haberlerdeki çerçeveler de, 
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habere konu olan olayların, durumların toplum tarafından duyulmasını, 

öğrenilmesini, yorumlanmasını ve değerlendirilmesini etkiler (Vreese, 

2005: 53). Yani medyanın yaptığı tanımlamalar, kurduğu çerçeveler, 

ürettiği formüller ve temsil pratikleri toplum algısına yön verir.  

Medya, önemli bir ticari potansiyel taşıyan kriz süreçlerinde, krizi yok 

sayma, gizleme veya abartma, krizi kişisel veya grupsal çıkarlara 

uyumlaştırma, manipüle etme, sıradanlaştırma veya uçlaştırma gibi 

farklı biçimlerde kriz yayıncılığı yapabilmektedir. Aynı zamanda 

izleyicinin veya okurun ilgisini çekecek, merakını artıracak, 

duygularına doğrudan hitap edecek, korku veya panik oluşturabilecek 

anlatılar da kriz dönemlerinde medyanın odağına yerleşmektedir. 

Türkiye’de kriz dönemlerinde medya pratiklerine yönelik yapılan 

çeşitli akademik araştırmalar, kriz haberciliğinde yaşanan sorunları 

ortaya koymaktadır. Marmara Depremi’nin yazılı basındaki 

yansımalarını inceleyen Kolukırık ve Tuna (2009: 215), haberlerde 

korku ve panik duygularıyla ilintili başlıklar kullanıldığını ve 

çoğunlukla duygusallığın dramatizasyonunun yapıldığını tespit 

etmiştir. Timisi ve Dursun’un 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana 

gelen deprem dönemine ilişkin televizyon haberlerine dair yaptıkları 

araştırmada da, özellikle ticari yayıncılık faaliyeti yürüten televizyon 

kanallarında deprem haberlerinin sansasyon ve panik oluşturacak, 

dramatik etki yaratacak anlatısal öğelere yer verildiği ve olayların 

magazinelleştirildiği aktarılmıştır. (Timisi & Dursun, 2003: 101) 

Aslında sadece kriz dönemleri değil, olağan süreçlerde dahi medya 

pratikleri dramaya veya seyirlik gösteriye dönüşebilmektedir. Ancak 

kriz dönemleri toplumun hassasiyetinin yoğunlaştığı süreçler olduğu 
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için medya, toplumun duygularına hitap edecek şekilde haber 

anlatılarını çok daha fazla dramatikleştirmektedir. Kriz dönemlerinde 

medyanın sunduğu haber anlatıları oluşturulurken okurun veya 

izleyicinin dikkatini çekmek ve etki düzeyini artırmak için dramatik 

unsurlara ve görüntülere daha fazla yer verilmektedir (Russial, Laufer, 

& Wasko, 2015: 300). Medyanın olağanüstü durumlarda seyirlik 

malzeme çıkardığına dikkat çeken Akgül (2017: 42), yıkımların ve 

felaketlerin ardından ailelerden izin alınmadan cenazelerin ve 

ölümlerin malzeme olarak ele aldığını, böylece duyguların istismar 

edilip kötüye kullanıldığını belirtmiştir. Özellikle televizyon 

bültenlerinde haberin anlatı yapısı içerisinde yer alan görüntüler 

izleyicilerin olaya tanık olmasını sağlayarak, oradaymış hissi 

yaratmakta ancak diğer yandan olayın dışında olduğunu da göstererek 

rahatlama sağlamaktadır. Haberler gerçeklik illüzyonu içerisinde bir 

film gibi yeniden kurgulanmakta, yeni anlamlar inşa edilerek okurun 

veya izleyicinin gündemine sunulmakta ve doğrudan duygulara hitap 

etmektedir. Doğal afetler, savaşlar, toplumsal çatışmalar gibi olaylarda 

kullanılan görüntülere dikkat çeken Uzun’a göre (2007: 166), 

haberlerde özellikle şiddetin, kanlar içindeki insanların, cesetlerin, 

ağlayan, acı çeken yüzlerin gösterilmesi trajedinin sömürülmesidir. 

Haberler sadece metin ve görüntülerle değil, spikerin jest ve 

mimiklerinden, görüntü ve ses efektlerine, alt yazı ve grafiklerden, arka 

fon müziğine kadar tüm unsurlar bütünlük içinde izleyiciye seyirlik bir 

malzeme olarak topluma aktarılır. Haberde kullanılan sözcüklerin 

seçimi, haber metninin bir şiir veya öykü dizilimi ile seslendirilmesi, 

müzik veya ses efektleri ile görüntülerin desteklenmesi gibi unsurlar 
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haberi dramatik bir gösteriye dönüşür. Bu gösteride yer alan fotoğraf, 

video, dil, müzik ve sunum biçimi gibi unsurlardan birinin eksikliği 

haberin toplum üzerindeki etkisinin azalması veya artması açısından 

belirleyici önemdedir (Yurdigül & Yurdigül, 2014: 124).  

2. MEDYADA ÇOCUK TEMSİLLERİ 

Temsil, Türk Dil Kurumu’nda “Birinin veya bir topluluğun adına 

davranma” şeklinde tanımlanmaktadır (2020). Temsil kavramının, 

“sunmak”, “tasvir etmek”, “resmetmek” anlamını taşıdığını belirten 

Hall’a göre temsil pratikleri; “kavram, fikir ve duyguları aktarabilen ve 

anlamlı bir şekilde yorumlanabilen sembolik bir formda somutlaştırır.” 

(2017: 25). Gündelik yaşamda meydana gelen olaylar veya olguların 

anlamları medya temsilleri aracılığıyla inşa edilir ve dolayıma sunulur. 

Medya, temsil pratikleriyle bir konuyu, kişiyi, grubu, olay veya olguyu 

kod ve simgeler yoluyla yeniden tanımlayarak ve yeni anlamlar 

üreterek toplumsal belleğe aktarır. Polat’a göre medyaya konu olan 

olay, kişi, kurum veya olguların sunuş biçimi / temsili toplum 

tarafından içselleştirilir (2018: 47). Medyanın gerçeklik algısını 

şekillendirme potansiyeline sahip olduğuna dikkat çeken Varol’a göre, 

“Gerçek yaşamdaki bireylerin ve sosyal grupların kim olduğu ve hangi 

kimlik özelliklerine sahip olduğuna ve olması gerektiğine ilişkin 

bilgiler medyada yer alan temsiller üzerinden inşa edilir.” (2014: 304). 

Toplumun medya temsillerini alımlama biçimi de belirleyicidir ve izler 

kitleyi salt edilgin tüketici olarak ele almamak gerekir. Fakat, medya 

tarafından dolayıma sunulan bilgi, değer ve görüşlerin toplumsal 
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anlamlandırma sistemi üzerindeki etkisi ve toplumsal algıya yön verme 

potansiyeli yadsınamayacak durumdadır. 

Medyanın temsil pratikleri içerisinde incelenmesi gereken toplumsal 

kesimlerden biri çocuklardır. Aslında çocuklar sadece medyada değil, 

hukuki, siyasal, ekonomik veya kültürel alanlarda da gerek temsil 

gerekse var oluşsal sorunlar yaşamaktadır (Akçalı, 2015: 4). Günümüz 

modern toplumlarında çocuk; ailenin, toplumun ve devletin üzerinde 

tasarruf edebileceği; ailenin ve devletin geleceği olarak görülen ve bu 

amaçla yetiştirilmesi gereken “küçük”, “zayıf”, “güçsüz”, “kırılgan” 

insan olarak ele alınmaktadır. Çocukluk ise yetişkinlikle sonuçlanması 

beklenen geçici bir dönem olarak değerlendirilmektedir. Bu geçici 

dönem içerisinde çocuklar genellikle toplumsal düzeni korumak için 

yetişkinler tarafından kontrol edilmesi gereken edilgen bireyler olarak 

görülmektedir. 20. yüzyılda çocuğun ve çocukluğun yararına olduğu 

ileri sürülen değişimlere ihtiyatlı yaklaşmak gerektiğine dikkat çeken 

İnal’a göre, çocuklar modernleştirme programlarının edilgin özneleri 

olarak görülmekte ve yukarıdan belirlenen yetişkin dünyasına özgü bir 

ideoloji ve kültür içine sokulmaktadır. Yetişkinler tarafından 

nesneleştirilen çocuklar, çeşitli düzey ve alanlarda giderek daha fazla 

sömürülmektedir (2019: 274).  

Medya çocuğun nesneleştiği ve sömürüldüğü alanlardan biri olarak 

konumlanır. Genellikle olumsuz olaylar içerisinde ve kalıp yargılarla 

birlikte ele alınan çocuklara ilişkin medya temsilleri, çocuğa yönelik 

bakış açısını da ortaya koyar. UNICEF’in Çocuk Hakları ve Gazetecilik 

Uygulamaları Hak Temelli Perspektif Raporu’na göre, medyada çocuk 
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temsillerinde sıklıkla kullanılan kalıp yargılardan bazıları şunlardır: 

“Çocukların ciddi bir şekilde ifade ettikleri görüşlerin yetişkinleri 

güldürmek için kullanılması, habere cazibe katmak için şirin çocukların 

kullanılması, duygu sömürüsü yapmak için çocukların sefil 

durumlardaki fotoğraflarının ve tasvirlerinin kullanılması, çocuklara 

sirk hayvanları gibi gösteri yaptırılması, …” (2007). Kalıp yargıların 

kaynağının sadece medya olmadığına dikkat çeken Varol, toplum kalıp 

yargıları kullandığı ve anladığı için medyanın kalıp yargılara 

başvurduğunu aktarmıştır (2016: 55). Kaynağı ister toplumun kendisi 

ister medya olsun kalıp yargılar, çocuklara ilişkin negative yaklaşımı ve 

önyargıları meşrulaştırıp, süreklileştirmektedir. Üstelik medyanın 

çocuk temsillerindeki tek sorun olumsuz kalıp yargıları yeniden 

üreterek, toplumsal dolaşıma sunması değildir. Çocuklara dair konular 

medya tarafından, ekonomik, siyasal, sosyal, aktüel veya tarihsel 

bağlamdan kopuk bir biçimde ele alınmaktadır. Çocuklara ilişkin 

bağlamsız şekilde aktarılan olaylar, bütünlüklü ve çözüm odaklı 

yaklaşımı da engellemektedir.  

Medya iletilerinden biri olan haber bültenlerinde; eğitim, kültür-sanat, 

bilim-teknoloji, spor gibi konularda yer almayan çocuklar, çoğunlukla 

adli olaylar çerçevesinde suç, fail ve şüpheli üzerinden ele alınmaktadır. 

Çocuklar, haber değeri yüksek olduğu için bilinçli olarak adli haberler 

kapsamında temsil edilmektedir (Ziyalar & Salihoğlu, 2010: 132). 

Çocukluk yetişkinlerin belirlediği formlarla biçimlendirilmekte, 

çocukluğun saf, masum, otantik ve çocuksu dönemi çarpıtılarak veya 

araçsallaştırılmaktadır. (İnal, 2019: 275). Tutar’ın (2014) yazılı basında 

çocuk haklarının temsiline ilişkin yaptığı çalışmaya göre, çocuk edilgen 
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ve pasif olarak temsil edilmekte, haberlerde birer materyal, reklamlarda 

ise birer meta olarak kullanılmaktadır. Damlapınar ve Işık’ın (2017) 

sağlık haberlerinde çocuk temsillerine ilişkin yaptıkları çalışmada ise, 

haberlerde çocuğa koruma, masumiyet, acındırma, değer yükleme gibi 

duygusal söylemlere yer verildiği aktarılmıştır. Televizyon 

haberlerinde çocuk sunumlarını inceleyen Özmen’in (2012) 

çalışmasına göre, medyada mağdur, şirin, minik melekler veya minik 

şeytanlar, olağanüstü veya nostalji unsuru şeklinde kategorileştirilen 

çocuklar, tüketim nesnesi veya suçlu/mağdur olarak temsil edilerek 

teşhir edilip, yaftalanmaktadır. Çobaner’in (2015) çalışmasında ise 

çocukların sınıfsal, cinsiyetçi, etnik/ırksal kökene göre ve engelli olma 

durumuna göre ayrımcılığa maruz kaldığına dikkat çekilmiş, haberlerde 

hak temelli bir bakış açısı ve çocuk hakları vurgusunun eksik olduğu 

tespit edilmiştir. Arslan ve Duğan’ın (2016) yazılı basında suça 

yönelmiş çocukların temsiline ilişkin yaptığı çalışmada, haberlerde 

çocukların teşhir edildiği ve olaya ilişkin görüşlerine yer verilmediği, 

haber başlıklarının ve içeriklerinde damgalayıcı unsurların bulunduğu 

tespit edilmiştir.  

2.1. Çocuğun Yüksek Yararı ve Medyanın Sorumluluğu 

Medyada çocuk temsilinde çocuğun yüksek yararının korunması 

belirleyici önemdedir. Aslında çocuğun yüksek yararı kavramı hukuki 

bir kavramdır. Gerek ulusal ve uluslararası belgelere, mevzuatlarda yer 

bulan çocuğun üstün yararı ilkesi; çocuğun yaşama ve gelişme hakkının 

korunması, ayrımcılığın engellenmesi, çocuğun iradesi, yani duygu, 

düşünce ve isteklerinin dikkate alınması, yine çocuğun esenliği, 
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güvenliği, sağlığı vb. unsurların korunması, güvence altına alınması ve 

geliştirilmesine olanak sağlanmasıdır. 20 Kasım 1989 tarihli Birleşmiş 

Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocuğun yüksek yararına atıf 

yapılan en önemli belgelerden biridir. 54 maddelik sözleşmenin 9, 19 

ve 37. maddelerinde çocuğun yüksek yararına ilişkin ifadeler yer 

almakta ve çocuğun sağlıklı fiziksel, ruhsal, toplumsal şartlarda 

gelişimini gerçekleştirebilmesini öngören hükümler bulunmaktadır. 

(1989) Türkiye de Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 17, 29 ve 30. 

maddelerine çekince koyarak, 1990 yılında sözleşmeyi imzalamış 5 yıl 

sonra Resmî Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe koymuştur (1995). 

Anayasa'nın "Ailenin korunması ve çocuk hakları" başlıklı 41. 

Maddesinde, 5395 sayılı Çocukları Koruma Kanunu'nda ve 4721 sayılı 

Türk Medeni Kanunu'nun "Çocuğun Korunması" başlıklı bölümünde 

"çocuğun menfaati ve gelişmesi" kavramı ile çocuğun yüksek yararına 

atıf yapılmaktadır (2001). Çocuğun yüksek yararı ilkesi sadece hukuki 

alanda değil, eğitimden sağlığa, sosyal hizmetlerden kültürel sanatsal 

alana kadar çocuğun ilişkili olduğu her alanda, çocuğun birer birey 

olarak kabul edilmesi, kendisini ilgilendiren her türlü işlem ve 

uygulamalarda çocuğun yüksek yararının korunması ve geliştirilmesi 

esastır. Çocuğun yüksek yararı ilkesini uygulama sorumluluğu devlete 

ait olsa da, bu ilkenin toplumsal yaşamın her alanında dikkate alınması 

beklenmektedir. Medya da, çocuğun yüksek yararının korunması ve 

desteklenmesi gereken alanlardan biridir. Toplumsal sorumluk 

misyonu bulunan medyanın aynı ilkeyi dikkate alarak yayıncılık 

faaliyetini yürütmesi beklenir. Medya kuruluşlarının, çocukların 

korunma, gelişme ve katılım haklarını dikkate alarak, yayınlarda 
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çocuğun yüksek yararını koruması gerekliliği, ulusal ve uluslararası 

mevzuatlarda yer almaktadır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 

tarafından yayınlanan Görsel-İşitsel Yayıncılık Etik İlkeleri'nde ve 

6112 sayılı Radyo Ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri 

Hakkında Kanun’da çocukların korunması ilkesinin gözetilmesi ve 

çocukların fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar verilmemesi 

gerektiği aktarılmıştır (2011). Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Medya 

ve Çeşitlilik Kılavuzu’nda da çocuğun saygı ile yaklaşılmayı hak eden 

birer birey olduğu vurgulanmış, kamu yararına olacağına ilişkin açık 

veriler bulunmadıkça, ister fail ister mağdur olsun, çocukların görsel 

sunumundan ve onların teşhisine ve teşhirine yol açacak 

uygulamalardan kaçınılması gerektiği kaydedilmiştir (2005). 

Uluslararası Gazetecilik Federasyonu çocuklarla ilgili metinlerde 

“çocukların durumunun ayrıca korunması ve gözetilmesi gerekliliğine, 

çocukların açık, aleni gösterilmesi ile zarar görmemesi gerekliliğine, 

çocukların haber sunumlarında ilgi çekecek, tirajı ya da izlenme oranını 

arttırıcı bir araç gibi kullanılmamasına” dikkat çekmektedir (2007).  

3. ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMİ 

Aşağıdaki bölümde araştırmanın amacı, yöntemi, araştırma soruları, 

veri toplama süreci ve analizi bulunmaktadır.  

3.1. Araştırmanın Amacı  

Bu çalışma kapsamında İzmir’de 30 Ekim tarihinde meydana gelen ve 

27’si çocuk, 116 kişinin hayatını kaybettiği, 1035 kişinin yaralandığı 

depreme ilişkin televizyon haberlerine odaklanılmıştır. Doğal afetler 
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içerisinde yer alan deprem; yarattığı etki açısından bir kriz durumu 

olma niteliğindedir. Özellikle deprem ile yaşanan can kayıpları, 

yaralılar ve maddi kayıplar krizin boyutunu arttırmaktadır. Çalışmanın 

amacı, kriz dönemlerinde çocuk temsillerini ortaya koymak, özellikle 

haberlerde çocukların yer alış biçimlerini çocuğun yüksek yararı 

bakımından değerlendirmektir. Çalışmanın amacı doğrultusunda 

Televizyon İzleme Araştırmaları’nın verilerine göre; 2020 yılının Ekim 

ayında en çok izlenen televizyon kanalları olan T1, T2, T3, T4 ile kamu 

hizmeti yayıncılığı yapan T5 kanalında 30 Ekim-05 Kasım tarihleri 

arasında yayınlanan İzmir Depremi haberlerini örneklem olarak 

belirlenmiştir. Kanal isimleri herhangi bir etik ihlal yaşanmaması, çıkar 

çatışması oluşmaması ve reklam/tanıtım kapsamına girmemesi için 

kodlanarak verilmiştir. Amaçlı örneklem modeli ile belirlenen 

haberlerde, depremzede çocukların temsil biçimleri çocuğun yüksek 

yararı kapsamında analiz edilmeye değer bulunmuştur. Haber 

videolarına televizyon kanallarının arşiv görüntüleri ile medya takip 

ajansları aracılığıyla ulaşılmıştır. Belirtilen süre zarfında ana haber 

bültenlerinde İzmir depremi ile ilgili toplam 283 haber yayınlandığı 

tespit edilmiş, bu haberler içerisinde yer alan doğrudan veya dolaylı 

olarak çocukların yer aldığı 45 haber araştırmanın analiz birimini 

oluşturmuştur.  

3.2. Araştırma Soruları  

Araştırma kapsamında aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

• Deprem haberlerinde çocuklara hangi oranda yer verilmiştir?  

• Deprem haberlerinde çocuklara ilişkin kullanılan sıfatlar nelerdir?  
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• Çocuk içerikli deprem haberlerinde kullanılan görüntülerin 

içeriğinde neler vardır? 

• Çocuk içerikli deprem haberlerinde çocukların görüşlerine yer 

verilmiş midir? 

• Deprem haberlerinde çocuğun yüksek yararı korunmuş mudur? 

3.3. Veri Toplama ve Analiz Süreci  

Araştırma sorularını yanıtlamak amacıyla, nitel araştırma 

yöntemlerinden biri olan betimsel analiz yöntemini uygulanmıştır. Nitel 

analiz yöntemlerinde amaç, belli bir ölçümleme veya genelleme 

yapmaktan çok içeriği yorumlama ve bağlamı ortaya koyarak analiz 

etmektir. Betimsel analiz, çeşitli yöntemlerle elde edilen verilerin, daha 

önceden belirlenmiş temalara göre özetlenmesi ve yorumlanmasını 

içermektedir (Özdemir, 2010: 331). Araştırma kapsamında elde edilen 

veriler tek tek incelenmiş, haberler çocuk teması içerip içermediğine 

göre sınıflandırılmıştır. Çocuk temalı haberlere ilişkin betimsel analiz 

yöntemi uygulanırken, Moeller’in medyada çocuk temsillerine ilişkin 

“gelecekteki refahın taşıyıcıları”, “mağdur”, “kurtarılan mağdur”, 

“melek”, “fırsatın hedefleri” kategorizasyonu referans alınmıştır. 

Moeller’e göre haber temsillerinde çocuk “mağdur” olduğu taktirde 

dram daha fazla artmakta ve görünür hale gelmektedir ancak dramın 

failleri geri plana itilmektedir. Okuyucu ve izleyiciler içgüdüsel olarak 

failleri sorgulamamakta ve yapılan yanlışları görmezden gelmektedir. 

Çocukların “kurtarılan mağdurlar” şeklindeki temsili ise insancıl, 

politik, askeri, ekonomik tepkiyi bastırmak veya ötelemek amacıyla 

yapılmaktadır. “Melek” şeklinde temsil de, çocukların masumiyeti 
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üzerinden kötülüklerin veya suçların gözardı edilmesi 

amaçlanmaktadır. Çocuklar aynı zamanda “fırsat” olarak da temsil 

edilmekte, böylece siyasi söyleme ve propagandaya alet edilerek ve 

siyasetçilere sempati kazandırmak veya imajlarını güçlendirmek 

amacıyla aksesuar şeklinde kullanılabilmektedir (2002).  

