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I

Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Rapor Yazma ve Mülakat Teknikleri adlı bu çalışma İstanbul Üniversitesi Açık ve
Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencilerine sosyal hizmet alanlarına
raporun önemini, zorluğunu, sosyal çalışma mesleği için raporun olmazsa olmazlığını ve bu
alanda öğretim görenlerin kültürleriyle uyum sorunlarını ana eksen olarak ele almaktadır.
Sosyal hizmet alanlarına çalışan herkes rapor yazıp sunum yapma, hele mülakat yapma
sorumluluğuna sahip değildir, ancak bu alandaki temel disiplin olan sosyal çalışmada bu eylem
ve işlemlerin bu alanda çalışan herkesin bilmesini gerektirecek önemdedir.
Diğer yazılı çalışmalarımda vurguladığım şu noktayı burada da yinelemeyi zorunluk
görmekteyim. Öğrenci için aldığı bir dersi severek çalışmanın ve iyi anlamanın ilk aşaması o
dersin neden alınması gerektiğini bilmesi ve buna inanmasıdır. Bir dersi almak zorunda
olduğunu bilerek almak ile o dersin önemini anlayarak ve severek öğrenme arasında ciddi ve
temel farklar vardır. Dersi sevmeden, sadece almak zorunda olduğu için çalışması gerektiğini
düşünen öğrenci o kitabı okur, ancak, ezberleyerek okur. Bunun sonucu ezberlenen ve geçer
not alınan bilgilerin sınavın hemen ertesinde unutulmasıdır. Ezberlenen bilgi uygulamaya
aktarılamaz.
Oysa dersin öğrenci için önemini ve gerekliliğini kavrayan, bunun yanısıra ilerde
kendisine yararlı olacağını düşünerek dersi öğrenmeye çalışan öğrenci ezber yapmaz, dersi
anlayarak okur. Bunun sonucu da öğrencinin dersin sonunda öğrenmiş olmanın hazzını
yaşaması ve öğrendiklerini uygulamaya aktarabilme gücüne sahip olmasıdır.
İlerde bürokratik ortamda çalışacak olan öğrenciler kendileri ile bürokrasi arasındaki
etkileşimi bu kitabı okuduktan sonra değerlendirmeye başlayacaklar ve inanıyorum ki
kendileriyle ilgili tutum ve davranış değişikliklerine cesaretle girişeceklerdir.
Bürokrasi ile barışık ve anlaşık olmak bürokraside rolü olan her meslek elemanı için
başarının ilk koşuludur. Sosyal hizmet alanlarında çalışacak olan sizler için de bu böyledir.
Kitabın sadece bilgi vermek anlamında değil, genç meslek elemanlarında algı ve anlayış
değişikliğini sağlamak için de etkili olacağına inanmak isteğiyle iyi okumalar diliyorum.
Prof. Dr. İlhan Tomanbay
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YAZARLAR NOTU
Bir mesleki bilgi tam olarak kazanılmak isteniyorsa o meslek ile ilgili kuramsal bilgiler
ile uygulama bilgilerinin ayrı ayrı ama bir bütünlük sağlanarak öğrenilmesi gerekir. İşte bunun
için üniversitelerde kuramsal dersler dışında uygulama (staj) da öğretimde zorunlu kılınmıştır.
Bu iki ayrı dünyanın ayrımını görebilen öğrenci anlayacaktır ki, kuramsal bilgiler ile uygulama
bilgileri farklıdır. Ancak, birbirlerini tamamlarlar, bütünlerler.
Bu anlayışla, bu kitapta kuramsal temel bilgiler ile uygulama bilgileri olabildiğince
birbirinden ayrılarak ayrı ayrı verilmiştir. Öğrenci önce kuramsal bilgileri okumalı, anlamalı ve
kavramalıdır. O aşama bitince uygulama bölümlerini okumaya başlamalıdır. Uygulama
bölümleri 7. Bölümden başlayarak 13. Bölüm dahil olan bölümlerdir. 1-6 bölümler kuramsal
bilgilerden oluşmaktadır. 14. Bölüm de genel bir değerlendirmedir ve daha çok uygulama
ağırlıklıdır.
Bu kitapta kuramsal bilgilerle uygulama bilgilerinin ayrılması iki tarafın birbiriyle daha
iyi bütünleşmesini sağlamak içindir ve bir denemedir. Farkı görecek olan öğrenci bu iki ayrı
kanadın kuşu elele uyum içinde uçurması için üzerine düşeni zevkle yapacak ve iki kanadı
oluşturan bilgileri anlayarak öğrenmeye çaba harcayacak ve bir gün bütünleştirecektir.
Bu nedenle öğrenci önce kuram ve uygulama arasındaki derin ayrımı görebilmeli,
farklarını fark edebilmeli ve kuram ve uygulama bütünlüğü için kişisel bilişimsel gücünü ve
deneyime dayalı becerisini son gücüne kadar kullanmalıdır. Böyle yapınca başarılı olmaması
için hiçbir gerekçe kalmayacaktır.
Prof. Dr. İlhan TOMANBAY
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GENEL GİRİŞ
Üniversitede özellikle uygulamalı disiplinlerde ve meslek öğretimlerinde iki farklı ders
verilmektedir. Bir kategorideki dersler temel dersler, kuramsal dersler olarak geçer. Bunlar
soyut konulardır. Tarihçe anlatılır, işin felsefesi anlatılır, hukuku anlatılır ve o konuda eskiden
öne sürülmüş kuramlar anlatılır vb.
Bir de uygulamalı dersler vardır. O öğretilen disiplinin uygulaması (varsa eğer)
kapsamında çalışılacak alanlarda yapılacak işler sınıflandırılarak anlatılır. Bu derslerde de tarih
vardır ama bu bölümlerde daha çok tarihteki uygulamalar anlatılır.
Öğrenci temel derslerde temel ve genel bilgileri alacak, uygulamalı derslerde de
öğrendiği meslek çerçevesinde yapacağı uygulamalar üzerine aydınlanacaktır.
Öğrenci,
-