3.4. Bulgular ve Analiz 

Araştırma kapsamında 5 televizyon kanalında yayınlanan deprem 

konulu haberler belirlenmiştir. Buna göre, deprem konulu haberlerin en 

fazla 70 haber ile T3’de yayınlandığı, T5 kanalında 67, T4’te 62, T2’de 

48, T1’de 36 haber yayınlandığı ve toplamda 283 haberin izleyiciye 

sunulduğu görülmüştür. Deprem konulu haberler içerisinde çocuklarla 

ilgili haberler belirlenmiş, T1’de 6, T4’te 10, T3’de 14, T2’de 8, T5’de 

7 haberin yayınlandığı tespit edilmiştir. 

Çocuklarla ilgili televizyon kanallarında yayınlanan haberler ve 

kullanılan altyazılar / haber başlıkları şöyledir:  

T1: “Nefes alamıyorum”, Elif ayaklandı”, “Ela'nın güveni boşa 

çıkmadı”, “Buse telefonla yardım istedi, “Yardım edin! Kimse var mı”, 

“… Haber Deprem Bölgesinde”.  

T2: “Elif ile annesinin kavuşma anları”, “Umut hep var”,"Bir çift göz 

parlamaya başladı”, “Elif ve İdil nasıl kurtuldu?”, “Dayanılmaz acı”, 

“Enkazdan sağ çıktılar”, “Enkaz altındaki Buse'ye ulaşıldı”, “Bir 

annenin tarifsiz mutluluğu”. 
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T3: “4 çocukla enkazda kaldı”, “Deprem onları hayattan kopardı”, 

“Lütfen bizi kurtarın”, “İzmir depreminin simgesi oldu, “Boyu kısa, 

yüreği kocaman...”, “91. saatte kurtarılan Ayda bebeğin annesi Fidan 

Gezgin hayatını kaybetti”, “Küçük kız tam 91 saat sonra enkaz altından 

çıkarıldı”, “Yavrusuna siper oldu”,  “Minik Elif ailesi ile buluştu”, 

“Ayda köfte ayran isteyince...”,  “Ayda 91 saat sonra kurtarıldı”, 

“Hikayeleri, hayatları yarım kaldı”, “Hayata uzanan minik bir el...”, 

“Emrah Apartmanı'nda hazin hikaye”.  

T4: “Elif annesiyle buluştu!”, “İkizlerden geriye bu görüntüler kaldı”, 

“Elif annesiyle buluştu!”, “Okulda deprem anı!”, “Emrah 

Apartmanı'nın hikayesi”, “Sağlık Baanı İinci'yi ziyaret etti!”, “Okulda 

deprem anı”, “Enkazda zamanla yarış”, “Enkazdaki mucize”, “Umut 

enkaz altında kaldı!” 

T5: “Özcan Ailesi 2 gün evden çıkamadı”, “2 kızı ve eşi göçük altında 

kaldı”, “Mucize çocuk Ayda hastanede”, “Ayda'yı annesi yaşattı”, 

“Rıza Bey 37 cana mezar oldu”, “İyi Parti'de ‘Ayda’ sevinci”, “İzmir 

Depremi gelişmeleri”.  

Çocukların yer aldığı haberler “doğrudan” veya “dolaylı” şeklinde iki 

ayrı grupta incelenmiştir. Doğrudan çocukların haberin öznesinin 

olduğu haberlerdeki temsiller; hayatını kaybeden çocuklar, enkaz 

altındaki çocuklar, yaşamını yitiren çocuklar, tedavi altına alınan 

çocuklar şeklindedir. Dolaylı olarak çocukların yer aldığı haberler ise 

genel olarak deprem bilançosunun aktarıldığı haberler, 
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yöneticilerin/siyasi aktörlerin açıklamalarının sunulduğu haberler veya 

yeni bir teknolojinin kullanımının duyurulmasına ilişkin haberlerdir.  

Çocukların yer aldığı haberlerde kullanılan görüntülerde; çocukların 

enkaz altındaki görüntüleri, hastanedeki görüntüleri, aileleriyle bir 

arada yer alan görüntüleri, arşiv görüntülerinin kullanıldığı tespit 

edilmiştir. Görüntülerde çocukların yardıma muhtaç halleri, 

mağduriyetleri, masumlukları, şaşkınlığı, korkuları, sevimlilik ve 

sempatikliliği yer almıştır. Haberlerde çocukların isimlerinin yanı sıra, 

“Küçük”, “Bebek”, “Kahraman”, “Harika”, “Başarılı”, “Güçlü”, 

“Umut”, “Mucize” gibi sıfatların kullanıldığı tespit edilmiştir. 

Haberlerde çocukların görüş ve önerilerinin genel olarak alınmadığı, 

sadece 2 çocuğun deprem anında yaşadıkları ve hissettiklerinin 

aktarıldığı tespit edilmiştir. Çocukların talepleri, beklentileri veya 

şikayetleri yerine, çocukların deprem sırasındaki hisleri ve korkuları 

izleyiciye sunulmuştur.  

Örneklem kapsamında T1 kanalında incelenen haberlerde, hayatta 

kalan depremzede çocuklar için; “Umut, mucize” gibi nitelendirmelerin 

yapıldığı ve “harika, güçlü, başarılı” gibi abartılı yüklemeler yapıldığı 

görülmüştür, yaşamını yitiren çocuklar ise haberlerde arka planda 

tutulmuştur. Çocukların görüntüleri açık ve net bir şekilde verilmiş, 

gerek enkaz altında, gerek sedye ile taşınırken gerekse de hastane 

içerisindeyken görüntüleri izleyiciye sunulmuştur. Çocuğun iradesi 

devre dışı bırakılmış, çocuğun sempatik yapısı ön plana çıkartılarak 

birer seyirlik nesne haline gelmiştir. Özellikle çocuklara kameralara el 
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sallatılması, elindeki oyuncaklarla gösterilmesi ile çocuklar masumiyet 

ve sempatikliği ile öne çıkartılarak duygusal figür haline getirilmiştir.  

T2’de yayınlanan doğrudan çocuk içerikli haberlerde de benzer şekilde 

“umut” ve “mucize” nitelendirmeleri öne çıkmış, yaralı olarak kurtulan 

depremzede çocuk için “bebek” sıfatının eklenerek, duygusallaştırma 

daha fazla artırılmış, çocuk trajedinin temel unsuru haline getirilmiştir. 

Çocuklara ilişkin haberlerde gerek görüntüler, gerek kullanılan 

altyazılar gerekse sunucunun jest ve mimikleri ile birlikte bir bütün 

olarak sunulan haberler, dramatik bir seyirlik malzeme haline 

getirilmiş, izleyiciye birer dizi izler gibi haberi izlemesi sağlanmıştır. 

Haber görüntülerinde özellikle bir depremzede çocuğun enkazdan 

kurtarılması sırasında bir sedye üzerindeyken ve kurtarma ekibi 

üyesinin parmağını tutarken çekilen fotoğrafı ile hastane görüntüleri 

“Kurtarılan mağdur” çocuk kategorisine örnektir. Doğrudan enkaz 

altında ve sonrasında yaşanan görüntülerin açık bir şekilde yayınlanan 

çocukların, yaşadığı ve daha sonra bu görüntüleri izlerken yaşayacağı 

travma göz ardı edilmiştir. Haberlerde kurtarma ekiplerine sıklıkla 

mikrofon uzatıldığı ve duygusallığın artırılıp ilgi çekicilik sağlanmaya 

çalışıldığı tespit edilmiştir. “Ayda bebek” tanımlamasının yapıldığı 

haberde, çocuğun enkaz altındaki ve hastanedeki görüntüleri açık bir 

şekilde haberde yer aldığı ve çocuğun “masumiyeti” ve “sempatikliği” 

ön plana çıkarıldığı görülmüştür. Çocuğun iradesinin göz ardı edildiği 

haberlerde, çocuklar izleyiciyi ekranda tutma aracı olarak 

konumlandırılmıştır. Depremde yaşamını yitiren çocuklara ilişkin 

yapılan bir haber, salt bir bilgi aktarımı yerine dramatik unsurlarla 
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birlikte seyirlik bir malzemeye dönüştürülmüştür. “Mağdur” olarak 

resmedilen çocuklar, duygusal bir müzik eşliğinde gösterilen 

fotoğrafları ile adeta bir film gibi aktarılmıştır. Haberde dramatik 

unsurları arttırmak için ailelerinin cenaze töreni sırasındaki acılı halleri 

de detaylı bir şekilde aktarılmıştır.  

T3 ve T4 kanallarında yayınlanan haberde benzer şekilde özellikle 

çocuklar açık ve net bir şekilde gösterilmiş, çocukların enkaz 

altındayken kurtarma ekipleriyle diyalogları olduğu gibi aktarılmış, 

çocukların ve ailelerinin yaşadığı acı ve hüzün birer malzeme olarak 

sunulmuştur. Haberlerde “mağdur” kategorisine uygun olarak, 

“Hayalleri, umutları yarım kaldı, enkaz altında kaldı” şeklinde 

ifadelerle haberde duygusallık öne çıkartılmıştır. Haberlerde ayrıca 

“Kurtarılan mağdurlar” kategorisine uygun olarak çocukların 

konumlandığı ve ayın zamanda kurtarılan çocukların 

“simgeleştirildiği” görülmüştür. Çocukların sevimliliği ve 

sempatikliğinin de yansıtıldığı haberlerde “Masum çocuk” 

kategorisinde haberlerin yer aldığı tespit edilmiştir. “Mucize” 

ifadesinin kullanıldığı haberlerde ise çocuklar geleceğin umudu ve 

fırsatı olarak sunulmuş, topluma güven aktarılmıştır. Haberlerde ses 

efektleri ön plana çıkmış, filmlerde olduğu gibi görüntüler bir ritim 

eşliğinde aktarılmıştır. 

Örneklem kapsamında yer alan televizyon kanalları içerisinde kamu 

hizmeti yayıncılığı yapmakla yükümlü T5 kanalında yayınlanan 

haberlerde de diğer kanallarla benzer şekilde, depremzede çocukların 

isimleri, görüntüleri açık ve net bir şekilde ekrana yansıtılmış, çocuklar 
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birer seyirlik nesneye dönüşmüştür. Haberlerde dikkat çeken en önemli 

unsur, haberlerin dramatik bir gösteriye dönüşmesidir. “Mağdur”, 

“masum”, “mucize”, “umut” gibi sözcüklerle nitelendirilen 

depremzede çocukların yaşadıkları, belli bir kurguyla sahnelenen bir 

özel gösteri türü olarak izleyiciye aktarılmıştır. Böylece, izleyicinin 

haberin gerçekliğinden uzaklaşması sağlanmıştır. Duygusal veya ritmik 

müzik eşliğinde görüntü efektleriyle birlikte çocukların enkaz altındaki 

görüntüleri ve hastaneye kaldırılma sırasındaki görüntüleri aktarılmış, 

izleyiciye adeta duygusal bir film deneyimi yaşatılmıştır. Haberlerde 

çocukların masumiyetinin ön plana çıkartılıp, sempati unsuru olarak 

sunulduğu da görülmüştür. “Masum çocuk”, “Kurtarılan çocuk” 

imgesinin kullanıldığı haberlerde ayrıca çocuğa dair “gelecek 

umudu”nun yüklendiği ve bu umudun tüm ülke ile genelleştirildiği 

görülmüştür. Bir haberde sunucunun, enkaz altında çıkartılan çocuğun 

arama kurtarma ekibi üyesinin başparmağını tutarken çekilen 

fotoğrafını göstererek, “Şu tam bir elif değil mi?, Gerçek bir elif görseli 

değil mi?” sözleriyle yaşanan olaya ilahi-kutsallık ataması dikkat 

çekmiştir. Haberler genel olarak duygusal müzik eşliğinde gösterilen 

çocukların görüntüleri ile son bulmuştur. “Elif Türkiye’ye el salladı” ve 

“Elif emin ellerde” şeklinde alt yazılarının kullanıldığı haberlerde 

izleyiciye duygusal bir rahatlama ve “geleceğe dair güven” duygusu 

aktarılmıştır. 

5. SONUÇ  

Bu çalışmada İzmir Depreminde yaşamını yitiren veya hayatta kalan 

çocukların televizyon haberlerinde temsil biçimleri, çocuğun yüksek 
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yararı kapsamında incelenmiştir. Betimsel analiz yöntemi ile yapılan 

incelemede, çocukların haberlerde temsil biçimlerinin çeşitli sorunlar 

içerdiği tespit edilmiştir. Çocuklara ilişkin haberlerde ticari yayıncılık 

ve kamu yayıncılığı yapan kuruluşlar arasında anlamlı bir farkın 

olmadığı, aksine benzer sorunlu içeriklerin yer aldığı görülmüştür. 

Çocuğun yer aldığı haberler, haber değeri üzerinden değil, izleyici 

üzerinde yaratacağı etki üzerinden değerlendirilmiştir. Haberlerde 

izleyicinin ilgisini çekecek dramatik unsurlara yer verilerek, akıl yerine 

duyguya vurgu yapılmıştır. İzlenirliğin ön planda tutulduğu haberlerde, 

olayın anlamı ve bağlamı gözardı edilerek çocuklar seyirlik birer 

malzeme olarak hikayeler üzerinden izleyiciye aktarılmıştır. Olaylar ve 

olgular yerine kişiselleştirilmiş anlatılar üzerinden sunulan çocuklar, 

izleyicinin dikkatini çekme ve ilgi yaratma potansiyeline göre 

değerlendirilerek, “kurtarılan mağdur”, “umut” ve “mucize” 

nitelemeleriyle geleceğe dair güven mesajına dönüşmüştür. Haberlerde 

“mucize” ve “kahraman” olarak sunulan çocuklar, geleceğe dair güven 

mesajları için de araçsallaştırılmıştır.  

Yazılı habercilikten farklı olarak; televizyonun temel özellikleri gereği, 

çocuğun yer aldığı haberler sunum metni ve dili, görüntü, alt yazı, ses 

ve görüntü efektleri ile bir bütün olarak izleyiciye seyirlik bir gösteri 

halinde sunulmuştur. Görsel olarak heyecan verici çekimler, ses ve 

görüntü efektleri, duygusal veya yüksek ritimli müzik kullanımı, tasvir 

edilen gerçeğin aşırı basitleştirilmesine ve bozulmasına yol açmakta, 

depremde yaşanan kayıpların sorumluluğu gizlenmektedir.  
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Haberlerde özellikle çocukların iradesi, yaşadıkları travma veya bundan 

sonra yaşayacakları travmalar göz ardı edilmiştir. Özellikle bazı 

haberlerde kamu yararı bulunmadığı halde çocukların ve ailelerinin 

özel hayatlarının gizliliğinin ihlal edildiği görülmüştür. Haberlerde 

başta çocukların “yaşam hakkı”, “çocuğun sağlıklı büyüme ve gelişme 

hakkı”, “eğitim hakkı”, “korunma hakkı”, “barınma hakkı” gibi çok 

temel haklarından mahrum olması tümüyle konu dışında tutulmuştur.  

Çalışmanın temel önerisi, deprem gibi olağanüstü durumlarda 

çocukların birer malzeme olarak kullanılması karşısında medya 

içerisinde etkin özdenetim mekanizmalarının işletilmesi, haber 

yapıcıların çocuk odaklı perspektifi dikkate almasıdır. Çocuğun yüksek 

yararı ilkesinin salt hukuki bir kavram olarak değerlendirilmeyip, 

toplumsal yaşamın her alanında temel ilke olarak işletilmesi gerekir. 

Özellikle kitleleri etkileme ve yönlendirme gücü bulunan medyanın, 

toplumsal sorumluluğu gereği çocuk haklarını gözeterek ve çocuğun 

yüksek yararı ilkesi çerçevesinde hareket ederek yayıncılık faaliyeti 

yürütmesi, demokratik yaşam için vazgeçilmez önemdedir.  
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GİRİŞ 

Kurum içi halkla ilişkiler uygulamalarının öncelikli amaçlarının 

başında kurum ile iç hedef kitleleri arasında iletişimi yönetmek 

gelmektedir. Mevcut literatür, kurum içi halkla ilişkilerin en etkin 

olduğu alanlardan birinin, kurum çalışanlarının ailelerine yönelik 

yapılan etkinlikler olduğunu göstermekte, uygulamaların aynı zamanda 

örgütsel bağlılığı yükselttiğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda kurum 

çalışanlarının çocuklarına yönelik gerçekleştirilen etkinliklerde drama 

tekniklerinden yararlanıldığı ve etkili olduğu gözlemlenmektedir.  Söz 

konusu yapı aynı zamanda kurumun mükemmel halkla ilişkiler 

açısından olması gerekenleri yerine getirmesi için platform 

oluşturmaktadır. İletişim teknolojilerindeki gelişme ve iletişimde 

yaşanan dijitalleşme halkla ilişkiler uygulamalarını da etkilemiş, dijital 

iletişim platformları halkla ilişkiler iletişim ortamı haline gelmiştir. Bu 

bağlamda özellikle Covid 19  - sosyal izolasyon sürecinin başlaması ile 

birlikte dijital halka ilişkiler kavramının çok önem kazandığı yorumu 

yapılabilir. Çalışmanın amacı, kurum içi dijital halkla ilişkiler 

kapsamında, çalışan çocuklarına yönelik etkinliklerde, drama 

tekniğinin kullanılmasının ‘mükemmel halkla ilişkiler’ kavramının 

özellikleri ekseninde incelenmesidir.  

Çalışma kapsamında James E. Grunig (2005: 26-27) tarafından 

mükemmel halkla ilişkiler kapsamında ortaya koyulmuş 12 özelliğin 

2021 yılında Nutricia Türkiye tarafından kurum içi çalışanların 

çocuklarına yönelik gerçekleştirilen “Yaza Merhaba – Karne Partisi” 

drama etkinliği incelenmiştir. Araştırmada kalitatif araştırma 
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yöntemlerinden vaka analizi gerçekleştirerek, fokus grup araştırma 

tekniği kullanılmıştır. 

1. DİJİTALLEŞEN KURUM İÇİ HALKLA İLİŞKİLER VE 

MÜKEMMELLİK YAKLAŞIMI 

Mevcut literatüre bakıldığında, kurumlar için halkla ilişkiler 

uygulamalarının, dış hedef kitleye yönelik olduğu kadar iç hedef kitle 

için de yapılmasının bir o kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu 

bağlamda kurum içi halkla ilişkiler uygulamaları olması gerektiği gibi 

ortaya koyulmadığı takdirde, kurum dışına yönelik halkla ilişkiler 

uygulamalarında başarılı olmak çok olası değildir (Gürgen, 1986: 327).   

 “Günümüzde kurumlar açısından verimliliği arttırabilmek, toplam 

kaliteyi yakalayabilmek, kamuoyunda olumlu algı yaratabilmek, 

kalifiye işgücünü cezbedebilmek için çalışanlarla etkili iletişim 

kurulması tartışmasız kabul edilen gerçeklerden biridir” (Balta 

Peltekoğlu, 2009: 516).  

Cutlip, Center ve Broom kurumun başarı veya başarısızlığını belirleyen 

en önemli unsurun, çalışanlarının ortak menfaatlerine hitap eden 

ilişkiler kurulması ve bu ilişkilerin korunması olduğunu 

belirtilmektedir (Cutlip, Center ve Broom 1985: 315). Yapılan 

araştırmalar kurum içi halkla ilişkiler kapsamında etkili stratejiler 

geliştirildiği takdirde çalışanların, kurumu kendi sosyal mecralarında 

(arkadaşlarının, yakınlarının, ailelerinin vb. var olduğu alanlarda) 

kurumsal pazarlama elemanı gibi refere edebileceğini öngörmektedir 

(Puthenthara, 2012: 139).  
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Aronoff vd. tarafından kurum içi halkla ilişkiler amaçları aşağıdaki gibi 

sıralanmaktadır (Aronoff vd. 1983: 262): 

- Çalışanları kurumun amaçları, politikaları doğrultusunda bilgi 

verilmesi, 

- Çalışanların, aktivitelerle ilgili bilgilendirilmesi, 

- Olumlu veya olumsuz kurumsal konularla ilgili çalışanları bilgi 

verilmesi, 

- Yöneticiler ve çalışanlar arasında iki yönlü iletişimin kurulması, 

- Çalışanlara önemli kararları ve durumların en kısa sürede 

ulaştırılması, 

- Yenilik ve yaratıcılığın geliştirildiği bir ortam yaratılması. 

Mevcut literatüre göre, kurum içi halkla ilişkiler uygulamalarının 

önemli etken noktalarından biri, çalışanların ailelerine yönelik yapılan 

uygulamaların ortaya çıkardığı pozitif etkidir. Bu bağlamda kurum içi 

halkla ilişkiler uygulamaları ile kurumlarda çalışanların aile, akraba ve 

arkadaşlarının sempatilerinin kazanılması ve bu sempatinin çalışanlara 

yansıması, onların daha istekli ve verimli çalışmasında psikolojik bir 

özendirici faktör içermektedir (Tengilimoğlu ve Öztürk 2011: 114). Söz 

konusu yapılmış olan yorumlardan yola çıkarak kurum içi halkla 

ilişkiler uygulamalarının çalışanlar ile kurumları arasında kurulan 

önemli bir iletişim köprüsü olduğu sonucuna ulaşmak olanaklıdır.  
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Covid19 pandemi sürecinin başlaması ile birlikte başta halkla ilişkiler 

olmak üzere tüm disiplinlerin hızlı bir dijital dönüşüm sürecine 

girdiğini söylemek olanaklıdır. Bu bağlamda gerek iç gerek dış hedef 

kitlelerine yönelik halkla ilişkiler uygulamalarını dijital platforma 

taşıyabilen markaların, bu süreçte başarılı olarak ayakta kalabildikleri 

gözlemlenmektedir. Bu zaman diliminde, Covid 19 süreci öncesinde 

yüz yüze yapılan halkla ilişkiler uygulaması kapsamındaki çalışmaların 

dijital olarak da gayet başarılı şekilde organize edilebileceği 

görülmüştür. Söz konusu çalışmaları kurum içi dijital halkla ilişkiler 

kapsamda; kültür sanat uygulamaları (festival, konser, sergi, sinema 

film izleme, drama çalışmaları, tiyatro gösterileri vb), sağlıklı yaşam ve 

spor programları (yoga, plates vb.) kişisel gelişim uygulamaları 

(webinarlar, söyleşiler vb.) eğlence uygulamaları (yarışmalar, çeşitli 

alanlarda örgüt motivasyonunu arttırıcı etkinlikler, ses yarışması vb.) 

mesleki gelişim uygulamaları (mesleki donanım programları vb.) 

şeklinde sıralamak olanakladır.  

Bu bağlamda Covid19 pandemi sürecinde hayata geçirilen kurum içi 

dijital halkla ilişkiler uygulamalarına, James Grunig vd. tarafından 

ortaya koyulmuş olan ‘halkla ilişkilerde mükemmellik’ yaklaşımı 

gözlüğü ile bakmanın, gelişmekte olan dijital halkla ilişkiler kavramına 

katkısının olabileceğini söylemek olanaklıdır. Mükemmel örgütlerin 

mükemmel iletişim yapılarına sahip olmalarının gerekliliğinin ortaya 

koyulması amacıyla, gerçekleştirilmiş olan halkla ilişkilerde 

mükemmellik çalışmasında, bir kısmı mükemmel halkla ilişkiler 

departmanlarının özelliklerine işaret eden, bir kısmı da iletişimin genel 
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anlamda yönetim mükemmelliğine nasıl katkıda bulunduğunu gösteren 

12 özellik tespit edilerek ortaya koyulmuştur. Bu özellikler aşağıdaki 

gibidir (Grunig, 2005: 26-27): 

1. “İnsan Kaynakları: Mükemmel örgütler, çalışanlarına özerklik 

sağlayarak ve stratejik kararlar almasına izin vererek insanları 

güçlendirirler. Çalışanların bağımsızlığı yerine çalışanlar arasındaki 

karşılıklı bağımlılığı öne çıkarırlar. Aynı zamanda bölümlenme yerine 

tümleşikliği vurgular ve takım çalışması ile bireysel çaba arasında 

uygun bir denge kurarlar.”  

2. “Organik Yapı: İnsanlar emirle güçlendirilemez. Örgütler bürokratik 

ve hiyerarşik örgütsel yapıları ortadan kaldırarak insanlara güç 

kazandırırlar. Kararları merkezileştirir, yönetimi, yönetici sayısını 

olabildiğince azaltarak gerçekleştirirler. Ayrıca çalışanların 

katmanlandırılmasından kaçınır, örgütü yapılandırmak yerine 

tümleştirmek amacıyla liderlikten, işbirliğinden ve kültürden 

yararlanırlar.”  

3. “Girişimcilik: Mükemmel örgütlerin yenilikçi ve girişimci bir ruhu 

vardır. Girişimcilik de mükemmel örgütlerin diğer özellikleriyle 

ilişkilidir; organik yapıları geliştiren ve insan kaynaklarını besleyip 

güçlendiren örgütlerde örgüt içi bir girişimcilik ruhu ortaya çıkar.”  

4. “Simetrik İletişim Sistemleri: Örgütsel mükemmellik çalışmalarında 

simetrik iletişim terimi kullanılmasa da, hem iç hem de dış kamularla 

ilgili olarak hepsinde simetrik iletişimin tanımı yapılır. Mükemmel 
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örgütler müşterilerine, çalışanlarına ve diğer stratejik unsurlara yakın 

dururlar.” 

5. “Liderlik: Mükemmel örgütlerde, otoriter sistemler yerine ağ 

ilişkilerinden ve “gezerek yönetim” den yararlanan liderler vardır. 

Mükemmel liderler insanlara güç kazandırır, ama politik güç 

çekişmelerini en aza indirirler. Aynı zamanda örgüte bir vizyon ve yön 

sağlayarak insanlara güç kazandırmanın yol açabileceği karışıklığı 

kontrol altına alırlar.”  

6. “Güçlü, Katılımcı Kültürler: Mükemmel örgütlerin çalışanları bir 

misyon duygusunu paylaşırlar. İnsan kaynaklarına, organik yapılara, 

yeniliklere ve simetrik iletişime değer veren güçlü bir kültür onları bir 

araya getirir.” 

7. “Stratejik Planlama: Mükemmel örgütler, karlılığı artırmak için 

kendi ortamlarındaki en önemli fırsat ve sınırlamaları ortaya çıkarmaya 

çalışırlar.”  

8. “Sosyal Sorumluluk: Mükemmel örgütler, kararlarının hem toplum 

hem de örgüt üzerindeki etkilerini gözden kaçırmamaya dikkat 

ederler.”  

9. “Kadınlara ve Azınlıklara Destek: Mükemmel örgütler, kadınları ve 

azınlık gruplarının üyelerini işe alarak ve onların kariyerlerini 

destekleyici adımlar atarak çeşitliliğin değerini bildiklerini gösterirler.”  
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10. “Kalitenin Önceliği: Toplam kalite sadece şirket felsefesinde yer 

alan kâğıt üzerindeki bir öncelik değildir; eylemlerin gerçekleştirilmesi, 

kararların alınması ve kaynakların dağıtılması sırasında dikkate alınan 

bir önceliktir.”  

11. “Etkin Operasyon Sistemleri: Mükemmel örgütler, yukarıda sayılan 

özellikleri örgütün gündelik yönetiminde hayata geçirmeye yönelik 

yönetim sistemleri geliştirirler.”  

12. “İşbirlikçi Bir Toplumsal Kültür: İşbirliğini, katılımcılığı, güveni ve 

karşılıklı sorumluluğu vurgulayan bir kültüre sahip toplumlarda 

mükemmel örgütler daha sık ortaya çıkar.”  

Yukarıda literatür bilgisi verilmiş olan ‘Halkla İlişkilerde 

Mükemmellik’ yaklaşımının içeriğinden yola çıkarak özellikle Covid19 

sürecinde çalışanlara ve çalışanların çocuklarına yönelik 

gerçekleştirilen kurum içi halkla ilişkiler uygulamalarının, kuruma 

yönelik pozitif algı oluşturabileceği öngörülebilmektedir. Süreç 

içerisinde başarılı uygulamalar ortaya koymuş olan kurumların bu 

kapsamda kurum içi halkla ilişkiler uygulamalarına kültür sanat 

faaliyetleri çerçevesinde dijital interaktif tiyatro ve drama çalışmalarını 

konumlandırdıkları gözlemlenmektedir. 

2. BİR KURUM İÇİ UYGULAMA OLARAK DRAMA  

Drama kavramı ele alındığı alana göre değişen kesin sınırları olmayan 

bir yapıya sahiptir (Karadağ ve Çalışkan 2008: 40). Günümüzde gerek 

eğitim bilimleri alanında öğretici bir yöntem, gerek psikoloji alanında 
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anlamlandırıcı bir süreç, gerekse kurumlarda özellikler dış ve iç hedef 

kitlelere yönelik uygulamalar çerçevesinde sıklıkla kullanılan bir 

motivasyon aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Kavram San tarafından 

“doğaçlama ve rol oynama gibi tiyatro ve drama tekniklerinden 

yararlanılarak, bir grup çalışması içinde katılımcıların bir yaşantıyı, 

olayı, fikri, eğitim ünitesini, soyut bir kavramı, davranışı eski bilimsel 

örüntülerinin yeniden düzenlenmesi yoluyla ve gözlem, deneyim, 

duygu ve yaşantıların gözden geçirildiği oyunsu süreçlerde 

anlamlandırılması, canlandırılması” olarak tanımlamaktadır (San, 

2006: 64).  Prendiville ve Toye ise dramanın, eğlenceli bir öğrenme 

biçimi olduğunun altını çizmektedir (Prendiville ve Toye, 2007 :1).  

Drama uygulamalarının en önemli özelliklerinden birinin katılımcıların 

drama etkinliği sürecindeki anlatıları keşfederek öğrenmelerinin 

sağlanmasıdır. Bu bağlamda katılıcımlar gerçek hayattaki bilgi ve 

deneyimlerini hayali bir evren yaratmada materyal olarak kullanmakta 

ve bu unsurları ayrıntısıyla bakarak anlamlandırmasını sağlamaktadır 

(O’Neil ve Lambert, 1982: 25). Baldwin  drama etkinliklerine özellikle 

çocukların hayal güçleri sayesinde çok hızlı bir şekilde entegre 

olduklarının altını çizmektedir (Baldwin, 2009: 4). 

Arthur T. Jershild tarafından drama çalışmaları, “çocukların oyun 

sırasında oyunlar aracılığıyla kendi güçlerini sınadıklarını, atılıma 

giriştiklerini, kendi çizdikleri sınırlar içinde rekabet ettiklerini, oyunda 

kaybetseler bile bunu kabullendiklerini, bu nedenle oyunların 

toplumsallaşma sürecinde önemli etmen olduğunu vurgulamaktadır” 
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(https://www.turkedebiyati.org/drama-turleri/ Çevrimiçi: 11.08.2021). 

Günümüzde ise drama uygulamalarının sadece çocuklar için değil her 

demografiden birey için geçerli olduğu söylenebilir. Bu bağlamda 

kurum içi halkla ilişkiler uygulamalarında yoğunlukla kullanıldığı 

gözlemlenen drama çalışmalarının öneminin altı çizilmesi gerekir. 

Covid 19 sürecinin başlaması ile birlikte kurumların çalışanlarına ve 

çalışanlarının çocuklarına yönelik drama etkinliklerini dijital platforma 

taşıdığını gözlemlemek mümkündür. Bu bağlamda mevcut literatürden 

yola çıkarak bir kurum içi halkla ilişkiler uygulama yöntemi olarak 

drama çalışmalarının dijital platforma aktarılmasının çalışanların 

kurumlarına yönelik olumlu algı yaratabileceği öngörülebilmektedir.  

3. ARAŞTIRMANIN AMACI 

Araştırmanın amacı Covid 19 sürecinde, kurum içi dijital halkla ilişkiler 

kapsamında, çalışan çocuklarına yönelik etkinliklerde, drama 

yönteminin kullanılmasının ‘Mükemmel Halkla İlişkiler’ kavramının 

12 özelliği ekseninde incelenmesidir. Çalışma kapsamında örnek vaka 

olarak  2021 yılında Nutricia Türkiye tarafından kurum içi çalışanların 

çocuklarına yönelik gerçekleştirilen “Yaza Merhaba – Karne Partisi” 

drama etkinliği ele alınmıştır.   

Çalışmada Nutricia Türkiye markasının seçilmesindeki neden 2021 

yılında, içinde ‘Nutriwell Wellbeing’ kurumsal esenlik projesi dahil 

olmak üzere, kurumların inovatif başarılarını ödüllendiren tek program 

olan Stevie Awards’un yeni programı MENA Stevie Awards’ta, üç 

insan kaynakları uygulaması ile altı kategoride ödül kazanmış 

https://www.turkedebiyati.org/drama-turleri/


156 | ÇOCUK – OYUN – OYUNCAK TEMALI ÇALIŞMALAR 

 

olmasıdır. Araştırmada gerekli analizlerin yapılabilmesi için ilgili 

içerik, görseller ve veriler Nutricia Türkiye, İnsan Kaynakları 

Direktörlüğü’nden e-posta ile istenerek, bilimsel çalışma kapsamında, 

kurum izini alınarak çalışmaya dâhil edilmiş ve uygulanmıştır.  

3.1. Araştırma Soruları 

*Araştırma soruları James E. Grunig (2005: 26-27) tarafından 

mükemmel halkla ilişkiler kapsamında ortaya koyulmuş 12 özellik 

kapsamında oluşturulmuştur. 

Birinci Araştırma Sorusu: Örnek vaka, çalışanlara bir takımın parçası 

olduğunu hissettirir mi? 

İkinci Araştırma Sorusu: Örnek vaka, hiyerarşik örgütsel yapıları 

ortadan kaldırarak insanlara güç kazandırır mı? 

Üçüncü Araştırma Sorusu: Örnek vaka, örgüt içi bir girişimcilik ruhu 

hissettirir mi? 

Dördüncü Araştırma Sorusu: Örnek vaka, çalışanlarda simetrik 

iletişim algısı oluşturur mu? 

Beşinci Araştırma Sorusu: Örnek vaka, çalışanlarda liderlerinin onları 

düşünerek hareket ettiği intibası oluşturur mu? 

Altıncı Araştırma Sorusu: Örnek vaka, çalışanlarda yenilikçi bir 

kurum kültürünün yansıma algısı oluşturur mu? 
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Yedinci Araştırma Sorusu: Örnek vaka, çalışanlarda olumlu 

bağlamda stratejik bir bakış açısının  algısını oluşturur mu? 

Sekizinci Araştırma Sorusu: Örnek vaka, çalışanlarda kurumun 

sosyal sorumluluk bilincinin algısını oluşturur mu? 

Dokuzuncu Araştırma Sorusu: Örnek vaka, çalışanlarda bir kadın 

olarak desteklendiği hissiyatı oluşturur mu? 

Onuncu Araştırma Sorusu: Örnek vaka, çalışanlarda olumlu 

bağlamda toplam kalitenin bir parçası oluğu hissiyatı oluşturur mu? 

On birinci Araştırma Sorusu: Örnek vaka, gibi uygulamaların belirli 

aralıklar ile sürekli yapılması kurum için çalışanlarda olumlu algı 

yaratır mı? 

On ikinci Araştırma Sorusu: Örnek vaka, çalışanlarda kuruma karşı 

genel olarak olumlu bir işbirlikçi duygu geliştirir mi? 

4. ARAŞTIRMANIN ÖRNEKLEMİ VE YÖNTEMİ 

Araştırmada kalitatif araştırma yöntemlerinden vaka analizi 

gerçekleştirerek, fokus grup araştırma tekniği kullanılmıştır. 

Vaka analizi yöntemi, örnek bir vaka üzerinden bir olgu, konu veya 

durumun derinlemesine incelenmesi anlamını taşımaktadır (Yin, 2009: 

23). Çalışma kapsamında vaka analiz yöntemlerinden içsel vaka analizi 

seçilmiştir.  İçsel vaka analiz türünde ana amaç teori inşa etmek değil 

vakayı belirli bir bağlam ile değerlendirmektir Robert Stake (2005: 445-
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447). Bu çerçevede vaka örneği olarak seçilmiş, 2021 yılında Türkiye 

Nutricia tarafından kurum içi çalışanların çocuklarına yönelik 

gerçekleştirilen ‘Yaza Merhaba – Karne Partisi’ drama etkinliği 

incelenmiştir. İnceleme kapsamında, kurum tarafından yapılan ikincil 

anket verileri ve görseller istenmiş, izin dahilinde bulgulanmıştır. 

Araştırma kapsamında yapılan fokus grup araştırma tekniği, 

“katılımcıları ve önceden belirli bir amaç çerçevesinde belirlenmiş olan 

konuların moderatör tarafından yönetimi altında tartışıldığı, 1-3 saat 

arası sürebilecek, oturumlar için kayıt alınması esasına dayalı formda, 

sistematize edilmiş ortamlarda gerçekleştirilen yapısal özellik 

taşımaktadır. Katılımcıların düşüncelerini rahatlıkla açıklayabilmeleri 

için yeterli zaman ve fırsata sahip olabilmeleri için fokus grup 

oturumları için öngörülen en fazla katılımcı sayısı 12 en az katılımcı 

sayısının ise 6 olması gereklidir” (Shao 1999, :152 aktaran Tozlu Öztay 

2021: 54).  

Bu bağlamda çalışmada, toplam 12 katılımcı ile internet ortamında 

gerçekleştirilen toplam 80 dakikalık oturum sonucunda; katılımcıların 

çalışmanın araştırma soruları çerçevesinde düşünceleri elde edilerek 

yorumlanmıştır. Fokus grup katılımcıları kurum dışından kartopu 

örnekleme tekniği ile seçilmiş, 12 kişilik çalışan, üniversite mezunu ve 

anne olan kadınlarda oluşmaktadır. 

Araştırma kapsamında üniversite mezunu değişkeninin tercih 

edilmesindeki neden yöneltilecek soru kalıplarının belirli bir eğitim 

durumunu kapsamasıdır. Cinsiyet değişkeni açısından sadece 
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kadınların seçilmesindeki neden ise Nutriwell çalışan genel 

memnuniyet oranlarında kadınların erkeklere göre memnuniyet 

oranlarının daha yüksek oluşudur (Bkz Tablo1).   

5. ARAŞTIRMA VERİLERİ  

5.1. Vaka Analizi  

 Yaza Merhaba – Karne Partisi online drama etkinliği 2021 yılında  

‘Nutriwell Wellbeing’ kurumsal esenlik projesi kapsamında 

gerçekleştirilmiş olan bir çalışmadır. Söz konusu proje, Covid 19 

pandemi sürecinin başlangıcı itibariyle Nutricia Türkiye, insan 

kaynakları ekibi tarafından organize edilen fiziksel, zihinsel ve 

duygusal sağlığını destekleyen kurumsal esenlik çalışmalarını 

kapsamaktadır. Çalışmanın kategorilerine bakıldığında, sosyal, 

mesleki, entelektüel, fiziksel, duygusal, mental ve çevresel boyutlar 

karşımıza çıkmaktadır.  

2020-2021 süreci boyunca 150’den fazla etkinliğin yapıldığı projede 

kaygı ve stres yönetimi, psikolojik rehberlik seansları ile çalışanların 

zihinsel sağlığı desteklenirken, yoga ve spor etkinlikleriyle de fiziksel 

sağlıklarına önem verilmektedir. Aynı zamanda çevik çalışma 

yöntemleri, dijital trendler, felsefe ve arkeoloji gibi alanlarda 

düzenlenen seminerler ise çalışanların farklı konularda bilgi 

edinmelerine ve entelektüel açıdan gelişimlerine olanak sağlarken 

dijital ortamda sosyalleşmeye de katkı sunmaktadır.  
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Proje Türkiye, şirketlerin inovatif başarılarını ödüllendiren tek program 

olan Stevie Awards’un yeni programı MENA Stevie Awards’tan, En 

Yenilikçi İnsan Kaynakları Süreci kategorisinde gümüş, ‘Pandemi 

Dönemindeki En Yenilikçi’  kategorisinde ise bronz ödül kazanmıştır 

(https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/nutricia-turkiye-mena-stevie-

awardsta-alti-odule-layik-goruldu-41783476 Çevrimiçi 10.09.2021).  

Projenin içeriğinde birçok canlı uygulama kapsamında interaktif 

sosyalleşme alanlarının oluşturulması dikkat çekici özelliklerinin 

başında gelmektedir. Aynı zamanda uygulamanın insan kaynakları ve 

halkla ilişkiler disiplinlerinin birbirini besleyen yapısını ortaya açık bir 

biçimde koyduğunu söylemek olanaklıdır. 

 

Tablo 1: NutriWell Projesi 2021 Kurum İçi Çalışan Memnuniyet Tablosu 

 

Cinsiyet         Memnuiyet Ortalama                            

Kadın                      4.2 

Erkek                      3.9 

Yaş                      

20-31                      4.2 

32-41                      4.0 

42.55                      4.1 

Çocuklara Yönelik  

Etkinlik Memnuniyeti                       4.0 

Genel Etkinlik Memnuniyeti                       4.1 

 

Kaynak: Nutricia Türkiye İzini Çerçevesinde Kurum İçi Gerçekleştirilen Anket  

Yöntemi ile İkincil Veriler Elde Edilmiştir. 

*Tabloda Hiçbir Oynama Yapılmadan Kurumdan Alındığı gibi Çalışmaya 

Konumlandırılmıştır 

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/nutricia-turkiye-mena-stevie-awardsta-alti-odule-layik-goruldu-41783476%20Çevrimiçi%2010.09.2021
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/nutricia-turkiye-mena-stevie-awardsta-alti-odule-layik-goruldu-41783476%20Çevrimiçi%2010.09.2021
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Tablo 1’de yer alan verilere bakıldığında, kurum içi dijital halkla 

ilişkiler uygulaması niteliğinde olan NutriWell uygulamasından genel 

olarak memnuniyet değerini 5 üzerinden 4.1 olduğu, kadınların 

erkeklere göre daha fazla memnun oldukları, yaş aralıklarına göre ise 

anlamlı bir farklılığın oluşmadığı görülmektedir. Diğer taraftan “Yaza 

Merhaba – Karne Partisi” online drama etkinliğinin de içinde olduğu 

çalışmanın, çocuklara yönelik programlar çerçevesinde genel 

memnuniyet oranı 5 üzerinden 4 olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Mevcut verilere genel olarak baktığımızda, söz konusu uygulamanın 

çalışanlar üzerinde pozitif algı oluşturduğunu gösterir nitelikte olduğu 

görülmektedir. Çocuklara yönelik etkinlik memnuniyeti ortalama göz 

önünde bulundurulduğunda ise çalışanların çocuklarına yönelik 

gerçekleştirilen kurum içi halkla ilişkiler uygulamalarının kurum 

çalışanlarında pozitif algı yarattığı söylenebilmektedir.  

 “Yaza Merhaba – Karne Partisi” Online Drama Etkinliği 

“Yaza Merhaba – Karne Partisi” online drama etkinliği 2021 yılında  

‘Nutriwell Wellbeing’ kurumsal esenlik projesi kapsamında ‘sosyal’ 

uygulamalar çerçevesinde, online canlı yayın yöntemi ile ast üst 

kavramı göz önünde bulundurulmaksızın, kurum çalışanlarının 

çocuklarına yönelik gerçekleştirilmiş, kurum içi halkla ilişkiler niteliği 

taşıyan bir uygulamadır. Uygulamanın ana hedef kitlesi küçük yaşta 

çocuğu olan tüm kurum çalışanlarıdır. Etkinlik, kuruma özel dışa kapalı 

online iletişim platformu vasıtasıyla interaktif olarak hayata 

geçirilmiştir. 35 dakika  sürmüş olan etkinliğin başlangıç dakikası 42 
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kişi bitiş dakikası 44 kişidir. Ara dakikalarda 48 kişiye kadar yükselme 

olduğu gözlemlenmektedir. Bu bağlamda çalışanların, etkinlikten 

ayrılma oranları düşünüldüğüne uygulamanın etkili olabildiği sonucuna 

ulaşmak olanaklıdır. 