temel dersleri soyut bulduğu için ve

disiplinli, zamana yayılmış bir öğrenme alışkanlığı da zamanında kendisine
aşılanmadığından (verilmediğinden)
sınavdan bir gün önce akşamüzeri ders notlarının ya da kitabın başına oturur; bu kadar
kısa sürede başka türlü öğrenemem diyerek olabildiğince çok sayfayı ezberine almaya çalışır.
Sorular tesadüfen ezberlediği yerlerden çıkarsa sınavda yazar ve geçer. Ancak sınavdan çıktığı
anda ezberlediği tüm bilgileri unutur ve am sınıfını geçmiştir. Yaşamda meslek uygulamasına
aktaracak ve meslek uygulamasında kullanacak bilgiye sahip değildir artık.
Süreç içinde temel bilgileri ezberleyerek sınıf geçen öğrenci bu yöntemin kısa süreli
olmasına ve etkili sonuç verdiğine kanarak ezberleme yöntemini öğrenmesinin ana ekseni
yapar. Herşeyi son anda ezberleyerek derslerini geçmeye çalışmaya başlar. Kolaylık çekicidir.
Bunun yanısıra bilgisizlik de itici değildir öğrenci için. Kültürel ögelerine dayanarak kendisini
öğrenim süresinde bir şey öğrenememiş öğrenci olarak yargılamaz ve ürpermez, tersine, kısa
sürede (bir akşam üç beş saat çalışarak) ezber yaparak sınavlarda geçmesinin verdiği hazza
dayanıp kendisini kurnaz, akıllı ve uyanık görerek benliğini oluşturan benini üstbene doğru
itelemeye zorlar. Yanına yaklaşılmaz olur. Bilgilenmeden dersten geçiyor olmanın
kurnazlığının verdiği sarhoşluktadır artık.
Bu noktada ve aldığı alışkanlıktan ötürü uygulamalı dersleri de ezberle geçiştirmeye
başlar. Oysa uygulamanın ezberlenemez olduğunu bilmesi gerekir. Uygulama ezberlenemez.
Uygulama ezberlenemeyeceği gibi, ezber bilgi de uygulamaya aktarılamaz. Uygulama
derslerini de ezber yoluyla geçer ve mezun olduktan ve alana çıktıktan sonra disipliner bir
üniversite mezunu gibi değil bir zanaatkâr gibi meslek yaşamına girer. (Atılır diyemiyorum.
Bilen atılır. Bilmeyen ancak zorunluluktan ötürü “girer”.)
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Zanaatkâr ustadan öğrenerek uygulama yapan meslek elemanıdır. Okulsuzdur.
Ustasının vuruşuna baka baka, ona körük sıka sıka öğrenen demirci ustası gibi çalışmaya başlar.
Bu da ona ne yaşamında ne meslek ortamında değer katmaz; tersine, değerini düşürür.
Bundan da haklı olarak etkilenerek giderek hırçınlaşır; bu kez yaşamdan doyum ve zevk
alamamaya başlar. Çünkü, çalışıyordur ancak, iş yaşamından dışlanmaya başlamıştır, hatta
dışlanmıştır.
Ezberle alınan uygulama bilgileri beceri kazandırmaz. Uysa uygulama beceri
kazandırmak için verilir. Staj, bilginin yanında beceri kazansın diye yaptırılır. Kolaya kaçan,
ezber yaptığı için bilgisi zayıf, dolayısıyla yaptığı işi, aldığı öğrenimi sevmeden alan öğrenci,
uygulama derslerini de ezberlediği için stajdan da kaytarmaya, gitse bile bir köşeye çekilip vakit
öldürmeye, uygulama arzusu duymamaya başlar. Staj sonunda da stajı kolayına yaptığının
ruhunda yarattığı sıkıntıyı aşmak çabasıyla, ne kadar uyanık olduğunu kendisine ve yakın
çevresine söyleyerek, hiç çalışmadan stajı tamamlayıp geçtiği için kendisini kutlamaya başlar.
Bu mutsuz gidişe daha baştan kapı açmamak gerek. Bunun için, sevgili öğrenciler, bu
kitabı kuram ve uygulama bilgileriyle ayrı ayrı okuyarak ve algılayarak kavramaya çalışınız.
Ezbere yeltenmeyiniz. Bunun için de elbette sınava yakın değil, dönem başından itibaren
çalışmaya başlayınız. Sonunda kendinizdeki farkı görerek kendinizle gurur duyacaksınız.
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1. KURAM VE UYGULAMA ÇELİŞKİSİ VE BÜTÜNLÜĞÜ

3

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde kuram ve uygulama, yani teori ve pratik arasındaki ilişkileri öğreneceğiz.
Bu iki dünya arasındaki çatışmaları, çelişkileri; bunun yanısıra bu iki temel kavramın öğrenme
temelleri olan bilgi ve becerinin ne olduğunu ve aralarındaki bütünselliği öğreneceğiz.