 

Görsel 1: “Yaza Merhaba – Karne Partisi” Online Drama Etkinliği Ekran Görüntüsü 

Kaynak: Nutricia Türkiye Kurum İçi İletişim Platformundan, Kurum İzini 

Çerçevesinde Elde Edilmiştir. 

 

Dijital drama çalışması, profesyonel tiyatro oyuncuları ve yönetmeni 

tarafından, kurumundan gelen konsept bilgi doğrultusunda hazırlanarak 

hayata geçirilmiştir. Oyun pandemi döneminde arkadaşlarından ve 

okulundan uzak kalmış olan Alican isimli drama kahramanın online bir 

karne partisi düzenlemesini konu almaktadır. İnteraktif konumda 

seyirci olan çocuklar Alican tarafından okul arkadaşı varsayılıp oyuna 

sürekli olarak interaktif bir şekilde dahil edilir. Bunun yanında pandemi 

sürecinde önemli olan hijyen kuralları hakkında örtük önermelerin 

çevremizi ve doğamızı korumamızın önemi vurgulanır. Zor zamanlarda 
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yardımlaşmanın ve sorumluluk almanın önemine vurgu yapılan oyunda 

şarkı ve mini yarışma bölümleriyle de eğlendirme misyonu 

gerçekleştirilir. Aynı zamanda büyükannesi ile Alican’nın kurduğu 

iletişim yapısına kodlanan yaşlı kişilere karşı saygı ve sevgi ile 

yardımlaşma duygusu aşılanmak istenir. 

 

 

Görsel 2: “Yaza Merhaba – Karne Partisi” Online Drama Etkinliği Ekran Görüntüsü 

Kaynak: Nutricia Türkiye Kurum İçi İletişim Platformundan, Kurum İzini 

Çerçevesinde Elde Edilmiştir. 

 

Söz konusu dijital drama etkinliğinin katılımcı çocuklara yönelik 

hedeflerini aşağıdaki şu şekilde sıralamak olanaklıdır. 1. Katılımcı 

çocukların hayal gücünün beslenmesi, 2. Katılımcı çocukların sözel ve 

sözel olmayan iletişim becerilerini güçlendirilmesi, 3. Katılımcı 

çocukların özgürce kendilerini ifade etme olanağının sağlanması, 4. 

Katılımcı çocukların empati yaparak karşıdakini anlayabilmesine 

olanak sağlaması, 5. Öğrenmeye karşı olan motivasyonun artırılması, 
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6. Katılımcı çocukların saygı duyma ve güvenme duygularının 

pekiştirilmesi, 7. Katılımcı çocukların bir bütünün içinde kendilerini 

görmelerini sağlayarak grup olmaya hazırlanması, 8. Katılımcı 

çocuklar için hijyenin önemine dikkat çekmek, 9. Katılımcı çocuklar 

için doğru beslemenin önemine dikkat çekmek, 10. Katılımcı çocuklara 

aileleri ile birlikte eğlenceli vakit geçirme olanağı verilmesi. 

 

 

Görsel 3: “Yaza Merhaba – Karne Partisi” Online Drama Etkinliği Ekran Görüntüsü 

Kaynak: Nutricia Türkiye Kurum İçi İletişim Platformundan, Kurum İzini 

Çerçevesinde Elde Edilmiştir. 

 

Bu kapsamda etkinlik boyunca bir çok çocuğun interaktif olarak Alican 

karakteri ile arkadaşı gibi iletişim kurmaları, şarkı, tekerleme, yarışma 

vb. aktivitelere katılım sağlamaları, fikirlerini özgürce belirtmeleri, 

büyükanne karakterine karşı sempatik yaklaşmaları, hijyen ve besleme 

söylemlerini onaylamaları gözlemlenmektedir. Buradan yola çıkarak 

online drama etkinliğinin hedeflerine ulaştığını söylemek olanaklıdır. 
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Etkinliğe çalışan ebeveynler açısından bakıldığında ise ailelerin 

çocukları ile birlikte dans ettikleri, Alican karakteri ile konuştukları, 

süreç içerisinde eğlendikleri hatta yapılan küçük yarışmalara çocukları 

ile birlikte katıl gösterdikleri gözlemlenmiştir. Genel olarak 

bakıldığında, çalışanların çocukları ile birlikte geçirdikleri 30 dakikalık 

sürecin onlarda olumlu duygu yarattığı söylenebilmektedir. 

 

 

Görsel 4: “Yaza Merhaba – Karne Partisi” Online Drama Etkinliği Ekran Görüntüsü 

Kaynak: Nutricia Türkiye Kurum İçi İletişim Platformundan, Kurum İzini 

Çerçevesinde Elde Edilmiştir. 

 

5.2. Fokus Grup Analiz Verileri 

Fokus grup araştırma soruları sorulmadan önce tüm katılımcılara 

Görsel 1, Görsel 2, Görsel 3 ve Görsel 4  gösterilerek “Yaza Merhaba 

– Karne Partisi” online drama etkinliği hakkında bilgi verilmiştir. 
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Kendilerine araştırmanın tamamen bilimsel değer taşıdığı hiçbir siyasi 

ve ticari kaygı içermediği belirtilmiştir. Bilgilendirme esnasında 

uygulamaya katılan kurum çalışan isimleri ve çocuklarının görselleri 

tamamıyla kapalı tutulmuş, kurumun isimi ve çalışmanın amacı 

hakkında hiçbir bilgi verilmemiştir. 

 

Katılımcıların tamamı kadın ve üniversite mezunu olmakla birlikte 

demografik özellikleri aşağıdaki yer almaktadır.  

 

K1: 40 Yaşında, Akademisyen, 5 Yaşında Çocuğu Var 

K2: 39 Yaşında, Otomotiv Sektöründe Çalışıyor, 7 Yaşında Çocuğu Var 

K3: 31 Yaşında, Akademisyen, 4 Yaşında Çocuğu Var 

K4: 41 Yaşında, Akademisyen, 3 Yaşında Çocuğu Var 

K5: 38 Yaşında, Akademisyen, 5 Yaşında Çocuğu Var 

K6: 36 Yaşında, Akademisyen, 4 Yaşında Çocuğu Var 

K7: 35 Yaşında, Turizm Sektöründe Çalışıyor,  2 Yaşında Çocuğu Var 

K8: 37 Yaşında, Gıda Sektöründe Çalışıyor,  4 Yaşında Çocuğu Var 

K9: 35 Yaşında, Gıda Sektöründe Çalışıyor,  2 Yaşında Çocuğu Var 

K10: 32 Yaşında, Sağlık Sektöründe Çalışıyor,  3 Yaşında Çocuğu Var 

K11: 38 Yaşında, Konsept Fotoğrafçılık Yapıyor,  4 Yaşında Çocuğu Var 

K12: 37 Yaşında, Telekomünikasyon Sektöründe Çalışıyor,  5 Yaşında 

Çocuğu Var 

Analiz kapsamında sorulmuş olan sorular ve alınan cevaplar aşağıdaki 

gibidir. 

Birinci Fokus Grup Sorusu: Size az önce anlatılmış olan örnek “Yaza 

Merhaba – Karne Partisi” online drama etkinliği çalışmakta olduğunuz 

kurumda çocuğunuz için Covid 19 döneminde gerçekleştirilse, bu 

durum size takımın bir parçası olduğunuzu his ettirir mi? 
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K1: Kurumuma bağlayıcı bir duygu oluşturur çocuğumu düşündükleri için 

bundan dolayı evet bir takımın parçası olduğumu hissettirir.   

 

K2: Benim kurumumda da böyle bir uygulama yapıldı ama bana kendimi 

takımın bir parçası hissettirmedi. Çünkü kurum beni ve çocuğumu 

düşünüyorsa her şeyden önce ona zaman ayırabilmem için bana alan 

yaratmalı. Benim bütün zamanımı alıp böyle görev tanımında olduğu için 

uygulamalar yapılırsa gerçekten etki etmiyor. Ayrıyeten benim çocuğum için 

bir şey yaparken bana sormaları gerekir, bu örnekteki gibi,  bizdeki 

uygulamada çok eski ve güncel olmadığı için benim çocuğum hiçbir şey 

anlamadı.  

 

K3: Ben kararsızım ama şu şekilde eğer kurum K2’nin söylediği gibi çok iş 

yükü verip böyle bir uygulama yaparsa bende etki etmez. Ama çalışma 

koşullarım sağlıklı olur ve böyle bir uygulama yapılırsa evet takımın bir 

parçası gibi hissederim. 

 

K4: Ben ve çocuğum düşünülerek yapılmış bir çalışma bundan dolayı önem 

verildiğimi hisseder ve takımın bir parçası olarak kendimi görürüm. 

 

K5: Çocuğum sürekli tableti ile online günümüz teknolojisine alışkın bundan 

dolayı söz konusu etkinliğin dikkatini çekeceğini sanmıyorum. Dolayısıyla 

birlikte zaman geçirme durumumuz olmaz. Belki daha teknolojik bir etkinlik 

yapılsa olabilir. Bana görev için yapılmış bir etkinlik olduğu intibası 

uyandırıyor. 

 

K6: K5’e katılmakla birlikte, eğer kurum çalışanı için başka alanlarda (mesai, 

görev yükü, çok ihtiyacı olan başka uygulamalar vb.) olumlu bir şey 

yapmıyorsa bir tek bu çalışma ile açıkçası bir şey hissetmem. Ama kurum beni 

her anlamda besliyorsa ve aynı zamanda çocuğum için bir şey yapıyorsa evet 

bu bende kurum aidiyeti oluşturur açıkçası. 

 

K7: Ben çocuğumun aynı zamanda sanatla tanışma fırsatı bulduğunu 

düşünürüm. Sonuçta teatral bir gösteri. Kurumumun bu bağlamda beni ve 

çocuğumu düşünmesi açıkçası çok hoşuma gider evet bir takımın parçası gibi 

hissederim. 

 

K8: K7’e katılıyorum. Çocuklar yaşları çok küçük olmasına rağmen cep 

telefonu ve tablet bağımlısı oldular Covid 19 sürecinde. Bu bence çağın bir 

getirgesi değil bizim işlerimizi yaparken onları mecburen dijital aygıtlara 

teslim etmemizden süre geldi. Bundan dolayı böyle uygulamaların 

çocuğumdaki dijital zehirlenmeye birazda olsa panzehir olabileceğini 

düşünmekteyim. Bu fırsatı kurumumda bana sağlıyorsa evet bu benim 

çocuğum düşünüldüğü için bende takımın bir parçası olduğum hissini yaratır. 
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K9: Ben kararsızım. Özellikle mesai saatim dışında böyle bir çalışma yapılıp 

benim zamanımdan çalınıyorsa sıkıntılı olurdu. 

 

K10: Kurumumun benim çocuğum için bir şey yapması benim için bir şey 

yapması demek bundan dolayı mutlu olur evet takımın bir parçası gibi 

hissederdim. 

 

K11: Sonuçta ben kurumda öylede böylede çalışıyorum. Bir çok kurum 

çalışanlarının çocuklarını bırakın çalışanlarını önemsemezken benim 

kurumum böyle bir şey yapsa açıkçası ben etkilenirim.  

 

K12: K11’e katılıyorum sonuçta kurumlar bu tarz uygulamaları yapmalı ama 

yapmak zorunda değil. Bana düşünüldüğümü hissettirdiği için bir takımın 

parçası olduğum intibası verir. 

 

 

İkinci Fokus Grup Sorusu: Size az önce anlatılmış olan örnek “Yaza 

Merhaba – Karne Partisi” online drama etkinliği çalışmakta olduğunuz 

kurumda çocuğunuz için gerçekleştirildiğinde yöneticileriniz ve 

çocuklarının da orada yer alması size olumlu duygu verir mi? 

 

K1: Evet ben çok olumlu bakarım hep birlikte ayrım yapılmadan olduğumuzu 

hissederim. 

 

K2: Benim için ne olumlu ne olumsuz bir duygu oluşturmaz. 

 

K3: Bende olumlu bir duygu oluşturur çünkü kurumsal hiyerarşinin yıkıldığını 

düşünürüm. Bu bana samimiyet hissi verir. 

 

K4: Statü ayrımının yapılmaması, özellikle çocuklar için yapılmış bir etkinlikte 

bende olumlu duygu oluşturur. 

 

K5: Eşitlik hissiyatı yaratacağı için olumlu düşünürüm. 

 

K6: Benim için fark etmez. Çok belirleyici bir unsur değildir. 

 

K7: Ben biraz çekinsem de mutlu olurum birliktelik hissi verir. 

 

K8: Ben gözetlendiğimi his edebilirim o yüzden olumsuz duygu oluşabilir. 

 

K9: Çocuğumla olacağım bir ortamda rahat davranmak isterim ama yöneticim 

oradan izliyorken ne kadar rahat davranabilirim bilemiyorum. 
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K10: Ben çok olumlu hissederim. 

 

K11: Bende çok olumlu hissederim hatta kurumum bana daha samimi gelmeye 

başlayabilir. 

 

K12: K10 ve K11’e katılıyorum benim içinde yöneticim ve çocuğuyla bir 

etkinlikte eşit platformda yer almak olumlu duygular uyandırır. 

 

Üçüncü Fokus Grup Sorusu: Sizce böyle bir uygulamanın 

kurumunuzda Covid 19 sürecinde gerçekleştirilmesi örgüt içi bir 

girişimcilik örneği midir? 

 
K1: Evet dijital kapsamda örgüt içi bir girişimcilik örneği olarak 

değerlendiririm. 

 

K2: Hayır değerlendirmiyorum. Zaten her şey online olarak mecburen oldu. 

 

K3: Sürecin getirgesi olduğu için hayır değerlendirmiyorum. 

 

K4: Evet yaratıcı bir şekilde geliştirilmiş örgüt içi bir girişimci yapıdan 

bahsetmek mümkün. 

 

K5: Evet düşünürüm. 

 

K6: Hayır düşünmem. 

 

K7: Ben kararsızım  

 

K8: Bence her ne kadar zorunlu olarak bu sürece girsek ve işlerimizi entegre 

etsekte böyle bir uygulamayı kurum hayata geçirmek zorunda değil bundan 

dolayı evet örgüt için bir girişimcilik örneği olarak değerlendirilebilir. 

 

K9: K8’e katılıyorum sonuçta Covid 19 evden çıkılamayan bir dönemde ince 

düşünülerek hareket edilmiş bence de örgüt için bir girişimcilik örneğidir. 

 

K10: Ben kararsızım 

 

K11: K8 ve K9’a katılıyorum.  

 

K12: Evet düşünürüm. 

 



170 | ÇOCUK – OYUN – OYUNCAK TEMALI ÇALIŞMALAR 

 

Dördüncü Fokus Grup Sorusu: Böyle bir uygulamanın kurumunuzda 

gerçekleştirilmeden önce size sorulması, gerçekleştirildikten sonra da 

düşüncelerinizin alınması hoşunuza gider mi? 

 
K1: Kendi kurumum açısında bakarsam samimi bulmam. Öylesine 

yapılıyormuş ve denetleniyormuşum gibi gelir. 

 

K2: Kesinlikle sorulmasını isterim ve sonrasında da geri bildirim vermekte 

bana kendimi iyi hissettirir. Özellikle benim çocuğumun çağına uygun bir şey 

yapılmıyorsa. 

 

K3: Kararsızım ama kısmen K2’ye katılıyorum.  

 

K4: Tabi ki isterim. Olumlu veya olumsuz fikirlerimin önemsenmesi hoşuma 

gider tabi ki. 

K5: Bende sorulmasını isterim. Değer verildiğini düşünürüm. 

 

K6: Bende sorulması isterim. Böylelikle kurumun daha çok gelişebileceğine de 

inanırım. 

 

K7: Çocuğum için yapılacak veya yapılan bir şeyde benim fikrimin alınmasının 

değerli oluğunu düşünürüm. 

 

K8: Bende kontrol edilme hissi uyandırabilir o yüzden kararsızım 

 

K9: Benim hoşuma gider. Evet benim düşüncelerime başvurulmasını isterim. 

 

K10: Bende bana sorulmasını isterim özellikle bir anne olarak çocuğum 

ihtiyacını en çok ben bilirim. 

 

K11: K10’a katılıyorum. 

 

K12: Bence de benim düşüncelerimin önemsenmesi benim için çok değerli.  

 

Beşinci Fokus Grup Sorusu: Böyle bir uygulamanın yapılması 

kurumunuzdaki liderlerin sizi düşünerek hareket ettiği algısı yaratır mı? 

 

K1: Evet  

K2: Yapmaları gerekeni yapıyorlar. 

K3: Evet 

K4: Evet 
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K5: Evet 

K6: Evet 

K7: Evet 

K8: Evet 

K9: Bizi her konuda düşünüyorlar ise evet 

K10: Bir uygulamadan yola çıkarak bu saptamayı yapmam çok zor. 

K11: Evet 

K12: Kararsızım 

 

Altıncı Fokus Grup Sorusu: Böyle bir uygulamanın yapılması 

kurumunuzun yenilikçi bir kurum kültürüne sahip olduğu algısını sizde 

yaratır mı? 

 
K1: Evet oluşur hatta bu tarz sanatsal faaliyetlerin devamlılığını isterim. 

 

K2: Bu örnekten yola çıkarsak hayır oluşturmaz. Ama çalıştığım kurumun 

sanatsal faaliyetler yapması isterim. 

 

K3: Bende olumlu düşünüyorum, yenilikçi bir kurum kültür algısı oluşabilir 

eğer çalıştığım kurum tarafından yapılır ise. 

 

K4: K3’e katılıyorum kurum kültürünün yansıması olduğunu düşünürüm. 

 

K5: Bende kurum kültürünün yansıması olduğunu düşünürüm. Sanat önem 

verildiği için bu hoşuma gider açıkçası.  

 

K6: Yenilikçi bir kurum kültürün parçası olduğunu düşünürüm. Sanata değer 

verilmesi de benim için önemlidir. 

 

K7: Kesinlikle bende düşünürüm.  

 

K8: Evet bende düşünürüm. Hoşuma da gider. 

 

K9: Kurumunun genel yaklaşımları da benim için bağlayıcı eğer onlarda bir 

sorun yoksa evet bende kurum kültürünün bir yansıması olarak düşünürüm. 

 

K10: Ben kararsızım. 

 

K11: Evet bende de olumlu duygu uyandırır. Sanata değer verdiklerini 

düşünürüm. 
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K12: Evet bende kurum kültürünün olumlu bir yansıması olduğunu 

düşünürüm. 

 

Yedinci Fokus Grup Sorusu: Böyle bir uygulamanın yapılması 

kurumun stratejik olarak planladığı bir şey midir? Sizde nasıl bir duygu 

yaratır? 

 

K1: Evet stratejik olarak planlanmıştır. Olumlu duygu yaratır. 

K2: Evet stratejik olarak planlanmıştır. Bu örnek üzerinden olumlu duygu 

yaratmaz. 

K3: Evet stratejik olarak planlanmıştır. Olumlu duygu yaratır. 

K4: Evet stratejik olarak planlanmıştır. Olumlu duygu yaratır. 

K5: Evet stratejik olarak planlanmıştır. Olumlu duygu yaratır. 

K6: Evet stratejik olarak planlanmıştır. Kısmen olumlu duygu yaratığını 

söyleyebilirim. 

K7: Evet stratejik olarak planlanmıştır. Olumlu duygu yaratır. 

K8: Evet stratejik olarak planlanmıştır. Olumlu duygu yaratır. 

K9: Evet stratejik olarak planlanmıştır. Olumlu duygu yaratır. 

K10: Evet stratejik olarak planlanmıştır. Kısmen olumlu duygu yaratır. 

K11: Evet stratejik olarak planlanmıştır. Olumlu duygu yaratır. 

K12: Evet stratejik olarak planlanmıştır. Olumlu duygu yaratır. 

 

Sekizinci Fokus Grup Sorusu: Söz konusu uygulama kurumun sosyal 

sorumluluk bilincinin yansıması mıdır? 

 
K1: Çalışanların çocuklarının düşünülerek hareket edildiğini 

düşündüğümüzde evet sorumluluk bilincinin yansımasıdır.  

K2: Benim şahsen fikirim sosyal sorumluluğu bir çıkar gözetmeksizin 

yapılması doğrultusunda. Sonuçta kurum burada çalışanlardan motivasyon 

çıkarı güdüyor. Ama K1’in baktığı açıdan bakarsak evet buna bir sosyal 

sorumluluk diyebiliriz.  
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K3: Ben sorumluluk bilincinin bir yansıması olarak görürüm hoşuma da gider 

açıkçası.  

K4: Çocuğumun düşünülmesi ve benim motivasyonumun sağlanması göz 

önünde bulundurulduğu için tabi ki bir sosyal sorumluluk bilinci olarak 

değerlendiririm. 

K5: Bende bir sosyal sorumluluk bilincinin yansıması olduğunu 

düşünmekteyim.  

K6: Bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu düşünmekteyim.  

K7: Evet çalışmakta olduğum kurumun sosyal sorumluluk bilinci olduğunu 

düşünürüm. 

K8: Bende aynı şekilde düşünürüm ve bu durum çok hoşuma gider. 

K9: Evet bence de güzel düşünülerek hareket edilmiş diye düşünürüm. 

K10: Kurumumun diğer sosyal sorumluluk alanlarında ne kadar bilinçli 

olduğu bu duruma bakış açım için bağlayıcıdır. 

K11: Bende kurumun sosyal sorumluluk bilinci ile hareket ettiğini düşünürüm. 

K12: K10’a katılmakla birlikte evet sosyal sorumluluğun bir yansıması olarak 

görmek mümkündür. 

Dokuzuncu Fokus Grup Sorusu: Söz konusu uygulama sizde bir 

kadın çalışan olarak desteklendiğiniz hissini yaratır mı? 

 
K1: Evet yaratır., K2: Karasız., K3: Evet yaratır., K4: Evet yaratır., K5: Evet 

yaratır., K6: Kararsız., K7: Evet yaratır., K8: Evet yaratır., K9: Evet yaratır., 

K10: Evet yaratır., K11: Evet yaratır., K12: Evet yaratır. 

 

Onuncu Fokus Grup Sorusu: Söz konusu uygulama sizce kurumun 

toplam kalitesinin bir parçası mıdır? 

 
K1: Evet düşünürdüm ve sürekliliğini de isterdim. Toplam kalite yönetimi 

açısından benim için değerli. 

K2: Toplam kalite yönetiminin bir parçası olarak değerlendirirdim bu haliyle. 

Ancak içeriğinin daha farklı ve güncel olması şartıyla.  
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K3: Bende toplam kalitenin bir parçası olarak değerlendirirdim K1 ve K2 gibi 

devamlılığının olmasını isterdim. 

K4: Toplam kalite yönetiminin bir parçası olduğunu düşünür, sürdürülebilir 

olmasını isterdim. 

K5: Toplam kalite yönetiminin bir parçası olduğunu düşünür, daha çok 

yapılmasını isterdim. 

K6: Bir mecburiyete dönmesi beni rahatsız edebilir. O yüzden kararsızım. 

Özellikle mesai dışı zamanımdan çalınacak ise. 

K7: Toplam kalite yönetiminin bir parçası olduğunu sürdürülebilir olduğu 

takdirde düşünürdüm. 

K8: Toplam kalite yönetiminin bir parçası olduğunu düşünürüm.  

K9: Evet bende toplam kalite yönetiminin bir parçası olduğunu düşünürüm 

K10: Toplam kalitenin diğer unsurları da hayata geçiriliyor ise evet 

düşünürüm. 

K11: K10’a katılıyorum. 

K12: Evet bende K 10’a katılıyorum. 

 

On Birinci Fokus Grup Sorusu: Söz konusu uygulamanın belirli 

aralıklarla kurumunuzda gerçekleştirilmesini ister miydiniz? 

 
K1: Evet isterim., K2: Güncel ve Teknolojiye yakın olması şartıyla evet 

isterim., K3: Evet isterim., K4: Evet isterim., K5: Evet isterim., K6: Zorunluluk 

haline gelmesinde çekindiğim için kararsızım., K7: Evet isterim. 

K8: Evet isterim., K9: Evet isterim., K10: Evet isterim., K11: Evet isterim. 

K12: Evet isterim. 

 

On İkinci Fokus Grup Sorusu: Söz konusu uygulamanın çalıştığınız 

kurumda çocuğunuz için işbirlikçi yaklaşımla yapıldığı takdirde sizde 

oluşturduğu şu ana kadar ki tüm duygu ve düşünceleri 1 Çok Kötü / 5 

Çok İyi olarak değerlendirecek olsanız kaç puan verirdiniz? 
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K1: 3, K2: 3, K3: 3, K4: 5, K5: 5, K6: 3, K7: 4, K8: 4, K9: 5, K10: 3,  

K11: 5, K12: 5 

Katılımcı Ortalama Etki Puanı: 4 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Araştırmadaki temel amaç Covid 19 sürecinde, kurum içi dijital halkla 

ilişkiler kapsamında, çalışan çocuklarına yönelik etkinliklerde, drama 

yönteminin kullanılmasının ‘Mükemmel Halkla İlişkiler’ kavramının 

12 özelliği ekseninde incelenmesidir. Bu doğrultuda gerçekleştirilmiş 

olan fokus grup çalışmasından araştırma sorularına verilen cevaplar 

doğrultusunda elde edilen sonuçlar şu şekildedir;  

 

Verilen cevaplar doğrultusunda çalışmanın birinci araştırma sorusunun 

pozitif olarak elde edilmiştir. Bu bağlamda verilen 12 cevaptan 8’i 

olumlu, 2’si olumsuz 2’si kararsız ifadeler içermektedir.  Buradan yola 

çıkılarak, kurum içi dijital halkla ilişkiler kapsamında, çalışan 

çocuklarına yönelik etkinliklerde, drama yönteminin kullanılmasının 

kurumsal olarak takımın bir parçası gibi his yaratabileceği sonucuna 

ulaşmak olanaklıdır. 

 

Verilen cevaplar doğrultusunda çalışmanın ikinci araştırma sorusunun 

pozitif olarak elde edilmiştir. Bu bağlamda verilen 12 cevaptan 7’si 

olumlu, 1’i olumsuz 4’ü kararsız ifadeler içermektedir.  Buradan yola 

çıkılarak, kurum içi dijital halkla ilişkiler kapsamında, çalışan 

çocuklarına yönelik etkinliklerde, drama yönteminin kullanılmasının 

kurumlarda hiyerarşik örgütsel yapıları ortadan kaldırarak insanlara güç 

kazandırabileceği sonucuna ulaşmak olanaklıdır. 
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Verilen cevaplar doğrultusunda çalışmanın üçüncü araştırma sorusunun 

pozitif olarak elde edilmiştir. Bu bağlamda verilen 12 cevaptan 7’si 

olumlu, 3’ü olumsuz 2’si kararsız ifadeler içermektedir.  Buradan yola 

çıkılarak, kurum içi dijital halkla ilişkiler kapsamında, çalışan 

çocuklarına yönelik etkinliklerde, drama yönteminin kullanılmasının 

örgüt içi bir girişimcilik ruhu his ettirebileceği sonucuna ulaşmak 

olanaklıdır. 

 

Verilen cevaplar doğrultusunda çalışmanın dördüncü araştırma 

sorusunun pozitif olarak elde edilmiştir. Bu bağlamda verilen 12 

cevaptan 9’u olumlu, 1’i olumsuz 2’si kararsız ifadeler içermektedir.  

Buradan yola çıkılarak, kurum içi dijital halkla ilişkiler kapsamında, 

çalışan çocuklarına yönelik etkinliklerde, drama yönteminin 

kullanılmasının çalışanlarda simetrik iletişim algısı oluşturabileceği 

sonucuna ulaşmak olanaklıdır. 

 

Verilen cevaplar doğrultusunda çalışmanın beşinci araştırma sorusunun 

pozitif olarak elde edilmiştir. Bu bağlamda verilen 12 cevaptan 9’u 

olumlu, 2’si olumsuz 1’i kararsız ifadeler içermektedir.  Buradan yola 

çıkılarak, kurum içi dijital halkla ilişkiler kapsamında, çalışan 

çocuklarına yönelik etkinliklerde, drama yönteminin kullanılmasının 

çalışanlarda liderlerinin onları düşünerek hareket ettiği intibası 

oluşturabileceği sonucuna ulaşmak olanaklıdır. 

 

Verilen cevaplar doğrultusunda çalışmanın altıncı araştırma sorusunun 

pozitif olarak elde edilmiştir. Bu bağlamda verilen 12 cevaptan 9’u 

olumlu, 1’i olumsuz 2’si kararsız ifadeler içermektedir.  Buradan yola 
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çıkılarak, kurum içi dijital halkla ilişkiler kapsamında, çalışan 

çocuklarına yönelik etkinliklerde, drama yönteminin kullanılmasının 

çalışanlarda yenilikçi bir kurum kültürünün yansıma algısı 

oluşturabileceği sonucuna ulaşmak olanaklıdır. 

 

Verilen cevaplar doğrultusunda çalışmanın yedinci araştırma sorusunun 

pozitif olarak elde edilmiştir. Bu bağlamda verilen 12 cevaptan 7’si 

olumlu, 3’ü olumsuz 2’si kararsız ifadeler içermektedir.  Buradan yola 

çıkılarak, kurum içi dijital halkla ilişkiler kapsamında, çalışan 

çocuklarına yönelik etkinliklerde, drama yönteminin kullanılmasının 

çalışanlarda stratejik planlama algısı oluşturabileceği sonucuna 

ulaşmak olanaklıdır. 

 

Verilen cevaplar doğrultusunda çalışmanın sekizinci araştırma 

sorusunun pozitif olarak elde edilmiştir. Bu bağlamda verilen 12 

cevaptan 9’u olumlu, 3’ü olumsuz ifadeler içermektedir.  Buradan yola 

çıkılarak, kurum içi dijital halkla ilişkiler kapsamında, çalışan 

çocuklarına yönelik etkinliklerde, drama yönteminin kullanılmasının 

çalışanlarda kurumsal sosyal sorumluluk bilincinin yansıma algısı 

oluşturabileceği sonucuna ulaşmak olanaklıdır. 

 

Verilen cevaplar doğrultusunda çalışmanın dokuzuncu araştırma 

sorusunun pozitif olarak elde edilmiştir. Bu bağlamda verilen 12 

cevaptan 10’u olumlu, 2’si kararsız ifadeler içermektedir.  Buradan yola 

çıkılarak, kurum içi dijital halkla ilişkiler kapsamında, çalışan 

çocuklarına yönelik etkinliklerde, drama yönteminin kullanılmasının 
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kadın çalışanlarda desteklendiğinin algısı oluşturabileceği sonucuna 

ulaşmak olanaklıdır. 

 

Verilen cevaplar doğrultusunda çalışmanın onuncu araştırma sorusunun 

pozitif olarak elde edilmiştir. Bu bağlamda verilen 12 cevaptan 10’u 

olumlu, 2’si kararsız ifadeler içermektedir.  Buradan yola çıkılarak, 

kurum içi dijital halkla ilişkiler kapsamında, çalışan çocuklarına 

yönelik etkinliklerde, drama yönteminin kullanılmasının çalışanlarda 

toplam kalitenin yansımasının olumlu algısı oluşturabileceği sonucuna 

ulaşmak olanaklıdır. 

 

Verilen cevaplar doğrultusunda çalışmanın on birinci araştırma 

sorusunun pozitif olarak elde edilmiştir. Bu bağlamda verilen 12 

cevaptan 11’i olumlu, 1’i kararsız ifadeler içermektedir.  Buradan yola 

çıkılarak, kurum içi dijital halkla ilişkiler kapsamında, çalışan 

çocuklarına yönelik etkinliklerde, drama yönteminin kullanılmasının 

çalışanlarda süreklilik arz ettiği takdirde olumlu algı oluşturabileceği 

sonucuna ulaşmak olanaklıdır. 

 

Verilen cevaplar doğrultusunda çalışmanın on ikinci araştırma 

sorusunun pozitif olarak elde edilmiştir. Bu bağlamda verilen 12 

cevabın 5 üzerinden ortalama değeri 4 (İyi) olarak elde edilmiştir. 

Buradan yola çıkılarak, kurum içi dijital halkla ilişkiler kapsamında, 

çalışan çocuklarına yönelik etkinliklerde, drama yönteminin 

kullanılmasının çalışanlarda olumlu bir işbirlikçi duygu 

geliştirebileceği sonucuna ulaşmak olanaklıdır. 
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Çalışmanın tüm araştırma sorularının pozitif olarak elde edilmesi, 

gelişmekte olan dijital halkla ilişkiler uygulamaları için ‘Mükemmel 

Halkla İlişkiler’ kavramının 12 özelliğinin son derece önemli olduğunu 

ortaya koymaktadır. Aynı zamanda bulgular disiplinler arası bir 

yaklaşım ile halkla ilişkiler ve insan kaynakları kavramlarının birlikte 

hareket etmesinin başarıya ulaşmada önemli olduğunu göstermektedir.  

Araştırma bulgularından yola çıkarak bir kurum içi dijital halkla 

ilişkiler yöntemi olarak interaktif drama etkinliklerinin çalışanlar 

üzerinde önemli oranda pozitif algı yarattığı yorumu yapılabilmektedir. 

Bu noktada çalışma kapsamında da görüldüğü üzere çalışan ailelerine 

yönelik etkinliklerin yaratabileceği olumlu duygunun da altı çizilmesi 

gerekir. Araştırma kapsamında elde edilmiş olan bulguların nicel 

araştırmalar için kapı aralayıcı nitelikte olduğu söylenebilmektedir. 
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GİRİŞ 

“Tekstil ürünlerinin tasarımında ürünün işlevselliği öncelikli önem 

taşıyor gibi görünse de, kişisel beğenilerin ön plana çıktığı ve kişiye 

özel tasarımların ağırlık kazandığı günümüzde yaratıcılık ve buna 

ilişkin süreç, özellikle estetik unsurlar açısından daha fazla önem 

taşımaktadır” (Önlü, 2004:1). Yaratıcı süreçlerin ilintili olduğu en 

önemli kavramlardan biri de şüphesiz ki tasarım kavramıdır.  

Alan yazınında tasarıma ilişkin birçok tanımlama olmakla birlikte 

Khalifa (2013) “tasarımı, fikirlerin ve ihtiyaçların formüle edilmesi ve 

ardından bu fikirlerin yeterli teknoloji, teknik karakterizasyon ve üretim 

süreçleri yoluyla bir ürüne dönüştürülmesi süreci olarak ifade ederken” 

Owen (1988) “tasarımın alanları ayrıştırıcı değil bütünleştirici özellikte 

olduğunu vurgulayarak tasarımı sanat, bilim, mühendislik, beşeri 

bilimler ve mesleki bilimleri kapsayan bir kavram olarak belirtmiştir.” 

Tasarım kavramı, günümüze kadar sanat akımlarının etkisi altında 

kalmış, zamanla amaç ve işlevlerine göre farklı alanlara yönelim 

göstermiş olsa da deneyim, teknik ve malzeme gibi birçok alanda yine 

sanattan beslenmeye devam etmiştir. Tasarımcılar disiplinler arası 

anlayışı benimsemiş ve sadece kendi alanları ile değil, aynı zamanda 

çeşitli meslek temsilcilerinden oluşan ve tasarımda çok yönlülük elde 

eden takımlarla çalışmaya başlamıştır (Akengin ve Özkan, 2021:31).  

“Özellikle 1950 sonrası oluşan sanat akımlarında hemen her şeyin sanat 

malzemesi olarak kullanıldığı ve yaklaşımların tümünde disiplinlerarası 

eğilimin ortaya konduğu görülürken günümüzde de fotoğraf sanatı, 

enstalasyon sanatı, video sanatı, performans sanatı ve içeriğinde 
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disiplinlerarası bilgiyi barındıran sanat anlayışı ile bu birlikteliğin 

devam ettiği görülmektedir” (Koşar, 2017:2054). 

“Ortak yönleri olan tüm sanat dallarının birbirini tanımaya ve anlamaya 

ihtiyaçları olmaktadır. Sanat alanları birbirlerini etkileyerek 

gelişmelerine katkı sağlamaktadır. Müzik sanatından yazın sanatına, 

plastik sanatlardan gösteri sanatlarına kadar birçok alan, bir başka 

disiplinle beraber kendi alanlarını genişletip, sınırlarını ortadan 

kaldırarak sorunlarına disiplinler arası yanıtlar aramaktadır” (Akengin, 

2012:140-142). 

“Sanat eğitiminin de disiplinlerarası bir yaklaşımla incelenmesi giderek 

önem kazanmaktadır. Çünkü disiplinlerarası etkileşimin varlığı 

bireylerin olayları bütünsel olarak ele almalarını ve değişen koşullara 

göre tepkilerini ayarlamalarını gerektirir” (Edeer, 2005:79).  

Bu kapsamda disiplinlerarası öğretimde ya da sanat öğretiminde belirli 

bir tema (problem, konu, kavram vb.) temel alınarak, bu kavrama 

değişik yönlerden ışık tutabilecek bilgi ve beceriler ilgili alanlardan 

alınarak bütünleştirilir. Burada temel amaç, dersin konusunu teşkil eden 

kavramın incelenmesi olmakla birlikte, bu süreçte rol alan değişik konu 

alanlarının kavramla ilgili bilgi ve becerilerinde edinilmesidir. Yani 

disiplinlerarası bir öğretim organizasyonu süreciyle hem belirli 

disiplinlere ait bilgi ve becerilerin öğrenilmesine hem de bunların 

anlamlı bir biçimde bir araya getirilerek kullanılmasına katkı sağlanmış 

olur (Yıldırım, 1996:89).  

Örneğin müzik alanı ile ilgili bir temadan yola çıkılarak oluşturulacak 

bir tasarımda, tasarım ön araştırmaları kapsamında melodi, ritm, 
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müziğin anlamsal çağrışımları vb. unsurlara dikkat edilirken aynı 

zamanda bunların tasarımlara nasıl aktarılabileceği konusundaki 

yaratıcı süreçte bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanda birçok beceri 

biraraya getirilerek geliştirilmiş olur. 

Tasarımsal açıdan bakıldığında müziğin forma dönüşmesi, tasarımcıya 

bağlı olarak pek çok farklı yaklaşım ile gerçekleşebilmektedir. Söz 

konusu durum, tasarımcının bakış açısına göre değiştiğinden tek bir 

yöntemin varlığından söz etmek oldukça zordur. Müziği algılamak ve 

anlamlandırmak dinleyiciden dinleyiciye farklılaşmaktadır bu nedenle 

tasarımcılar aynı müzik ile yola çıksa da farklı sonuçlara ulaşmaktadır. 

Müziğin kavramsal ele alınarak tasarım formunun oluşturulması bu 

yaklaşıma örnek olarak verilebilir (Ölgen ve Öztürk, 2019:307).  

“Tekstil ve müzik arasında bağlantı kuran Michael Brennan-Wood gibi 

büyük tekstil sanatçıları, hem müziğin hem de müzik eserlerinin 

çalışmaları üzerindeki etkisini kabul etmişlerdir. Tekstil ve müzik 

etkileşimi alanındaki en önemli çalışma ise Blackwell ve Jeffries (2006) 

'in çalışmasıdır. Bu kavramsal dijital çalışma, çıktısı fiziksel tekstillere 

dönüştürülebilecek gerçek zamanlı ses ve görüntü üretmek için 

matematiksel kaynaştırma algoritmaları ile birlikte Jakarlı dokuma 

tezgahı delikli kartların dijital eşdeğerlerini kullanmıştır” (Morgan vd., 

2010:10). 

Bu bilgilerden yola çıkarak disiplinlerarası çalışmaya elverişli olan 

sanat alanlarından birinin de tekstil tasarımı olduğunu söylemek 

mümkündür. 
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“Tekstilde tasarım; dokuma, örme, baskı ve dokusuz yüzeylerin yanı 

sıra, moda tasarımına, ev tekstili tasarımına veya kumaşı herhangi bir 

biçimde içeren başka herhangi bir alana götüren yaratıcı bir uzmanlık 

alanı olarak tanımlanır” (CBSE, 2017:19). Söz konusu alanlardan biri 

olan ev tekstilinde tasarım, günümüzde önemli bir konuma gelmiş ve 

işlevsel ve fiziksel ürün özellikleri kadar tasarımsal ve estetik görünüm 

özellikleri de çok önemli hale gelmiştir. 

Ersoy ve diğerleri (2007)’e göre ev tekstil ürünleri yaşadığımız 

mekanları giydirmek için kullanılan tekstilden yapılan eşyalardır. 

Perde, yatak takımı, yatak örtüsü, kılıf, dekoratif örtü, dekoratif yastık 

ve minder, havlu, yolluk ve paspas gibi eşyalar ev tekstil ürünleri 

kapsamında yer almaktadır. Ev tekstil tasarımında, estetik görünüş, 

doku, desen ve renk tüketici tercihini etkileyen faktörlerden en 

önemlileri olarak görülmektedir. Bu ürünlerin tasarımında; geometrik 

formlar, floral desenler, etnik desenler, çizgiler, soyut desenler gibi 

çeşitli desenler kullanılmaktadır. Bilgisayar destekli tasarım 

programları yardımıyla tasarımların seri üretimi ve çeşitlilikleri 

sağlanabilmektedir (Erdoğan, 2019:88). 

“Tekstil(ev) tasarımı alanında özgün tasarımların ortaya konması, 

özkültüre dayanan küresel koleksiyonların sektörün ihtiyaçları göz 

önünde bulundurularak oluşturulması tekstil tasarımcılarında aranan 

özelliklerdir” (Gürcüm ve Kılıç, 2017:450).Bunların yanında iyi bir ev 

tekstili tasarımı, iyi bir mekan kurgusu yapabilmeyi, trende uygun 

desen ve kumaş yapılarını tasarlayarak bunların dikimine kadar olacak 

süreci planlayabilmeyi ve hatta pazarlama alanıyla ilintili olarak 
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müşteri gruplarının eğilimlerini önceden kestirip bu doğrultuda hareket 

edebilmeyi içerisinde barındıran zengin bir süreçtir.  

Sezgin ve Önlü (1992), “bir tekstil ürününün tasarlanmasında ilk 

aşamadan son aşamaya kadar her aşamayı sosyal, kültürel, teknolojik, 

ekonomik, estetik ve bazı alanlarda fiziksel faktörlerin etkilediğini, bu 

faktörleri yönlendiren etkenin ise insan faktörü olduğunu vurgulamıştır. 

Bu nedenle tekstil tasarımcısının ürününü tasarlarken öncelikle hitap 

edeceği sosyal kesimi belirlemesi gerektiğini belirtmiştir.” Bunun 

yanında tekstil ve ev tekstili ürünlerini tasarlayacak tasarımcının 

kendine bir yön çizebilmesi, hangi doğrultuda ilerleyebileceğini tespit 

etmesi amacıyla esin kaynağı oluşturması, tasarımlarında etkili olacak 

hikâye, görsel, form, renk gibi öğeleri yaratıcılığını da işe koşarak 

sunabilmesi gerekmektedir. Tasarımcı bunu yaparken, güncel 

olaylardan, sanatsal bakış açılarından ve sanatçılardan, mimariden, 

doğadan, müzikten kısacası insana ve hayata dair her alandan 

faydalanabilmektedir. 