4

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Kuram ile uygulama kavramlarının önce neler olduğunu ve aralarındaki bağlamı
düşünmeye çalışınız.
2)

Kuram ile uygulama birbiriyle çelişir mi, uyuşur mu, düşününüz.

3)
Kuramın kaynağı bilgi ile uygulamanın kaynağı beceri geliştirme konusunda ne
gibi temel farklılıklar olabilir?

5

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kuram ve uygulama ile
ilgili temel kavramların
kavranması.

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Kuram ve uygulama
arasındaki bağlamı ve
çatışmaları öğrenmiş olmak.

Okuyarak, not alarak ve
kendisini bir işyerinde çalışıyor
düşünerek başına gelebilecek
uygulama ve bilgi sıkıntılarını
canlandırmak ve hayalen
irdelemek.
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Anahtar Kavramlar


Kuram (teori)



Uygulama (Pratik)



Bilgi



Beceri



Çelişki



Çatışma



Uyum/suzluk
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Giriş
Bu bölümde kuram ile uygulama arasında tüm dünyada yaşanan en büyük sıkıntı olan
ikisi arasındaki çelişki, çelişme, uyuşmazlık belirginleştirilecek ve çelişmenin bütünleşmeye,
çelişkinin bütüncüllüğe ve uyuşmazlığın uyuşuna dönüştürülmesi için neler yapılması gerektiği
anlatılacaktır. Çünkü kuram ile uygulama her zaman elele, içiçe olmalıdırlar.

8

1.1. Kuram Uygulama İlişkisi
Bu kitap hem bir kuram (teori), hem bir uygulama (pratik) kitabıdır.
Kuram Türkçe bir sözcüktür. İngilizcesi teori, Arapçası nazariyedir. İkisi de zaman
zaman Türkçede kullanılır. Kuram, gözlem, deney ve araştırma yollarıyla uygulamalardan
çıkarılan ve ancak uygulamalardan bağımsız olarak değerlendirilen, bir olayı sistemli bir
biçimde ele alan ve yaygınlaştırılma olasılığı yüksek olan bilgi bütünü diye tanımlayalım.
Uygulama da Türkçe bir sözcüktür. İngilizcesi pratik, Arapçası tatbiktir. Tatbikat
uygulamalar demektir. (Tatbikatın sonundaki –at soneki Arapçada sonuna geldiği her sözcüğü
çoğul yapar.) Pratik yapmak uygulama yapmak demektir. Pratik olmak ile pratik yapmak birbiri
ile bağları kurulabilir, ancak ayrı iki anlamdır. Konumuz pratik olmak değil, pratik yapmak
yani uygulama yapmaktır. (Almancada bunun birine praktisch, diğerine praxis deniyor ve
birbirinden ayrılığı belli oluyor. Biz ikisine de pratik diyoruz.) Uygulama bir iş üzerinde
çalışmak, o işi yaparken gerekli işlem ve eylemleri gerçekleştirmektir.