Görüldüğü üzere tekstil ve ev tekstili tasarımının, esinlenme, tasarım ve 

üretim süreci boyutlarının diğer disiplinlerle organize ve uyumlu 

ilerlemesi de önemlidir. Bu doğrultuda araştırmanın amacı; 2020-2021 

öğretim yılı bahar döneminde ev tekstili tasarımı dersini alan 

öğrencilerin tasarımlarına ilişkin tema belirlemede disiplinlerarası 

yaklaşımlardan yararlanmalarını, ev tekstili alanında tasarım ilke ve 

ögelerini kullanarak bilgisayar destekli (Illustrator ve photoshop) desen 

tasarımları yapmalarını ve bu doğrultuda ev tekstili kumaş koleksiyonu 

oluşturmalarını sağlamak olarak belirlenmiştir. Çalışmada giriş 
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bölümünden sonra araştırmanın yöntemine, üçüncü bölümde seçilen 

çocuk şarkısı temalarından yola çıkılarak gerçekleşen tasarım ve 

koleksiyon hazırlama sürecine yer verilmiş, sonuç bölümüyle de 

araştırmanın sonuçları tartışılmıştır. 

YÖNTEM 

Bu araştırma; 2020-2021 öğretim yılı bahar döneminde; Çankırı 

Karatekin Üniversitesi/Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Tekstil ve 

Moda Tasarımı Bölümü müfredatında yer alan “Ev Tekstili Tasarımı” 

dersini alan öğrenciler tarafından seçilen bir çocuk şarkısının 

yorumlanarak baskı kumaş desen tasarımında uygulanabilirliğine 

ilişkin çalışmaların yapıldığı betimsel bir araştırmadır.  

Araştırmada; Çankırı Karatekin Üniversitesi/Sanat, Tasarım ve 

Mimarlık Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü’nde “Ev tekstili 

tasarımı” dersini alan 11 öğrenci örneklem grubunu oluşturmuştur. Veri 

toplama amacıyla araştırmacılar tarafından tasarım sürecinin 

tamamının kayıt altına alınacağı formlar düzenlenmiştir. Tasarımlara 

ilişkin temaların belirlenmesinde Millî Eğitim Bakanlığının 

yayımladığı 2020-2021 eğitim-öğretim yılı 1,2,3,4. sınıf müzik ders 

kitaplarında yer alan 16 çocuk şarkısından yararlanılmıştır. Seçilen 

şarkıların farklı temalar içermesine özen gösterilmiş ve şarkıların 

seçiminde öğrenciler serbest bırakılmıştır.  Çalışma grubunu oluşturan 

öğrencilerin çocuk şarkılarına internet üzerinden belirlenen linkler ile 

erişimi sağlanmıştır. 

Araştırmada tasarımları oluşturulacak ev tekstili ürünleri için hedef 

kitle olarak çocuklar seçilmiştir. Yapılan ürün giydirmeleri bu nedenle 
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çocuk kullanımına uygun olan ev tekstili ürünleri olarak seçilmiştir. 

Tasarımların oluşturulmasında temel tasarım ilke ve ögeleri, bilgisayar 

destekli desen tasarımı içeriği dikkate alınmış olup tasarımlar için 

Illustrator ve Photoshop programlarından yararlanılmıştır.  

BASKI KUMAŞ DESEN TASARIMI VE KOLEKSİYON 

HAZIRLAMA SÜRECİNE İLİŞKİN BULGULAR 

“Tekstilde baskıcılığı; boyar maddelerin kumaş yüzeyine tasarlanmış 

bir deseni temele alarak uygulanması olarak tanımlamak mümkündür. 

Baskı işleminin amacı, kumaşa güzel motifler, renkli -çekici dekorlar 

ve desenler yaratmaktır. Özellikle dikkat edilecek noktalar renklerin 

parlaklığı, düzgün ve keskin desen hatları, aynı zamanda yüksek renk 

haslığına sahip olmasıdır” (Wulfhorst, 2003:231). 

“İç mekanların görünümünün zenginleşmesine katkıda bulunan desenli 

kumaşlar, boşlukların estetik bir biçimde dolmasını sağlar ve yüzeylere 

çeşitlilik verir. Desenler, birim olarak düşünülen bir motifin 

tekrarlarından ya da tekrarsız bir kompozisyondan da oluşabilir” 

(Yılmaz ve Metlioğlu, 2020:1686). “Kumaşlarda birimlerin tekrarı tam 

raportlama, yarım/soter raportlama, diyagonal raportlama, kapaklama 

ve çevirme yöntemleriyle yapılmaktadır. Tasarımcının tekrar eden 

yapıları anlaması ve takip edilecek tasarımın başlangıcında dikkate 

alması önemlidir. Bununla birlikte, farklı sonuçları görmek için farklı 

yinelenen yapılar da denenmelidir” (Wilson 2002; Akt:Khalili, 

2014:12).  

“Wilson (2001)’ e göre baskılı tekstiller ve desenler, motiflerine göre 

(etnik, soyut, geometrik, floral gibi), düzenine göre(şerit desenler, 
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tekrarlı desenler, bordür desenler gibi) veya yönüne göre(tek yönlü, iki 

yönlü, çok yönlü gibi) kategorize edilebilir. Renk kombinasyon tekniği 

ile ilişkilendirilen bu üç ilke ile bir baskı tasarımı oluşturulur” (Khalili, 

2014:13-15). “Desen tasarımında kullanılan renk, kompozisyon ve 

biçim bütünlüğünün sağlanması oldukça önemlidir. İyi desenin 

oluşturulması, desenin işlevinde yer alan çizgi, hareket, denge, hacim, 

oran, form (şekil) ritim, kompozisyon, perspektif, ışık ve renk 

kavramlarının doğru işe koşulmasıyla sağlanabilir. Tasarımda önemli 

olan husus, sürecin ve sonucun özgünlüğüdür” (Kalabek ve diğerleri, 

2018:5509). 

Araştırma kapsamında; baskı kumaş desen tasarımı sürecindeki 

bilgilerden yola çıkarak oluşturulacak koleksiyon hazırlama sürecinde 

öğrenciler sırasıyla aşağıda başlıkları da verilen; tema belirleme(çocuk 

şarkısının seçimi), hikâye panosu hazırlama, eskiz çalışmaları yapma, 

desen (koleksiyon) oluşturma ve ürün giydirme aşamalarını takip 

etmişlerdir. Koleksiyon hazırlamada trend olarak 2020 yılında çocuk 

odaları iç tasarımındaki nevresimlerde ön planda tutulan desen trendleri 

(geometrik şekiller ve çizgiler, oklar ve çizgi hayvanlar bunun yanında 

noktalar ve birleştirilen ilginç renkler) temel alınmıştır (URL 1) 

Tema Belirleme (Esin Kaynağı) 

Araştırmanın ve tekstil tasarımında tasarlama sürecinin başlangıç 

aşaması olan tema belirleme(esin kaynağı) aşamasında öğrenciler 

tarafından belirlenen çocuk şarkısından yola çıkılmıştır. Tema 

belirlemede öğrencilere bir şarkı listesi(farklı temalar içeren) sunulmuş, 

bunları dinleyerek içselleştirmeleri ve ön araştırmalar yapmaları 
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sağlanmış daha sonra tasarımlarını gerçekleştirecekleri şarkıyı 

belirlemeleri istenmiştir. Öğrencilere süreç öncesinde takip edecekleri 

tasarım süreci ve oluşturacakları kumaş koleksiyonu hakkında ön 

bilgiler aktarılmıştır. Bilgisayar destekli kumaş desen tasarımı hakkında 

öğrencilerin hazırbulunuşlukları sağlanmıştır.    

Hikaye Panosu Hazırlama 

Araştırma kapsamında incelenen temaya(seçilen çocuk şarkısına)  

uygun tüm unsurların(görsel, yazı vb.) değerlendirilerek özetlendiği bir 

hikâye panosu (story board) oluşturulmuştur. Öğrenciler tarafından 

hazırlanan hikâye panosu örnekleri Görsel 1 de verilmiştir. 

Görsel 1. Hikâye Panosu Örnekleri 
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Eskiz Çalışmaları 

Araştırma kapsamında seçilen tema şarkının tüm unsurlarının form, 

biçim ve renge aktarılması için eskiz aşamasına geçilmiştir. Eskiz 

aşamasında oluşturulacak eskizlerin temaya, tasarım öğe ve ilkelerine 

uygun olmasına dikkat edilmiştir. Öğrenci sayısı ve çok sayıda eskiz 

tasarım geliştirilmiş olduğundan tüm eskiz çalışmalarına yer 

verilememiştir. Hazırlanan eskiz çalışmalarından örnekler Görsel 2 ile 

sunulmuştur.  

Görsel 2. Eskiz Çalışması Örnekleri 

  

KOLEKSİYONDA YER ALAN DESEN ÇALIŞMALARI VE 

ÜRÜN GİYDİRMELERİ 

Öğrenciler hazırlamış oldukları eskiz çalışmalarını Adobe Illustrator ve 

Photoshop programlarını kullanarak birim olarak düzenlemiş, 

birimlerini renklendirmiş sonrasında desen özelliğine uygun olarak ya 

birim olarak kullanmış ya da birim tekrarlarını(raportlama) 

gerçekleştirmiştir. Gerekli görülen yerlerde programların filtreleme ve 

mod özelliklerinden yararlanarak desen tasarımlarını 

zenginleştirmişlerdir. Hazırlanan desenlerin ürün çıktısı olarak ev 

tekstili ürünleri üzerinde gösterilmesiyle amacıyla ürün giydirmeleri 
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yapılmıştır. Hazırlanan 11 adet desen ve ürün giydirmesi görsellerle 

sunulmuştur. 

Görsel 3 ‘Hayvanlar’ çocuk şarkısı temalı kumaş deseni ve ev tekstili ürününe 

giydirilmiş hali 

 

Görsel 3 ile gösterilen baskı kumaş desen tasarımında; tema 

şarkı(hayvanlar) doğrultusunda hayvansal ve bitkisel motiflerden 

yararlanılmıştır. Raportlama olarak tam(düz) raportlama kullanılmıştır. 

Ev tekstili ürünü olarak çocuk nevresimine giydirmesi yapılmıştır. 
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Görsel 4 ‘Bay Mikrop’ çocuk şarkısı temalı kumaş deseni ve ev tekstili ürününe 

giydirilmiş hali 

 

Görsel 4 ile gösterilen baskı kumaş desen tasarımında; tema şarkı (bay 

mikrop) doğrultusunda figüratif motiflerden yararlanılmıştır. 

Raportlama olarak tam(düz) raportlama kullanılmıştır. Ev tekstili ürünü 

olarak çocuk nevresimine giydirmesi yapılmıştır. 
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Görsel 5 ‘Koala ve Tavşan’ çocuk şarkısı temalı kumaş deseni ve ev tekstili 

ürününe giydirilmiş hali 

 

 

  

Görsel 5 ile gösterilen baskı kumaş desen tasarımında; tema şarkı (koala 

ve tavşan) doğrultusunda hayvansal ve bitkisel motiflerden 

yararlanılmıştır. Raportlama olarak yarım(soter) raportlama 

kullanılmıştır. Ev tekstili ürünü olarak çocuk nevresimine giydirmesi 

yapılmıştır. 
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Görsel 6 ‘Güzel Orman’ çocuk şarkısı temalı kumaş deseni ve ev tekstili ürününe 

giydirilmiş hali 

 

 

Görsel 6 ile gösterilen baskı kumaş desen tasarımında; tema şarkı (güzel 

orman) doğrultusunda hayvansal ve geometrik motiflerden bunun yanı 

sıra Wordart programı ile oluşturulan yazı formlarından 

yararlanılmıştır. Birim tekrarsız kullanılmıştır. Ev tekstili ürünü olarak 

çocuk havlusuna giydirme yapılmıştır. 
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Görsel 7 ‘Kağızmana Ismarladım’ çocuk şarkısı temalı kumaş deseni ve ev tekstili 

ürününe giydirilmiş hali 

 

 

Görsel 7 ile gösterilen baskı kumaş desen tasarımında; tema şarkı 

(kağızmana ısmarladım) doğrultusunda bitkisel ve geometrik 

motiflerden yararlanılmıştır. Raportlama olarak yarım(soter) 

raportlama kullanılmıştır. Ev tekstili ürünü olarak çocuk odası 

perdesine giydirme yapılmıştır. 
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Görsel 8 ‘Hayvanları Sevelim’ çocuk şarkısı temalı kumaş deseni ve ev tekstili 

ürününe giydirilmiş hali 

 

Görsel 8 ile gösterilen baskı kumaş desen tasarımında; tema şarkı 

(hayvanları sevelim) doğrultusunda hayvansal ve geometrik 

motiflerden yararlanılmıştır. Raportlama olarak tam (düz) raportlama 

kullanılmıştır. Ev tekstili ürünü olarak çocuk odası perdesine giydirme 

yapılmıştır. 
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Görsel 9 ‘Güzel Orman’ çocuk şarkısı temalı kumaş deseni ve ev tekstili ürünlerine 

giydirilmiş hali 

 

Görsel 9 ile gösterilen baskı kumaş desen tasarımında; tema şarkı(güzel 

orman) doğrultusunda hayvansal ve bitkisel motiflerden 

yararlanılmıştır. Raportlama olarak tam (düz) raportlama kullanılmıştır. 

Ev tekstili ürünü olarak çocuk odası perdesine ve koltuk pufuna 

giydirme yapılmıştır. 
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Görsel 10 ‘Bay Mikrop’ çocuk şarkısı temalı kumaş deseni ve ev tekstili ürününe 

giydirilmiş hali 

 

Görsel 10 ile gösterilen baskı kumaş desen tasarımında; tema şarkı (bay 

mikrop) doğrultusunda sembolik motiflerden yararlanılmıştır. 

Raportlama olarak yarım(soter) raportlama kullanılmıştır. Ev tekstili 

ürünü olarak çocuk nevresimine giydirmesi yapılmıştır. 
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Görsel 11 ‘Sevgi Çiçekleri’ çocuk şarkısı temalı kumaş deseni ve ev tekstili ürününe 

giydirilmiş hali 

 

Görsel 11 ile gösterilen baskı kumaş desen tasarımında; tema şarkı 

(sevgi çiçekleri) doğrultusunda bitkisel ve hayvansal motiflerden 

yararlanılmıştır. Raportlama olarak yarım(soter) raportlama 

kullanılmıştır. Ev tekstili ürünü olarak çocuk nevresimine giydirmesi 

yapılmıştır. 
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Görsel 12 ‘Vücudumuz’ çocuk şarkısı temalı kumaş deseni ve ev tekstili ürününe 

giydirilmiş hali 

 

Görsel 12 ile gösterilen baskı kumaş desen tasarımında; tema şarkı 

(vücudumuz) doğrultusunda sembolik motiflerden yararlanılmıştır. 

Raportlama olarak tam(düz) raportlama kullanılmıştır. Ev tekstili ürünü 

olarak çocuk nevresimine giydirmesi yapılmıştır. 
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Görsel 13 ‘Hayvanlar’ çocuk şarkısı temalı kumaş deseni ve ev tekstili ürününe 

giydirilmiş hali 

 
 

Görsel 13 ile gösterilen baskı kumaş desen tasarımında; tema 

şarkı(hayvanlar) doğrultusunda hayvansal ve geometrik motiflerden 

yararlanılmıştır. Raportlama olarak diyagonal 1/3 raportlama 

kullanılmıştır. Ev tekstili ürünü olarak çocuk odası aksesuarlarına 

giydirmesi yapılmıştır. 
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SONUÇ 

Çalışma sonucunda, müzik sanatının tasarlama sürecinde kavramsal 

çıkış noktası, form kaynağı ya da tema olarak tekstil tasarımında 

kullanılabileceği ve bu iki disiplin kapsamında tasarımcıların kendine 

özgü tasarımlarla koleksiyon oluşturabileceği tespit edilmiştir.  

Bu çalışmada da öğrenciler tarafından seçilen çocuk şarkısı teması 

doğrultusunda bilgisayar destekli kumaş desen tasarımları oluşturulmuş 

olup söz konusu desenlerin ev tekstili tasarımlarında giydirme 

uygulaması yapılmıştır. Böylece yapılan desenlerin ürün çıktısı olarak 

görünümü de ortaya konmuştur. Ürünler oluşturulurken çocuk ev 

tekstili ürünleri temele alınmıştır. Tasarımlar oluşturulurken tasarım 

öğe ve ilkelerinden faydalanılmıştır.  

Bu çalışmanın hem bir kumaş desen tasarımı koleksiyon sürecinin 

oluşum aşamalarını içermesi hem de disiplinlerarası yaklaşımla 

oluşturulan desenlerin ev tekstili tasarımları üzerinde gösterilmesi 

bakımından diğer araştırmalara ışık tutacağı düşünülmektedir. 
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İlkokul 1,2,3,4. Sınıf Müzik Ders Kitaplarında Yer Alan Okul Şarkıları 

Adı     Söz Beste 

1. Bay Mikrop Hilmi Seyrek Hilmi Seyrek 

2. Hayvanlar Saip Egüz Saip Egüz 

3. Tren Gelir Hoş Gelir Malatya Yöresi  

4. Öğretmenim Canım Benim 

Benim 

Rakım Çalapala Erdoğan Okyay 

5. Değirmen Üstü Çiçek Erzurum Yöresi  

6. Vücudumuz Saip Egüz Saip Egüz 

7. Merdiven Erdoğan Okyay Erdoğan Okyay 

8. Haydi Gelin Çocuklar Muammer Sun Muammer Sun 

9. Bulut Olsam Salih Aydoğan Salih Aydoğan 

10. Kağızmana Ismarladım Erzurum Yöresi  

11. Çok Çalışkan Olmalıyız Sefai Acay Sefai Acay 

12. Orman Erdoğan Okyay Erdoğan Okyay 

13. Koala ve Tavşan Şarkısı Çağdaş Sevinç Çağdaş Sevinç 

14. Sevgi Çiçekleri İsa Coşkuner İsa Coşkuner 

15. 23 Nisan İstemihan 

Taviloğlu 

İstemihan 

Taviloğlu 

16. Hayvanları Sevelim Serkan Boz Nevit Kodallı 
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GİRİŞ 

Virüs, biyoloji alanında yer alan önemli kavramlardan biridir. Bu 

kavram, özellikle son zamanlarda toplumdaki her bireyi etkileyen 

Covid 19 pandemisi ile birlikte bireyler tarafından daha sorgulanır 

duruma gelmiştir (Ekici & Kurt, 2014). Bu durum da kavrama ilişkin 

bilimsel tanımları yeniden incelemeyi gerektirmiştir. Virüs kavramına 

ilişkin bilimsel tanımlar incelendiğinde, bu kavramın canlı hücrelerin 

içerisinde çoğalabilen ve çoğalma işlemini enfeksiyona neden 

oldukları hücrelerin organellerinde gerçekleştirebilen küçük yapılar 

olarak ifade edildiği görülmektedir. Aynı zamanda virüsler, canlı 

olmayan varlıklar olmakla birlikte canlılığın eşiğinde olan varlıklar 

şeklinde tanımlanmaktadır (Türkoğlu, 2015). Bu tanımlardan yola 

çıkarak aslında virüslerin tam olarak canlı kategorisinde yer almadığı 

belirtilmektedir. Çünkü virüslerin hücre yapıları bulunmamakta ve 

virüsler, besinleri enerjiye dönüştürememektedir. Ancak virüslerin 

genetik materyale sahip olmaları ve mutasyona uğrayabilmeleri de 

onların tamamen cansız olmadıklarını göstermektedir (İmer Çetin, 

Timur, & Pehlivan, 2021) 

Geçmişte mutasyona uğramış bazı virüs türleri, çeşitli enfeksiyonlara 

neden olduğu için kökenlerine inilmeye çalışılmış ve çeşitli 

varsayımlar ortaya çıkarılmıştır. Bu varsayımlardan biri virüslerin, 

karmaşık proteinler ve çekirdek asitlerinin bir araya gelmesiyle 

dünyada hiçbir “hücre” yok iken oluştuğudur. Bu varsayımın doğru 

olduğu düşünülecek olursa, virüsler birer “kopyalanma ustasıdır” ve 

gerçek anlamda “yaşamın” başlamasına ve evrime öncülük 
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etmişlerdir. Kökenleri ne olursa olsun, virüslerin en belirgin özellikleri 

çok hızlı çoğalmaları ve çok hızlı bir şekilde mutasyona uğramalarıdır 

(Alkan, 2020; Karcıoğlu, 2020; Türkoğlu, 2015). 

Ancak bazı virüsler, evrimsel süreçlerindeki mutasyonlar sonucu 

kendi kendilerine çoğalamadıklarından ya kendilerine akraba olan 

virüslerin varlığında ya da akraba olmayan herhangi bir virüs 

eşliğinde çoğalabilir. Hangi tür virüs olursa olsun virüslerin tek amacı, 

üremektir. Bunun için de konak hücrelerine gereksinim duyarlar. Bu 

nedenle de konak hücrelerini öldürmezler. Her canlı gibi virüsler de 

sadece yaşamak ve üremek için çaba harcar (Alkan, 2020; Türkoğlu, 

2015). 

Virüs kavramına ilişkin yukarıda belirtilen bilimsel bilgiler, bireylere 

eğitim-öğretim aracılığıyla erken yaşlardan itibaren 

kazandırılmaktadır. Toplumdaki her birey kendi bilgi dağarcığıyla 

orantılı olarak virüs kavramını zihninde anlamlandırmaya ve 

tanımlamaya çalışmaktadır (İmer Çetin et al., 2021). Buna karşın, 

viral kökenli pandemilerin görülmeye başladığı günümüzde virüse 

dair bilinçlenme ve sebep oldukları hastalıklarla baş etme yöntemleri 

günlük yaşamdaki önemli konulardan biri haline gelmiştir. Hastalığın 

hızla yayılması ve can kayıplarının halen devam etmesi, tüm bireyleri 

etkilediği gibi çocukları da oldukça etkilemektedir (Kara Turan & 

Hacımustafaoğlu, 2020; Takmaz & Yılmaz, 2020). 

Zorunlu olarak içinde bulunduğumuz virüs döneminde çocuklar, 

salgının ve onun getirdiği toplumsal değişimlerin olumlu ya da 

olumsuz etkilerini yaşamaktadır. Bu süreçte çocuklarla etkileşim 
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halinde olan bireylerin izolasyon durumuna verdikleri tepkiler, basın 

yayın organlarında sıklıkla yer alan virüs haberleri, çocukların okul 

yaşamında yer alan öğretmen ya da akranlarının geliştirdiği tepkiler 

çocuklarda olumlu ya da olumsuz bir virüs algısı oluşturmaktadır. Bu 

algı, çocukları dolaylı ya da doğrudan etkisi altına alabilmektedir. 

Çünkü çocukların yaşananları olduğundan daha farklı algılamalarının 

nedeni gelişim özelliklerinden kaynaklanmaktadır (Yüksek Usta & 

Gökcan, 2020). 

Çocukların yaşanan süreci nasıl algıladıklarının yetişkinler tarafından 

bilinmesi, çocuklara duygusal ve sosyal yönden destek 

verebilmelerinde ve gerekli önlemleri almalarında yol gösterici 

olabilir. Buna bağlı olarak, çocuklarda kalıcı izli olumsuz yaşantıların 

oluşması engellemiş ya da en azından bu durumu daha hafif 

atlatmaları sağlanmış olabilir. Ayrıca çocukların bu konudaki duygu 

ve düşüncelerinin bilinmesi, çocukların bakım ve eğitimi ile ilgilenen 

bireylere de bilgi kaynağı oluşturabilir (AÇEV, 2016; Aydoğdu, 2008; 

Kocakurt & Güven, 2005; Özdemir & Akkaya, 2013; Yavuzer, 2016). 

Gelişen ve değişen dünyada, virüslerin pozitif ve negatif 

potansiyellerinin, giderek daha fazla ortaya çıkmasından dolayı virüs 

kavramının çocuklar tarafından nasıl algılandığının bilinmesi önem 

arz etmektedir. Bu durumdan yola çıkarak, metaforlar aracılığıyla okul 

öncesi dönemdeki çocukların “virüs” kavramına yönelik algılarını 

ortaya koymak için gerçekleştirilen bu çalışmanın yapılacak olan 

çalışmalara destek olması amaçlanmıştır. İlgili alan yazında çalışma 

grubu olarak okul öncesi öğretmen adaylarının alındığı pek çok 
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metafor çalışmasına (oyun, oyuncak, teknoloji, çocuk, üstün yetenekli 

çocuk, okul öncesi eğitim vb.) yer verildiği (Duran & Dağlıoğlu, 

2017; Ertürk Kara, 2014; Giren & Durak, 2015; Korkmaz & Ünsal, 

2016; Kuyucu, Şahin, & Kapıcıoğlu, 2013; Tok, 2018), yine 

örneklemini okul öncesi dönemdeki çocukların oluşturduğu sınırlı 

sayıda metafor çalışmalarına (okul, oyun, bilgisayar, değerler) 

rastlansa da (Büyükbahçıvan, 2017; Çağlıyan, Alkan, Baytak, 

Karameşe, & Özcelep, 2020; Çakaroğlu & Ömür, 2020; Gözel & 

Gündoğdu, 2021; Karademir & Demirel, 2020; Tatlı & Güngöraytar, 

2017; Yazıcı, Çelik, Yıldırım, Altıntaş, & Güneş, 2018), “virüs” 

kavramını ele alan benzer çalışmalara rastlanılmamıştır. Bu açıdan 

araştırmanın daha sonraki çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.  

Bu noktadan hareketle okul öncesi dönemdeki çocuklarda virüs 

kavramına ilişkin algı, merak konusudur. Çocukların virüs kavramına 

yönelik hissettikleri, virüsün tanımına ilişkin oluşturdukları nedenler 

hakkındaki duygu ve düşüncelerinin ortaya çıkarılmasında 

metaforların etkili olduğu belirtilmektedir. Çünkü metaforlar olay ve 

durumların işleyişi ile ilgili düşüncelerin yapılandırılmasında, 

yönlendirilmesinde ve kontrol edilmesinde güçlü bir bilişsel araç 

olarak yer almaktadır (Saban, 2008). 

Tüm bu nedenler ışığında araştırma, 48-66 aylık çocukların virüs 

kavramına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmak 

amacıyla yapılmıştır. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıda yer alan 

sorulara yanıt aranmıştır:  
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1. Okul öncesi dönemdeki çocukların “Virüs” kavramına yönelik 

sahip oldukları metaforlar nelerdir? 

2. Belirtilen metaforlar ortak özellikleri dikkate alındığında hangi 

kavramsal kategorilerde toplanmaktadır? 

YÖNTEM 

Araştırmanın yöntem kısmında yer alan bölümlere aşağıda yer 

verilmiştir. Bunlar;  

Araştırmanın Modeli  

Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan olgubilim 

deseni kullanılmıştır. Olgubilim, kaynağını felsefe ve psikolojiden 

almış olup, bir fenomenle ilgili olarak bireylerin yaşantısındaki 

deneyimlerin betimlendiği bir desendir (Creswell, 2017). Bu nedenle 

bu desenin odak noktasını, bireysel deneyimler oluşturmaktadır.  Bu 

desende amaç genelleme yapmak değildir, asıl amaç olguları 

tanımlamaktır. Bu olgular, doğal bir ortamda ayrıntılı ve gerçekçi bir 

şekilde incelenir. İncelemede araştırmacı, katılımcının sübjektif 

deneyimlerine ve onlara yükledikleri anlamlara odaklanır (Ekici & 

Akdeniz, 2018; Yıldırım & Şimşek, 2016). Bu çalışmada da 

çocukların virüs kavramını algılayabileceği, tanımlayabileceği, 

hatırlayabileceği, hissedebileceği ve başkalarıyla paylaşabileceği 

şekilde ifade etmeleri istenmiştir (Gözel & Gündoğdu, 2021; Patton, 

2002). 
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Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunda, Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğüne 

bağlı bağımsız anaokullarında öğrenim gören 48-66 aylık toplam 181 

çocuk yer almaktadır. Çalışma grubu, kolay ulaşılabilir durum 

örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Bu örneklem yönteminde, 

araştırmacı erişilmesi güç olmayan ve kendisine yakın olan bir 

durumu seçer. Kolay ulaşılabilir örnekleme, araştırmaya pratiklik ve 

hız katmakla birlikte erişilmesi kolay (Yıldırım & Şimşek, 2016) 

olduğundan dolayı il merkezine bağlı bağımsız anaokullarında eğitim 

alan araştırmaya istekli çocuklar arasından seçilmiştir. Araştırma 

kapsamında yer alan çocuklara ilişkin demografik bilgilere yer 

verilmiştir (Tablo 1). 

 

Tablo 1: Çocuklara İlişkin Demografik Bilgiler 

 

 

Tablo 1 incelendiğinde çocukların %55.8‟inin kız, %44.1‟nin erkek 

olduğu; %58.0‟ının 61-66 ay arası, %41.9‟unun48-60 ay arasında 

olduğu; %47.5‟inin 7-12 aylık süredir, %39.7‟sinin 13-24 aylık 

Genel Bilgiler    Frekans Yüzde 

Cinsiyet Kız     101 55.8 

Erkek     80 44.1 

Yaş 48-60 ay    76 41.9 

61-66 ay    105 58.0 

Kuruma Devam 

Etme Süresi 

7-12 ay    86 47.5 

13-24 ay    72 39.7 

25 ay ve üzeri    23 12.7 
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süredir ve %12.7‟sinin ise 24 ay ve üstü bir kuruma gittiği 

belirlenmiştir. 

Verilerin Toplanması ve Etik konular 

Metafor, yaratıcılık ve alternatif düşünceleri göz önüne getirmek için 

dilin temel bir özelliğidir. Aynı zamanda metafor, hem bir öğretim 

aracı hem de kendi kendine öz değerlendirme ve değişim için bir 

araçtır (Linn, Sherman, & Gill, 2007; Vadeboncoeur & Torres, 2003). 

Araştırmada, araştırmacılar tarafından hazırlanan görüş belirtme 

metafor formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Bu form, 

metaforla ilgili yapılan çalışmalarda sıklıkla tercih edilen bir veri 

toplama aracıdır (Ekici & Akdeniz, 2018). Formda okul öncesi 

dönemdeki çocukların virüs kavramına yönelik algılarını belirlemek 

için, çocuklara “Virüs ….. gibidir. Çünkü …..” ifadesi sunularak 

çocuklardan noktalı yerleri tamamlamaları istenmiştir. 

Bu araştırmada aynı zamanda “çünkü” sözcüğüne de yer verilmiştir. 

“Çünkü” sözcüğü ile çocukların ürettikleri metaforlar için bir 

“gerekçe” sunmaları istenmiştir. Bunun nedeni ise tek başına üretilen 

metafor ile metaforun görsel ve betimsel gücünün yeteri kadar ortaya 

çıkarılamayacağı, “neden” veya “niçin” sorularına mutlaka yer 

verilerek sorulması gerektiği belirtilmektedir (Yıldırım & Şimşek, 

2013). Bu nedenle araştırmada da çocukların ürettikleri metaforları 

hangi anlamda kullandıklarını ortaya çıkarmak “Çünkü”….ile devam 

etmeleri istenmiştir. Bu şekilde çocukların virüs kavramına ilişkin 

algıları ayrıntılı bir şekilde ortaya çıkarılmıştır.  



220 | ÇOCUK – OYUN – OYUNCAK TEMALI ÇALIŞMALAR 

 

Çocuklara, metafor üzerinde düşünmeleri için belli bir zaman dilimi 

tanınmıştır. Bu basamakta aynı zamanda genel olarak ön bir bilgi de 

verilmiştir. Bu kapsamda çocuklardan kavramı ifade etmeleri ve bu 

kavramı neden bu şekilde ifade ettiklerini açıklamaları istenmiştir. 

Çocukların verdikleri her bir yanıt araştırmacılar tarafından kayıt 

altına alınmış ve belge niteliğinde olan bu kayıtlar araştırmanın temel 

veri kaynağını oluşturmuştur.  Ayrıca görüş belirtme metafor formu, 

yalnızca etik unsurlar kapsamında araştırmaya istekli çocuklara 

sunulmuştur. Çalışmanın etik unsurlar açısından uygunluğu, Düzce 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Etik Kurul Başkanlığının 29.06.2021 

tarih ve 5243 sayılı kararınca onanmıştır. 

 

Verilerin Analizi  

Araştırmada toplanan veriler, içerik analizi yöntemi kullanılarak elde 

edilmiştir. İçerik analizinde kavram, sözcük ya da sözcük öbeğinin 

çeşitli kategoriler altında sınıflandırılması ve anlamlandırılması yer 

almaktadır (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz, & 

Demirel, 2016). Bu yöntemde asıl amaç, araştırmada toplanan verileri 

açıklayabilecek kavramlara ve bunlar arasındaki ilişkilere ulaşmaktır. 

Bu amaç doğrultusunda, birbiri ile benzer olan veriler belirli 

kavramlar ve temalar etrafında toplanır ve daha sonra bu veriler 

anlaşılabilir bir biçimde düzenlenerek yorumlanır (Yıldırım ve 

Şimşek, 2016). Bu araştırmada içerik analiz yöntemi ile metaforlar 

aracılığıyla çocukların virüs kavramına ilişkin algıları ortaya 

çıkarılmak istenmiştir. Bu basamakta verilerin anlamlandırılması ve 

yorumlanması beş aşama olarak gerçekleştirilmiştir (Acay-Sözbir & 
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Çamlıbel-Çakmak, 2016; Kuyucu et al., 2013; Pesen, Kara, & Gedik, 

2015; Saban, 2008; Yanarateş & Yilmaz, 2020). Bu aşamalar; 

1. Kodlama ve ayıklama aşaması:  Araştırmada 192 çocuğa 

ulaşılmıştır. Kodlama işlemi 181 çocuğun formları üzerinde 

gerçekleşmiştir. Formlarda yazılan metaforlar araştırmanın amacı 

doğrultusunda üç araştırmacı tarafından incelenmiştir. İncelenen 

formlarda çocukların metaforu nasıl bir şekilde ifade ettiğine, 

metaforun anlaşılıp anlaşılmadığına, ifade ettikleri kavramın bir 

metaforu temsil edip etmediğine, birden fazla metaforun olup 

olmadığına dikkat edilmiştir. Bütün bu gerekçeler doğrultusunda 11 

çocuktan elde edilen metaforlar bir sebebe bağlanamadığı için 

araştırma kapsamı dışında bırakılmıştır. Geriye kalan 181 çocuğun 

sunduğu metaforlar kodlanmıştır Kodlama esnasında çocukların 

ürettikleri bütün metaforlar bir listeye aktarılarak geçici bir liste 

oluşturulmuştur. Bu şekilde çocuğun bir metaforu hangi sıklıkla dile 

getirdiği görülmüştür. Her çocuğun bir metafor ürettiği tespit 

edilmiştir.  

2. Örnek metafor derleme aşaması: Kodlama ve ayıklama aşaması 

tamamlandıktan sonra metaforlar alfabetik sıra dikkate alınarak tekrar 

sıraya dizilmiş ve veriler yeniden gözden geçirilmiştir. Daha sonra her 

bir metaforu ifade eden “örnek metafor ifadeleri” seçilmiştir. Bu 

şekilde metaforları en iyi şekilde temsil ettiği düşünülen örnek 

metafor ifadeleri derlenmiş ve “örnek metafor listesi” elde edilmiştir. 

Bu listede yer alan örnek metafor ifadelerinden bazılarına makale 

içinde yer verilmiştir. Metafor ifadesini kimin ürettiğine ilişkin 
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bilgiler, kodlanmış bir şekilde parantez içinde belirtilmiştir. Bu kodlar, 

kullanılan metafor ifadesinin hangi çocuğa (Ç1, Ç2 vb.) ait olduğunu 

belirtmek için kullanılmıştır.  

3. Kategori geliştirme aşaması: Bu aşamada öncelikli olarak daha 

önceki aşamada oluşturulan “örnek metafor listesi” incelenmiştir. Bu 

listede yer alan metafor ifadeleri, ortak özellik bakımından 

incelenmiştir. Bu amaçla, çocukların ürettikleri her metafor; metafor 

konusu, metaforun kaynağı ve metaforun konusu ile kaynağı 

arasındaki ilişki açısından incelenmiştir. İncelenen metafor ifadeleri 

“virüs” kavramına yönelik perspektif açısından değerlendirilerek belli 

bir tema ile ilişkilendirilmiştir. Bu ilişkilendirme sonucu toplam 7 ayrı 

kavramsal kategori belirlenmiştir. Örnek olarak; “Virüslerle ilgili 

duyuşsal ifadeler”, “Virüslerin bulunduğu ortamlar”, “Virüslerle ilgili 

tıbbi terimler” gibi. 

4. Geçerlik ve güvenirlik sağlama aşaması: Bu aşamada, 

araştırmada inandırıcılık ve aktarılabilirlik açısından önemli iki 

ölçütten olan güvenirlik ve geçerlik ele alınmıştır (Creswell, 2017; 

Yanarateş & Yilmaz, 2020). Geçerlik ölçütünün sağlanmasında 

toplanan veriler, ayrıntılı bir şekilde rapor edilmiştir. Ayrıca bu 

aşamada araştırmacıların bu süreçte oluşturmuş oldukları kategorilere 

nasıl ulaştıkları ayrıntılı olarak açıklanmaya çalışılmıştır. Bunun için 

araştırmada çocukların vermiş oldukları ifadelerden doğrudan alıntılar 

yapılarak “örnek metafor ifadeleri”ne yer verilmiştir. Bunun yanı sıra 

nitel araştırmalarda geçerliliğin sağlanması için, araştırmacının 

araştırdığı olguyu, olabildiğince yansız olarak gözlemesi ve elde 
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etmesi gerekir (M. Yalçın & Erginer, 2012). Bu nedenle çocukların 

metaforlarını ürettikleri süreç boyunca onlara herhangi bir şekilde 

müdahale edilmemiş olup çocukların kendi düşüncelerini 

oluşturmaları sağlanmıştır. Çalışmanın güvenirliğini sağlamak için ise, 

uzman görüşüne başvurulmuştur. Uzmanlara iki adet liste verilmiştir. 

Bu listelerden biri metafor ifadelerinin yer aldığı bir liste, diğeri ise 7 

ayrı kategorinin isimlerini ve bu kategorilerin özelliklerini temsil eden 

bir listedir. Uzmanlardan bu iki listeyi incelemeleri ve kategorilerde 

yer alan metaforların o kategori ile örtüşüp örtüşmediğini eşleştirmesi 

istenmiştir. Daha sonra uzmanların yaptıkları eşleştirmeler 

araştırmacılar tarafından yapılan eşleştirilmeler ile karşılaştırılmıştır. 

Karşılaştırmalar sonucu uzmanlar 9 metaforu araştırmacıların yaptığı 

kategoriden farklı bir kategoriyle eşleştirmiştir. Bu noktada Miles ve 

Huberman (1994) tarafından geliştirilen formül (Güvenirlik=görüş 

birliği/görüş birliği+görüş ayrılığı) kullanılmıştır. Bu formül görüş 

ayrılığı ve görüş birliğinin güvenirliği etkilememesi için 

kullanılmaktadır. Bu durumda, “Güvenilirlik=(181:(181+9))x100 

=0.95” olarak hesaplanmıştır. Burada yer alan katsayının %90 ve 

üzerinde olmasının yeterli düzey olarak kabul edildiği belirtilmektedir 

(Yanarateş & Yilmaz, 2020). 

5. Verilerin bilgisayar ortamına aktarılması ve yorumlanması 

aşaması: Son aşamada ise bütün veriler bilgisayar ortamına 

aktarılmıştır. Aktarılan bu verilerin kullanılma sıklıklarına bakılmış ve 

veriler frekans (f) ve yüzde (%) olarak ifade edilmiştir. Daha sonra ise 

bulgular ışığında veriler yorumlanmıştır. 
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BULGULAR 

 

48-66 aylık çocukların “Virüs” kavramı hakkında geliştirdikleri 

metafor ifadeleri ve bu doğrultuda oluşturulan kategoriler, tablolar 

şeklinde sunulmuştur.  

Tablo 2: Virüs Kavramına İlişkin Elde Edilen Metaforlar ve Kategorileri 

 
Kategoriler  Metaforlar  Metafor 

Sayısı  

f  %  

Virüslerle İlgili Tıbbi 

Terimler 

Hastalık (27), Mikrop 

(18), Korona (9), Bakteri 

(5) Bağışıklık (3) 

5 62 34.2 

Virüslerden Etkilenme Hastalık Bulaştırma (31), 

Yaşamı sonlandırma (6), 

Sağlık Engeli (4), Eğitim 

Engeli (2) 

4 43 23.7 

Virüslerle İlgili 

Duyuşsal İfadeler 

Olumsuz duygular=[Kötü 

(13), Zararlı (4), Pis (2), 

Mutsuz (2), İğrenç (1), 

Sıkıcı (1), Korkutucu 

(1)], Olumlu Duygular= 

[İlgi Bekleme (1), Mutlu 

(1)], Diğer=[Oyun Engeli 

(3), Kişi Engeli (1)] 

11 30 16.5 

Virüsün Tanımı Canlı (5), Maske (4), 

Canavar (2), İnsan (1), 

Düşman (1), Garip bir 

şey (1), Nokta (1), Toz 

(1), Allah‟ın yarattığı şey 

(1), Hasta eden (1), 

Dezenfektan (1)  

11 19 10.4 

Virüslerden Korunma Maske takma (7), Elleri 

Yıkama (2), Uzak Durma 

(1) 

3 10 5.5 

Virüslerin Şekli  İnsan Kafası (2), Göz (1), 

Top (1), Dikenli (1), 

Daire (1), Kırkayak (1), 

Yıldız (1), Kirpi (1) 

8 9 4.9 

Virüslerin Bulunduğu 

Ortamlar 

Eller (2), İnsanların İçi 

(1), Kirli Ortamlar (1), 

Poşet (1), Yıkanmayan 

Meyveler (1), Çöp (1), 

7 8 4.4 
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Salıncak (1) 

Toplam 49 181 100.0 

 

Tablo 2 incelendiğinde çocukların “virüs” kavramına ilişkin 49 çeşit geçerli 

metafor oluşturdukları görülmüştür. Bu metaforlar, benzer özellikleri 

açısından değerlendirildiğinde toplam 7 kategori elde edilmiştir. Bu 

kategoriler; “Virüslerle İlgili Tıbbi Terimler”, “Virüslerden Etkilenme”, 

“Virüslerle İlgili Duyuşsal İfadeler”, “Virüsün Tanımı”, “Virüslerden 

Korunma”, “Virüslerin Şekli” ve “Virüslerin Bulunduğu Ortamlar” şeklinde 

belirlenmiştir. Kategorilere ait görsel sunuma Şekil 1‟de yer verilmiştir.  

 

 
 

Şekil 1: Virüs Kavramına Yönelik Oluşturulan Kategoriler 

 

Tablo 2 verilerine göre çocukların en çok “Virüslerle İlgili Tıbbi 

Terimler” kategorisinde yoğunlaştığı (% 34.2), en az ise “Virüslerin 

Bulunduğu Ortamlar” (% 4.41) kategorisinde ifadelere yer verdikleri 

görülmüştür. Virüs kavramına yönelik oluşturulan kategorilerin 

dağılımına Şekil 2‟de yer verilmiştir.  

 

Virüslerden 

Etkilenme 

Virüslerle 

İlgili Tıbbi 

Terimler 

 
 

VİRÜS 
 

Virüslerle 

İlgili 
Duyuşsal 

İfadeler 

Virüsün 

Tanımı 

Virüslerin 

Şekli 

Virüslerin 

Bulunduğu 

Ortamlar 

Virüslerden 
Korunma 
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Şekil 2: Virüs Kavramına Yönelik Oluşturulan Kategorilerin Dağılımı 

Virüs kavramına yönelik çocuklar tarafından oluşturulan metafor ifadelerinin ortak 

özellikleri bakımından toplandığı kategoriler aşağıdaki şekildedir. 