Şekil 1: Kuram uygulama döngüsü
Kuram ile uygulama ikiz kardeştir. Birbirlerini beslerler, birbirlerini desteklerler,
birbirlerini gelişmesine karşılıklı katkılar verirler. Hani iki kardeş başlarda, henüz çocukken
zaman zaman, hatta sık sık çatışırlar, sürtüşürler, kavga ederler ve ama gene de birbirlerinden
ayrılamazlar ya, kuramla uygulama da zaman zaman, özellikle mesleğin ilk yıllarında, yani
çocukluk dönemlerinde birbirlerini anlamazlar, birbirleriyle ters düşerler, Kavga ederler,
sürtüşürler. Zaman zaman biri diğerini, diğeri öbürünü ihmal eder, ancak, ,iki kardeşin en güzel
görüntüsü sık sık yaptıkları kavgalar değil, bilimin kırlarında elele yürümeleri görüntüsüdür.
Ama öyle zaman da olur ki bu kardeşler çoğu zaman birbirini tanımaz. Sanki ayrı
babadandırlar. Kuram kendi dünyasına çekilir, uygulamaya hiç yüz vermez. Uygulama sanır ki
bilgi olmadan, kuram olmadan kendisi herşeyi tekbaşına yapabilir! Birbirlerine
muhtaçlıklarının farkına varmaları için çok zaman geçmiştir. Daha 2. Dünya Savaşından sonra
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kuram uygulama arasındaki çelişki ve ilişkiler tartışılmaya başlanmıştır. Çünkü bu tarihten
sonra disiplinler, yani bilim dalları birbirinden kesin çizgilerle ayrılmaya başlamıştır. Her bilim
dalı kendisini oluşturmaya, geliştirmeye başlamıştır. Bilim dallarının uygulamadan hemen
kopması sık sık görülür. O zaman da kuram ne olur bilir misiniz? Uygulamayla elele vermeyen,
birlikte çalışmayan kuram kuru bir gevezelik olur. İşlevsiz bir konuşmadan öteye geçemez.
Kurama işlev katan uygulamadır.
Kuram, yani bilgi temeli ve desteği olmayan uygulama da olsa olsa zanaat olur. Babadan
oğula öğrenilerek gelen mesleklerin toplumda etkin olmalarının devri çoktan kapanmıştır. Ne
zaman? Bilimsel gelişmeler hızlandıkça… Bu süreç içinde zanaat sanata ve mesleğe
dönüşmüştür. Zanaat bilimsiz uygulamadır. Meslek bilimli uygulamadır. Zamanın değerli ve
saygın zanaatkârları tarım döneminin başlangıcından beri çok uzun bir süreç içinde
alınterleriyle dünyanın gelişmesine katkı verdiler. Bugün hanginiz zanaatkâr olup zanaatkâr
kalmak istersiniz? Bir meslek sahibi olmak istiyorsunuz. Bu da, bugün artık, bilimsel destekle
yapılan uygulama demektir; zanaat değil.
Sevgili öğrenciler, bir konuda gerçek anlamda yetkin olmak istiyorsanız soyut, kuramsal
bilgilere de önem verecek, okuyacaksınız, uygulamayı da önemli görerek zaman ayıracak,
şevkle uygulamaya katılacaksınız. Çünkü sadece kitaptan yemek tanımını okuyarak börek
yapamazsınız. Hamur da açabilmelisiniz. Una ne kadar su katacağınızı, kabak tatlısına ne kadar
şeker katacağınızı kitap bilgilerinize bağlı
olarak ayarlayamazsınız. Kimi şekerli sever,
kimi daha az şekerli… Onu ellerinizle deneyip
yaparak, yani uygulama içinde öğrenirsiniz ve
kendinize göre ayarlayacağınız şeker ya da su
sizi aşçı olarak farklı bir lezzetin sahibi yapar.
Kitap konumuz örnek olsun. Rapor
yazma hakkındaki bilgileri kitaptan çok güzel
öğrenebilirsiniz. Ancak yazmakta gene de
sıkıntı çekersiniz. Ya da aklınıza geleni
yazabilirsiniz,
ama
yazdıktan
sonra
göreceksiniz ki yazarken bildiğiniz birçok
ilkeyi
yerine
getirmemiş,
bildiğinizi
sandığınız birçok kurala uymamış, kurallara
uygun bir rapor çıkaramamışsınız. Bu sonucu
siz göremezsiniz, hocanız, müdürünüz,
patronunuz size söyler bunu: Olmamış!
Şekil 2: Kuram uygulama sorunları
daha ilkokulda başlar, yaşamın her
alanında sürer gider.

Sunum yapmanın genel geçer ilkelerini bilir,
bir salona gider ve sunumunuzu yaparsınız.
Yanlışlığını bildiğiniz halde önünüzde açık duran
mikrofonu unutup biraz geriden konuşursunuz, sesiniz duyulmaz. Ya da mikrofona odaklanır,
sunacağınız bilgileri kafanızda dağıtırsınız. Olmadı, mikrofona öyle yaklaşırsınız ki sesiniz
boğulur.
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Görüşme yaparken ya konuyu ya da görüşüleni fazla yönlendirir, konuyu ve kişiyi
ketlersiniz, ya da yönlendiremez, konuyu toparlayamazsınız.
Bütün bunlar bildiklerinizle yaptıklarınız arasındaki uyuşumsuzluktan doğar.
Bildikleriniz bilgidir (kuram), yaptıklarınız uygulama. Kuram uygulama çelişkilerinin içinde
yuvarlanır gidersiniz. En doğrusu, bilgiyle uygulamayı öyle birbiriyle kaynaştırmalısınız ki
bilginizden beceri, uygulamanızdan bilgi fışkırmalıdır.
Anlaşılıyor ki kuramda doğru olan bir konu uygulamada geçerli olmayabilir. Ya da
uygulamada iyi sonuç veren bir işlem kuramsal baktığınızda yanlış gelebilir. Buna kuram
uygulama uyuşmazlığı diyoruz. Kuram uygulama çelişkisi de, çatışması da denebilir. Birbirine
uymayan iki yapının birliktelikleri çatışma doğurmaz mı? Peki, bu çelişki, çatışma varsa neden
kuram, neden uygulama diye sorabilirsiniz? Birinden vazgeçelim, olsun bitsin, değil mi?
Olmuyor işte. Çünkü;
Unutmayınız ki kuramsal bilgiler sizi bilgili, uygulama becerili yapar. Bilgi kuramla,
kitapla, beceri uygulama yaparak kazanılır. Bilgi ve beceri birlikte, elele meslek elemanını
yetkinleştirir; mesleğinde başarılı kılar. Becerisiz bilgi, bilgisiz beceri sizi bir yere götürmez.
İkisi bir bütündür. Ne bilgisiz beceri ne becerisiz bilgi sizi tam bir başarıya ve yetkinliğe
götürmez. Çünkü uygulamaya aktarılmayan kuramın hiçbir değeri yoktur. Bilgi uygulamaya
aktarıldıkça işler ve gelişir. Kuramla beslenmeyen uygulama da hizmetten ya da çoğu zaman
bir çırpınıştan fazla değer taşımaz.
Bunu şu örnekten anlayınız. Bilgi sahibi olmuş, eğitimin almış bir itfaiyeci mi yangını
bilinçli olarak söndürmede daha başarılı olur, yoksa sadece hortumu iyi tutan, cesareti bol, atak,
gücü yerinde ve ama yangın söndürme konusunda hiç bilgi almamış biri mi…? Yangın
söndürmede bilgi sahibi olmayan biri becerikli olabilir ama hortumu rüzgâra karşı tutması riski
vardır. Bilirsiniz, örneğin, araba yangınlarında yangın tüpü rüzgâr arkaya alınarak sıkılır.
Tersini yaparsanız yangını söndüremezsiniz. Bu bilgidir. Birçok insan yangın karşısında paniğe
kapılıp ne yapacağını bilemezken tüpü soğukkanlılıkla ele alıp heyecana kapılmadan yangın
tüpünü çalıştırıp aleve karşı tutmak da beceridir. Bilgili beceri yangını doğru yöntemlerle çabuk
söndürecektir.
Meslek de belirli bir bilgi ve beceriyle yolalır. Beceri olmadan bilgiyi uygulamaya
aktarmak olanaksızlaşır, bilgi olmadan varolan beceri hem gelişemez hem bizi doğru yola
götürmez.
Bu kitabın bir numaralı bölümünde okuduğunuz kuramsal ve soyut bilgiler iyi
kavrayarak okuduysanız sizi doğru ve etkin bir rapor yazmaya yaklaştırmıştır. Şimdi sıra iyi bir
rapor yazmak için gerekli olan uygulama bilgilerinde. Yani somut bilgilerde… Biliniz ki,
sevgili öğrenciler, soyut bilgileriniz somutu daha kolay yapabilmeniz için ufkunuzu
geliştirecek, somut bilgiler de soyut bilgileri süreç içinde daha kolay kavramanıza yardımcı
olacaktır. Bilimsel iyi algılama sırası şöyledir. Önce uygulamayı deneyeceksiniz, zaten
derslerinizde ve gündelik yaşamınızda, ayrıca stajlarınızda vb. deniyorsunuz. Sonra okuyarak
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kuramı öğreneceksiniz. Sonra tekrar uygulamaya döneceksiniz. Kuram ve uygulama bütünlüğü
sizi hızla geliştirecek, kavramanızı kolaylaştıracak ve becerinizi arttıracaktır.
Bilgi ve beceri bir kuşun iki kanadı gibidir. Tek
kanatla kuş uçmaz. Becerisiz bilgi pasiftir ve tekbaşına işe
yaramaz. Bilgisiz beceri cahil cesareti gibidir, her tarafa
koşturur, ama belirli bir düzen içinde işi götüremez. Bilgisiz
beceri dümen yelkenlidir, becerisiz bilgi rüzgârsız yelkendir.
Demek ki bir yelkenlinin istediğimiz yolda gidebilmesi için
dümene, yani bilgiye, aynı zamanda yelkenleri şişirecek rüzgâra, yani beceriye gereksinim
vardır. Bunlardan biri eksik olursa yelkenliyi istediğimiz yöne götüremeyiz.
Özetlersek, becerisiz bilgi felçlidir, bilgisiz beceri cahil cesurudur. İkisini tam
kıvamında dengelemek gerekir.
Bu süreçten istendik sonucu alabilmek için önce konuyu merak etmelisiniz. Öğrenmek
istediğiniz konu ile ilgili merakınızı harekete geçirmelisiniz. Merak ilgiyi arttırır. Merak
uyandıkça ilgi daha da artar.
Sonra konuya yönelik ilginizi arttırmaya çalışmalısınız. Merak ilgiyi, ilgi merakı
kışkırtır. Bu sürecin canlanmasını sağlayınız. Merak ilgiyi arttırıyorsa, ilgi de bilgiyi kamçılar.
Yani, başarının kökü meraktır. Demek oluyor ki, bilgi ilgiden, ilgi meraktan doğar.
Bu süreçte beyin hücrelerinizi köreltmeye başlayan
ezber yoktur. Beyin hücrelerinizi canlandıracak, deyim
yerindeyse, sürekli bileyecek süreç merak, ilgi ve bilgi
sürecidir. Çünkü sadece bu süreç algıya ve kavramaya
dayalıdır.
Ayrıca merak, ilgi ve bilgi süreci bu sürece gireni
sosyal kılar. Toplumda daha seçkin bir yere oturtur. Çünkü bu
sürecin içinde sadece okuyup öğrenme değil, sorgulama,
tartışma ve değerlendirme vardır. Ezberde ne bu süreç ne bu
süreçten alacağınız tat vardır.
Gelin bu bölümü Avrupa rönesansının büyük ustası,
büyük İtalyan düşünürü, matematikçi, fizikçi, astronom,
biyolog, müzisyen ve ressam Leonardo da Vinci’nin (1452-1519) bir sözüyle bitirelim:
“Uygulamaya geçmeyen kuram anlamsız, kurama dayanmayan uygulama ise kısırdır.”
Demek ki biri olmadan diğeri eksik kalacak, tam anlamlarını bulamayacaktır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İyi bir meslek elemanı sürekli mesleğiyle ilgili güncel bilgilerini, bunun yanısıra
mesleki uygulama yaparak becerilerini geliştirecektir.
Önce uygulama içine girecek, sonra kuramsal bilgilerini geliştirecek ve bunları
uygulamaya aktarmak için tekrar uygulama sürecine girecektir.
Kuram ile uygulama arasında uyuşumsuzluk görürse yılmayarak ikisi arasındaki
çelişkileri giderecek uygulamalar yapacak, bilgilerini sürekli geliştirmeyi sürdürecektir.
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Uygulama Soruları
1)

Kuram neden tekbaşına yeterli değildir?