 

 

Kategori 1: “Virüslerle İlgili Tıbbi Terimler” 

 

“Virüslerle İlgili Tıbbi Terimler” kategorisinde 62 çocuğun 5 adet 

metafor oluşturduğu görülmektedir. Bu metaforlar ve frekansları; 

“Hastalık (27)”, “Mikrop (18)”, “Korona (9)”, “Bakteri (5)” ve 

“Bağışıklık (3)” şeklindedir. Burada yer alan metaforları çocuklar 

virüs kavramını tıp alanında kullanılan sözcüklerle ifade etmeye 

çalıştıkları için bu kavram “Virüslerle İlgili Tıbbi Terimler” 

kategorisinde değerlendirilmiştir. Kategoriye ait metafor ifadeleri ve 

bu metaforların kullanılma nedenleri belirtilmiştir. Bunlar;  

Virüslerle İlgili Tıbbi Terimler

Virüslerden Etkilenme

Virüslerle İlgili Duyuşsal

İfadeler
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(Ç-11) “Virüs, hastalık gibidir. Çünkü mikropları var, etrafa 

yayıyor. İnsanları hasta ediyor ve ilaç içiriyor sürekli. Ayrıca 

çok uzun zamandır var, hala da var.  

(Ç-47) “Virüs, tabiki de bir mikroptur, mikrobun kralı gibidir. 

Çünkü başka ülkeden bize gelmiş çok zararlı olmasına rağmen”. 

(Ç-25) “Virüs, korona gibidir. Çok salgın bir şey. Çünkü 

Ankara’da da var, dayımların orada da var, herhalde her yerde 

var”.  

(Ç-5) “Virüs, bakteri gibidir. Çünkü bakteriler kötü olduğu 

için”. 

(Ç-109) “Virüs, bağışıklıktır bence. Çünkü bağışıklığımızı 

zayıflatıyor ve bizim hemen hastaneye yatmamızı istiyor”. 

Aşağıda çocukların “Virüslerle İlgili Tıbbi Terimler” kategorisine 

ilişkin örnek çizimlerine aşağıda yer verilmiştir: 

         Şekil: Ç-11         Şekil: Ç-109 
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Kategori 2: “Virüslerden Etkilenme” 

 

“Virüslerden Etkilenme” kategorisinde 43 çocuğun 4 adet metafor 

oluşturduğu görülmektedir. Bu metaforlar ve frekansları; “Hastalık 

bulaştırma (31)”, “Yaşamı sonlandırma (6)”, “Sağlık Engeli (4)” ve 

“Eğitim Engeli (2)” olarak yer almaktadır. Bu kategoride yer alan 

metaforlar değerlendirildiğinde bu kavram “Virüslerden Etkilenme” 

kategorisinde değerlendirilmiştir. Kategoride yer alan metafor 

ifadeleri ve bu metaforların kullanılma nedenlerine aşağıda yer 

verilmiştir. Bunlar;  

 

(Ç-14) “Virüs, hastalık bulaştırıcı bir şey. Çünkü taaa Çin’den 

bir insan yüzünden geldi ve herkese o hastalığı bıraktı”.  

(Ç-42) “Virüs, adam öldürendir. Çünkü insanların mezarlığa 

gömüldüğünü gördüm, komşumuz da gömüldü”. 

(Ç-167) “Virüs, nefes almamızı engelleyen bir şey. İnsanları 

hastanede yatırıyor ve nefes makinasına bağlıyor”. 

(Ç-4) “Virüs, okulların kapanmasına neden olan şeydir. Çünkü 

her yere yayıldığı için okuluma gidemiyorum”.  

 

Aşağıda çocukların “Virüslerden Etkilenme” kategorisine ilişkin 

örnek çizimlerine aşağıda yer verilmiştir: 
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                  Şekil: Ç-42                                                          Şekil: Ç-167  

                         

Kategori 3: “Virüslerle İlgili Duyuşsal İfadeler” 

“Virüslerle İlgili Duyuşsal İfadeler” kategorisinde 30 çocuğun 11 adet 

metafor oluşturduğu görülmektedir. Bu metaforlar ve frekansları; 

Olumsuz [“Kötü (13)”, “Zararlı (4)”, “Pis (2)”, “Mutsuz (2)”, “İğrenç 

(1)”, “Sıkıcı (1)”, “Korkutucu (1)”], Olumlu [“İlgi Bekleme (1)”, 

“Mutlu (1)”], Diğer [“Oyun Engeli (3)” ve “Kişi Engeli (1)]” olarak 

yer almaktadır. Bu kategorideki metaforlar belli özellikler açısından 

incelendiğinde çocuklar virüs kavramını duygusal yönlerin baskın 

olduğu sözcüklerle (ilgi, tutum, değer, kaygı vb.) ifade etmeye 

çalıştıkları için bu kavram “Virüslerle İlgili Duyuşsal İfadeler” 

kategorisinde değerlendirilmiştir. Kategoride yer aşan ait metafor 

ifadelerine ve kullanılma nedenlerine yer verilmiştir. Bunlar;  

(Ç-153) “Sevdiğimiz şeylere engel olan kötü bir şeydir. Çünkü onun 

yüzünden dışarı çıkamıyor insanlar, ona çok kızgınım”. 

(Ç-30) “Virüs, ilgi bekleyen şeydir. Çünkü onu önemsememizi istiyor”. 

(Ç-86) “Virüs, bizi sevmeyen şeydir. Çünkü dışarıda oynamamıza izin 

vermiyor. ”.  
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(Ç-148) “Virüs, can sıkıcı bir şeydir. Çünkü eskiden yaptığımız şeyleri 

yapmamızı engellediği için. Oyuncak almaya gidemiyoruz, annem hep virüs 

var diyor”. 

Aşağıda çocukların “Virüslerle İlgili Duyuşsal İfadeler” kategorisine 

ilişkin örnek çizimlerine aşağıda yer verilmiştir: 

 

 

 

 

 

 

 

                          Şekil: Ç-153                                                     Şekil: Ç-148 

 

Kategori 4: “Virüsün Tanımı” 

 

“Virüsün Tanımı” kategorisinde 19 çocuğun 11 adet metafor 

oluşturduğu görülmektedir. Bu metaforlar ve frekansları; “Canlı (5)”, 

“Maske (4)”, “Canavar (1)”, “İnsan (1)”, “Düşman (1)”, “Garip bir 

şey (1)”, “Nokta (1)”, “Toz (1), “Allah‟ın yarattığı şey (1)”, Hasta 

eden (1)” ve “Dezenfektan (1)” olarak yer almaktadır. Burada yer alan 

metaforlar bazı özellikleri açısından değerlendirildiğinde çocuklar 

virüs kavramını bir varlığa, bir şeye özgü olan nitelikleri belirterek 

tanıtmaya çalıştıkları için bu kavram “Virüsün Tanımı” kategorisinde 

değerlendirilmiştir. Kategoriye ait ifadeler ve bu ifadelerin kullanılma 

nedenleri belirtilmiştir. Bunlar;  
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(Ç-128) “Virüs, küçük canlılardır. Çünkü kimse onları 

göremiyor, hareket ediyorlar ve herkese geçiyorlar”.  

(Ç-104) “Virüs, maskedir. Çünkü sosyal mesafe koyduğu için”. 

(Ç-136) “Virüs, canavardır. Çünkü on kolu hatta ondan da fazla 

kolu var”. 

(Ç-70) “Virüs, insan gibidir. Çünkü yaşıyor, nefes alıyor o 

yüzden de insandır”. 

(Ç-83) “Virüs, düşmandır. Çünkü sürekli bize saldırıyor, önlem 

almazsak saldırmaya devam eder”. 

Aşağıda çocukların “Virüsün Tanımı” kategorisine ilişkin örnek 

çizimlerine aşağıda yer verilmiştir: 

 

 

 

 

 

 

 

                        Şekil: Ç-136                                                 Şekil: Ç-128 

Kategori 5: “Virüslerden Korunma” 

“Virüslerden Korunma” kategorisinde 10 çocuğun 3 adet metafor 

oluşturduğu görülmektedir. Bu metaforlar ve frekansları; “Maske 

takma (7)”, “Elleri Yıkama (2)” ve “Uzak Durma (1)” dır. Burada yer 

alan metaforlar özellikleri açısından incelendiğinde çocuklar virüs 

kavramını hastalığa neden olabilecek durumlardan korunma şeklinde 
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ifade etmeye çalıştıkları için bu kavram “Virüslerden Korunma” 

kategorisinde değerlendirilmiştir. Kategoride yer alan metaforlar ve bu 

metaforların kullanılma nedenleri aşağıda ifade edilmiştir. Bunlar;  

(Ç-152) “Virüs, maske takmaktır. Çünkü ağzımızın ve 

burnumuzun içinden geçtiği için”.  

(Ç-179) “Virüs, ellerimizi çok çok yıkamaktır. Çünkü ellerimizi 

yıkamazsak hemen başkasına geçebiliyor, sabunla 30 saniye 

yıkamalıyız”.  

(Ç-183) “Virüs, arkadaşlarımızdan bizi 15 metre uzakta 

tutandır. Çünkü yakında olursak daha kolay zıplayıp 

arkadaşımıza geçer. Uzakta durursak zıplasa da geçemez”.  

Aşağıda çocukların “Virüslerden Korunma” kategorisine ilişkin örnek 

çizimlerine aşağıda yer verilmiştir: 

 

 

 

 

 

 

 

                        Şekil: Ç-152                                                   Şekil: Ç-179 

 

Kategori 6: “Virüslerin Şekli” 

“Virüslerin Şekli” kategorisinde 9 çocuğun 8 adet metafor oluşturduğu 

görülmektedir. Bu metaforlar ve frekansları; “İnsan Kafası (2)”, “Göz 
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(1)”, “Top (1)”, “Dikenli (1)”, “Daire (1)”, “Kırkayak (1)”, “Yıldız 

(1)” ve “Kirpi (1)” olarak belirtilmektedir. Kategoriye ait metaforlar 

incelendiğinde çocuklar virüs kavramını dış özelliklerine bakarak 

açıklamaya çalıştıkları için bu kavram “Virüslerin Şekli” 

kategorisinde değerlendirilmiştir. Kategoride yer alan metafor 

ifadelerine ve kullanılma nedenlerine aşağıda yer verilmiştir. Bunlar;  

(Ç-21) “Virüs, göze benziyor. Çünkü insanları görüyor ve 

mikrobu onlara yapıştırıyor ve hasta ediyor”.  

(Ç-134) “Virüs, insanın kafasına benziyor. Çünkü insanın kafası 

gibi yuvarlak şekli var”. 

(Ç-135) “Virüs, kırkayak gibidir. Çünkü çok fazla ayağı var. 

Her yere yetişiyor”. 

(Ç-180) “Virüs, kirpi gibidir. Çünkü dikenleri var ve kimse 

onları yok edemiyor. Dikenleri onları koruyor”.  

Aşağıda çocukların “Virüslerin Şekli” kategorisine ilişkin örnek 

çizimlerine aşağıda yer verilmiştir: 

 

 

 

 

 

 

 

                        Şekil: Ç-134                                                  Şekil: Ç-180 
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Kategori 7: “Virüslerin Bulunduğu Ortamlar” 

“Virüslerin Bulunduğu Ortamlar” kategorisinde 8 çocuğun 7 adet 

metafor oluşturduğu görülmektedir. Bu metaforlar; “Eller (2)”, 

“İnsanların İçi (1)”, “Kirli Ortamlar (1)”, “Poşet (1)”, “Yıkanmayan 

Meyveler (1)”, “Çöp (1)” ve “Salıncak (1)” olarak yer almaktadır. 

Kategoriye ait metaforlar belli özellikler açısından 

değerlendirildiğinde çocuklar virüs kavramını bulunduğu koşulları 

dikkate alarak açıklamaya çalıştıkları için bu kavram “Virüslerin 

Bulunduğu Ortamlar” kategorisinde değerlendirilmiştir. Bu kategoride 

yer alan metafor ifadeleri ve kullanılma nedenleri aşağıda 

belirtilmiştir. Bunlar;  

(Ç-19) “Virüs, pis ellerle bulaşan bir şeydir. Çünkü temiz olan 

yerlere virüs gelmiyor”.  

(Ç-176) “Virüs, yıkanmadan yenilen meyveler gibidir. Çünkü 

marketten alıp yiyince hemen virüs gelir. Eğer yıkarsak su onu 

alır gider”. 

(Ç-173) “Virüs, kirli ortamlardır. Çünkü annem sürekli temizlik 

yapıyor. Virüs kirli ortamları çok seviyor onu mutlu etmek 

istemiyorum diyor”.  

(Ç-175) “Virüs, poşetlerde bulunan bir şeydir. Çünkü marketten 

poşetlerle gelince annem dokunma virüs vardır poşetleri 

makinada yıkamak gerekir diyor. Hepsini makinaya atınca ben 

de elleyebiliyorum”.  

Aşağıda çocukların “Virüslerin Şekli” kategorisine ilişkin örnek 

çizimlerine aşağıda yer verilmiştir: 
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                Şekil: Ç-19                  Şekil: Ç-176 

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışma ile okul öncesi dönemdeki çocukların  “virüs” kavramına 

ilişkin algılarının metafor aracılığıyla incelenmesi amaçlanmıştır. 

Çocukların “virüs” kavramına ilişkin algılarının resim yoluyla elde 

edilmesinin olumlu sonuçlar verdiği göz önünde bulundurulduğunda, 

okul öncesi dönemdeki çocuklarla ilgili yapılan çalışmalar için 

resimlerin uygun bir teknik olduğu kabul edilebilir. Temsili çizilen 

resimler, çoğunlukla sözcüklerle somut hale dönüştürülerek çizilen 

resim ile resmi çizen bireyin ruh hali arasında bir etkileşimi ortaya 

koymaktadır. Bu nedenle resim tekniğinin bireyler hakkında bilgi 

alma kaynağı olarak görülmesi olağan görülmektedir. Çocuklar 

genellikle bireysel görüşmelerde kendilerine soru sorulduğunda bu 

soruyu yanıtlama konusunda pek çok zaman kendilerini huzursuz 

hissederken, kendilerine soru sormak yerine konuya ilişkin bir resim 

yapmaları istenildiğinde aynı bilgilerini daha istekli olarak ifade 

ettikleri görülmektedir (Alerby, 2000; Halmatov, 2016; Karademir & 

Demirel, 2020; Yavuzer, 2010).  
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Araştırmada da çocukların öncelikli olarak duygu ve düşüncelerini 

resimlerine aktarmaları daha sonra ise bunu kendi cümleleri ile 

anlatmalarına olanak tanınmasının araştırmaya olumlu anlamda katkı 

sağladığı görülmüştür. Araştırmanın amacı doğrultusunda gerçekleşen 

bu çalışmada  49 çeşit geçerli metafor elde edilmiştir. Elde edilen bu 

metaforlar “virüs ile ilgili tıbbı terimler”, “virüsten etkilenme”, 

“virüslerle ilgili duyuşsal ifadeler”,“ virüsün tanımı “, “virüslerden 

korunma”, “virüslerin şekli” ve “virüslerin bulunduğu ortamlar” 

olmak üzere 7 kategori altında toplanmıştır. Çocukların “virüs” 

kavramına yönelik oluşturdukları metaforlar değerlendirildiğinde, 

çocukların daha çok “virüslerle ilgili duyuşsal ifadeler” (f=11) ve 

“virüsün tanımı” (f=11)‟na ilişkin metaforlar ürettikleri görülmüştür. 

Metaforların frekans değerleri incelendiğinde ise, en sık tekrar edilen 

metaforun; “virüsle ilgili tıbbı terimler” (f=62) ve arkasından “ 

virüsten etkilenme” (f=43) kategorileri olduğu tespit edilmiştir. 

Metaforların sıklığı dikkate alındığında çocukların virüs kavramını 

“hastalık bulaştırma” (f=31) ve “hastalık” (f=27) olarak gördükleri 

ortaya çıkmıştır.  

Çocukların çizimlerinden ve söylemlerinden elde edilen bulgular 

doğrultusunda, çocuklar virüs kavramını ifade ederken çoğunlukla 

olumsuz duygularla birlikte virüsü bir canlı olarak ifade ettikleri ya da 

virüsten korunma yollarından biri olan maske olarak tanımladıkları 

görülmüştü. Çocukların büyük bir kısmı virüsü hastalık, hastalık 

bulaştırma, mikrop ve korona ile yakından ilişkilendirmişledir Ayrıca 

çocukların virüsten korunma yollarından olan maske takma ve elleri 
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yıkama ve izolasyon sürecinin farkında oldukları, sosyal izolasyondan 

etkilenen çocukların bu durumun kendisinde yaşattığı mutsuzluğu 

resimlerine yansıttıkları düşünülebilir. Çocukların virüslerin 

bulunduğu ortamlara ve virüsün fiziksel şekline ilişkin çeşitli 

tespitlerde bulundukları görülmektedir. Okul öncesi çocukların 

çevresindeki yetişkinlerden, TV internet gibi erişim araçlarından, 

akranlarından korona virüs ile ilgili bilgi edindikleri ve çevresinden 

etkilendikleri ve bu durumun çoğunlukla olumsuzluk duygusunu 

yansıttığı söylenebilir. 

İçinde bulunduğumuz dönemin çocuklar üzerindeki etkileri 

düşünüldüğünde, çocuklardaki virüs kavram algısı en başta korona 

virüs hastalığını düşündürmesinin beklenen bir sonuç olduğu 

söylenebilir. Birçok virüs çeşidinin olmasına karşın 2019 yılından bu 

yana yapılan pek çok çalışmada virüs kavramının korona virüs 

hastalığıyla bütünleştirildiği görülmektedir.  Yüksek Usta ve Gökcan 

(2020) okul öncesi çocuklarının Covid-19 pandemisine ilişkin 

görüşleri incelenmiştir. Araştırma sonucuna göre; çocukların virüsle 

ilgili olumsuz görüşler bildirdikleri, bu olumsuzlar içinde daha çok 

sosyal mesafe ve izolasyon durumundan etkilendikleri, bilgi edinme 

yolu olarak çoğunlukla medyanın yer aldığı ve pandemi ile ilgili geçen 

kavramsal terminolojinin farkında oldukları saptanmıştır. Kara Turan 

ve Hacımustafaoğlu (2020) çalışmalarında; farklı yaş grubundaki 

çocukların korona virüsten etkilenme durumlarını ve Covid-19'un 

çocuklara özgü olan ve erişkinlerden farklı olan yönlerini 

tartışmışlardır. H. Yalçın, Dai, ve Erkoç (2020)  çalışmalarında virüs 



238 | ÇOCUK – OYUN – OYUNCAK TEMALI ÇALIŞMALAR 

 

salgınının çocuklar üzerindeki etkilerini araştırtırmıştır. Çocukların 

ebeveynlerin olumsuz duygularına bağlı olarak stres durumlarının 

artığını ortaya koymuşlardır. Bununla birlikte Çaykuş ve Çaykuş 

(2020), pandemi sürecinde çocukların duygu durumlarında değişiklik 

olduğunu ve olumsuz duyguları (öfke, üzüntü, korku, değersizlik, 

kaygı, suçluluk vb.) daha yoğun bir şekilde yaşadıklarını belirtmiştir. 

Çalışmanın sonucunda elde edilen bulgular ve incelenen çalışmaların 

benzerlik gösterdikleri, soyut bir kavram olan virüs kavramının 

günümüz okul öncesi dönemdeki çocuklar için bilindik, normal ve 

yaşamın bir parçası olarak kabul gördüğü bunun yanı sıra virüsün 

çocuklarda olumsuz duygular yaşatmasının yanı sıra bunu bir hastalık 

olarak gördükleri ve bundan korunabileceklerinin fakında oldukları 

söylenebilir.  

İzolasyon süreci, temas kısıtlamaları sadece yetişkinlerde değil 

çocuklarda da psikososyal değişimlere ve etkilenmelere yol açmıştır. 

Çocuklar için virüs kavramında ortaya çıkan metaforlarda da 

çocukların bu durumlara yer verdiği ve etkilenme durumlarında 

olumsuz duygulara ver verdikleri söylenebilir. Fegert, Vitiello, Plener, 

ve Clemens (2020) yaptıkları çalışmalarında virüs salgın sürecinde 

klinik olarak çocukların ruh sağlığını araştırmışlardır. Araştırma 

sonucunda normalleşme sürecinde çocukların uzun süreçte ilgiye ve 

bakıma gereksinimlerinin olacağını ve sürecin olumsuz etkilerinden 

kurtulabilmeleri için eğitim gerekliliklerine vurgu yapmışlardır. Virüs 

kavramına ilişkin çoğunlukla sağlık ve tıp alanında araştırmalara 

rastlanırken eğitim alanında yapılan araştırmaların daha büyük yaş 
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grubu çocukların ele alındığı, okul öncesi dönemdeki çocukları ele 

alan araştırmaların ise, çoğunlukla virüsün çocuklar üzerindeki 

psikolojik etkilerinin incelendiği göze çarpmaktadır. Bu bağlamda bu 

çalışmanın alana farklı bir bakış açısı ve katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir.  

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular ışığında sonraki çalışmalara 

ışık tutması düşünülen bazı önerilerde bulunulabilir: Farklı yaş 

gruplarında yer alan erken çocukluk dönemindeki çocukların “virüs” 

kavramına yönelik oluşturdukları metaforlar karşılaştırılabilir. Yine 

benzer bir araştırma farklı bölgeler seçilerek bu bölgelerde “virüs” 

kavramının algılanma biçimi karşılaştırılabilir. Çocuklara “sen olsan 

virüsün ortadan kalkması için neler yapabilirsin? sorusu sorularak 

çocukların virüsü sonlandırmak için sundukları çözümler 

incelenebilir. Çalışma sonucunda elde edilen veriler, Covid-19 

pandemi sürecinde araştırmaya katılım gösteren 181 okul öncesi 

çocuğun sorulan soruyu yanıtlarken gösterdikleri gerçek duygu ve 

düşünceleri ile sınırlıdır. 
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