2)

Kuramsal bilgiye sahip olmanın yolu nedir?

3)

Beceriye sahip olmanın biricik yolu nedir?

4)

Beceri nasıl geliştirilir?

5)

Kuramla uygulama birbirini bütünler mi, birbiriyle çelişir mi?

6)

Kuramla uygulama çakışır mı çatışır mı?

7)

Kuram uygulama çelişkisini azaltmanın yolları nelerdir?
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Bölüm Soruları
1)

Kuram nedir?

a)

Uygulamalara bağımlı bilgi bütünü.

b)
Bir olayı sistemli bir biçimde ele alan ve yaygınlaştırılma olasılığı yüksek olan
bilgi bütünü.
c)

Kitap bilgisi

d)

Üniversitede öğrenilen bütün bilgiler

2)

Uygulama nedir?

a)

Pratik yapmaktır.

b)

Bilgi toplamaktır.

c)

Kuramın kâğıda dökülmesidir.

d)

Sosyal hizmet düşüncesidir.

3)

Kuram ile uygulama arasındaki ilişkilerden hangisi yanlışsa onu işaretleyiniz.

a)

Kuramla uygulama birbirini besler.

b)

Kuramla uygulama sıkça çelişir.

c)

Kuramla uygulama birbirinden çok farklı iki konudur.

d)

Kuramla uygulama birbirinden ayrılmaz.

4)

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)

Kuramsız uygulama olabilir.

b)

Kuramsız uygulama olamaz.

c)

Uygulamasız kuram olabilir.

d)

Uygulama ile kuram çatışır.
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5)

Kuram oluşturmanın en temel malzemesi aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Bilgidir.

b)

Kitaptır.

c)

Uygulamadır.

d)

Üniversitedir.

6)

Bolca uygulama yapan insan aşağıdakilerden hangisini kazanır?

a)

Bilgi kazanır.

b)

Para kazanır.

c)

Beceri kazanır.

d)

İş kazanır.

7)

Kuram ve uygulama çelişkisini gidermek için;

a)

Kuramsal bilgilerimizle uygulama becerilerimiz sık sık biraraya getirmeliyiz.

b)

Çok kitap okumalıyız.

c)

Sadece çeşitli uygulamalar yapmalıyız.

d)

Çok araştırma yapmalıyız.

8)

Bilgisiz beceri ile becerisiz bilgi

a)

Birbirini bütünlerler.

b)

Birbirini zenginleştirirler.

c)

Üniversitede tamamlanır.

d)

Eksiktir.

9)

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

a)

Merak ilgiyi besler

b)

İlgi bilgiyi arttırır.

c)

Bilgi bilgili kılar.

d)

Bilgi beceriyi geliştirir.
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10)
“Uygulamaya geçmeyen kuram anlamsız, kurama dayanmayan uygulama ise
kısırdır.” Sözü kime aittir?
a)

Descartes

b)

Cenap Şahabettin

c)

İbn-i Haldun

d)

Leonardo da Vinci

Yanıtlar
1) b; 2) a; 3) d; 4) b; 5) a; 6) c; 7) a; 8) d; 9) d; 10) d
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2. ÖNCE KAVRAMSAL GİRİŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde bu kitaba temel oluşturan rapor, yazma, sunum, konuşma, görüşme,
mülakat ve teknik terimlerinin neler olduklarını öğreneceğiz. Çünkü konu ile ilgili temel
terimleri ve kavramların ne olduğunu iyice bilmeden o konu kavranamaz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Bu dersle ilgili olarak, sadece bu ders çerçevesinde;


Rapor Nedir?



Yazma Nedir?



Sunum Nedir?



Konuşma Nedir?



Görüşme Nedir?



Mülakat Nedir



Teknik Nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kitabın adı ve
konusuyla ilgili temel
kavramların
kavranması.

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Temel kavramları kavramış
olarak kitabı anlayarak
okumaya başlamak.

Bu bölümdeki kavramları hem
bu kitaptan hem değişik
kaynaklardan (kitap ve internet)
okuyarak, bunları kâğıtlara
notlar alarak, farklı tanımları
birbiriyle karşılaştırarak
öğrenmek.
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Anahtar Kavramlar


Rapor Nedir?



Sunum Nedir?



Mülakat Nedir



Teknik Nedir?
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Giriş
İnsanlar konuşmayı öğrenmeye başladıklarında sözcükleri öğrenirler. Ağzımızdan çıkan
her anlamlı harfler bütünü bir sözcük oluşturur (Kelime). Gündelik yaşamda kullandığımız bu
sözcükleri meslek yaşamında da kullanırız. Ancak, her meslekte öyle sözcükler vardır ki sadece
o meslekte kullanılırlar ya da sadece o meslekte özel bir anlam yüklenirler. Bu tür sözcüklere,
o mesleğin derslerinde ve uygulamalarında özellikle kullanılan bu tür sözcüklere terim denir.
Her mesleğin kendine özgü terimleri vardır. Aynı terimleri birkaç hatta birçok meslek
kullanabilir. Bir de kimi sözcükler vardır ki onların anlamları belirli bilim alanlarında özel bir
derinlik, özel bir anlam, özel bir genişlik kazanmıştır. Örneğin, sosyal derken sosyologlar başka
bir derinlikte ve anlamda kullanırlar, sosyal çalışmacılar sosyali farklı bir derinlik ve anlamda
kullanırlar. Sözcükten daha yüklü anlamlar kazanmıştır kavramlar. Böylece bilimsel düşünce
gelişir. Bu gelişme süreci içinde kimi sözcükler kavramlaşır.
Her meslek gibi sosyal çalışmacılar ve sosyal yardımcılar da meslek ilişkilerinde meslek
terimleriyle daha iyi anlaşırlar, mesleğin belirli terimlerinin kavram olarak farklı bir derinlik
kazandığını bilirler. Sosyal çalışmacılar ve sosyal yardımcılar sosyal hizmet alanlarındaki
terimler ve kavramlar için duyarlı ve bilgili olmalıdırlar. Öylelikle meslekleriyle ilgili düşünsel
ve uygulamasal zenginlik kazanırlar, daha kolay öğrenirler ve mesleklerini de geliştirirler.
Herşeyden önce içeriğini, ne olduğunu öğreneceğimiz sözcüğün kökenini öğrenmemiz
gerekir. Çünkü bunu yapmak içeriği öğrenmemizi kolaylaştırır. Dilbilim (linguistics, lisaniyat)
ve kökenbilim (etimology) bilgiyi kavramayı ve üretmeyi kolaylaştıran iki bilim dalıdır.
Sözcüklerin kökeni, yapısı, anlamı ve seslenişi gibi bilgiler diğer tüm bilim dallarına dayanak
ve temel olur. Bu yüzden, daha çabuk, daha iyi ve daha temelli öğrenmek istiyorsanız öğrenmek
istediğiniz konuya onun dil kökeni ve dil bilgisinden başlayınız. Bakın ben öyle yapacağım.
Öteyandan almaya ve okumaya başladığını bir konunun ya da dersin öncelikle adını her
sözcüğünü doğru anlayarak tan kavramaya çalışınız. Dersin adını içselleştirmeden dersin
içeriğini anlamak olanaksızdır. Bu nedenle bu kitabı okumaya başlamadan dersin adını
oluşturan sözcükleri iyi anlamaya çalışalım. Dersin adı Rapor Yazma ve Mülakat Teknikleri
olduğuna göre temel kavramlarımız rapor, yazma, sunum, konuşma, görüşme, mülakat ve
teknik olacaktır.
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2.1. Rapor Nedir?
Rapor kökeni Latince olan, ama dilimize Fransızca’dan girmiş bir sözcüktür: rapport.
Bugünkü anlamına bakacak olursa rapor “1. Herhangi bir işte, bir konuda yapılan
inceleme ve araştırma sonucunu, düşünceleri veya gözlemleri bildiren yazı” demektir (TDK)
Buna bir de denetimi eklemek gerek. Görev olarak aldığı bir konuyu denetleyen bir de gözlem,
inceleme ve mevzuata uygun olup olmaması bakımlarından rapor tutar ve amirlerine verir.
Genel olarak rapor, herhangi seçilmiş ve üst makamlar tarafından istenen bir konuda, o
konuda bilgi vermek amacını taşıyan, toplanmış bilgilerin mantık sırasına ve düzenine göre
giriş, gelişme, sonuç düzeninde ve mutlaka yorum ile desteklenmiş yazılı metindir. Rapor yazılı
olur.

2.2. Yazma Nedir?
Yazma (Tr.), MÖ 8000. yıllardan buyana düşüncelerin, yapılanların, yapılacakların,
bilgilerin unutulmaması ve başkalarına iletilebilmesi için kayda alınması için bulunmuş ve
zaman içinde geliştirilen bir buluştur. Bu buluş yazı yazılabilecek her zemine çizilerek işlenen
(kazıyarak, törpüleyerek, kabartı halinde ya da en yaygın olarak, çizgi üreten yazıcı aletlerle
(kömür, kalem…) değişik simgelerle ortaya çıkar. Bu birbirinden farklı simgelere harf ya da
rakam denir. Yazı, harflerden sözcükler, rakamlardan sayılar türetilerek ve bunlar yanyana
getirilerek belirli anlamlara sahip desenler oluşturulur. Bunların bütünlüğüne yazı denir. Yazı
ile insan düşüncelerini, duygularını, duyduklarını, gördüklerini vb… kayda geçirir, toplar, iletir,
kalıcılaştırır. Yazma ile ortaya çıkan anlamlı simgeler bütünlüğüne yazı denir.
MÖ. 8000’lü yıllarda kullanıldığı görülen simgelerle muhasebe notlarının alındığı
görülmektedir. Alınan verilen hayvan sayısı, alınan verilen tahıl miktarı gibi. Ancak daha uzun
ve anlamlı sözlü ifadelerin simgelerle belirtildiği yani yazı ile ifadenin ortaya çıktığı tarihler
Asurlularda MÖ 3000 ile 2500’lü yıllara karşılık gelir.

2.3. Sunum Nedir?
Sunu ya da sunum sunmak fiilinden türetilmiştir. Türkçe kökenli, bir sözcüktür.
Sunmak, Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre “Bir büyüğe veya nezaket gereğince bir kimseye
bir şeyi vermek” demektir. Arapça karşılığı arz etmektir. Soyut bir konunun yollanması,
gönderilmesi anlamındadır. Bir de Arapça kökenli bir sözcük olan takdim etmek anlamını taşır.
İkisi de fiil olarak sunmak ise de arz ve takdim isim olarak kullanıldığında karşılıkları sunu
olur. Arz etmek soyut bir kon unun sunumu, takdim somut bir eşyanın sunumudur.
Takdim ve arz bu farkıyla sunu iken, sunum, gene Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre
“Tanıtmak, bilgi vermek amacıyla çeşitli yöntemler kullanarak bir konuyu dinleyenlere
aktarmak” demek olmaktadır.
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Sunum dilbilgisinde isim olarak geçer. Sözlük, sunum için sunma işi de demektedir.
Ancak, bu dersteki konumuz çerçevesinde sunum, bir başka deyişle ifade edilirse, “Bir
bildirinin sözel yollarla dinleyenlere aktarılması” olarak anlaşılmalıdır.
Sunumun İngilizcesi presentation’dur. Türkçede de kırma bir İngilizceyle prezentasyon
diyenler çıkmaktadır. Ayrıca offer da sunum anlamındadır. Almanca’da da das Referat ya da
die Vorstellung sözcükleri de kullanılsa da sunumun gerçek karşılığı der Vortrag’dır.
Bu kitabın çerçevesinde sunumu toparlayacak olursak, sunum belirli bir konuda
aktarılmak istenen ya da aktarması istenen düşünceleri, duyguları, bilgileri daha çok enaz birkaç
kişiden ençok birkaç yüz kişiden oluşan bir gruba ya da topluluğa yapılan anlatmadır. Sunum
sözeldir. Konuşarak yapılır.

2.4. Konuşma Nedir?
Konuşma (Tr.) ses çıkarma ya da seslenme değildir. Konuşma bir düşünceyi, duyguyu
ve bilgisi başkalarına sözel olarak aktarmanın bir yoludur. Bunun bir başka yolu da jest ve
mimiklerdir; konuşmadan da karşınızdakine birşeyleri aktarabilirsiniz. Konuşma, bu aktarmayı
belirli anlamlar taşıyan ses öbekleriyle ve bu ses öbeklerinin ardarda sıralanmasıyla yapmaktır.
Anlaşılmayan sesler çıkarmak konuşmaya girmez. Mırıldanmak olur, bağırmak olur, inlemek
olur, sevinç belirtmek olur, ses vermek olur ama konuşma olmaz. Konuşmada karşı
taraftakilerin anlayacağı bir anlam bulunmalıdır. Anlam taşımayan ses öbeklerinin aktarımı
konuşma olmaz. Türkçemizde kendi kendine konuşana deli derler gibi halk dilinde bulunan
esprili söze uygun olarak konuşma çift taraflı olur. Tekbaşına olan konuşamaz.

2.5. Görüşme Nedir?
Görüşmenin temel anlamı Türkçede birbirini karşılıklı görmek demektir. Ancak bu
anlamdan kayma olmuş ve herhalde birbirini karşılıklı gören insanlar konuşmadan
duramayacaklarına ya da duramadıklarına dayanılarak zamanla görüşme karşılıklı konuşmaya
dönüşmüştür. Dolayısıyla konuşmanın çift taraflı anlamı yitmeye başlamış bir kişinin
konuşması anlamı yaygınlaşmıştır. Oysa görüşmede çift taraflı olma durumu daha ön plandadır.
Tek kişinin konuşması olanaklı olabilir, ancak, görüşmesi olanaksızdır. Görüşme yapmak bir
başkasıyla yapılan karşılıklı konuşmadır. Görüşme belli bir konuda iki yada daha fazla kişinin
düzenli konuşmalarıdır. Belirli bir süre içinde yapılır.

2.6. Mülakat Nedir
Mülakat (Ar.) da konuşma aracılığıyla yapılan bir eylemdir. Bir konuda bilgili, eğitim
görmüş ya da uzman birinin bir başkasıyla bir süreliğine görüşerek ondan istenilen bilgileri
almasıdır. Türkçesi görüşme demektir. Ancak görüşmenin mülakatı tam karşıladığı
söylenemez. Her görüşme mülakat olmayabilir. Görüşmede karşılıklı görüş alışverişi daha önde
iken mülakatta birinin bir başkasından konuşma yoluyla tek yanlı ve amaçlı bilgi alması ön
plana çıkar.
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Mülakatın İngilizcesi interview’dır.

2.7. Teknik Nedir?
Bu kitabın adında geçen son sözcük tekniktir. Teknik Latin kökenli bir sözcüktür
(Technica). İngilizce’ye technical, Almanca’ya Technik, Fransızca’ya technique olarak
girmiştir. Türkçede de teknik olarak biçimlenmiştir.
Tekniğin temel ve ilk anlamı, el işiyle bir şey yapmak, yaratmak, geliştirmek ve bunda
süreklilik sağlamışlık demektir. Futbolcunun tekniği, sanatkârın tekniği bu anlamdadır.
Sanayileşmeden sonra ise sanayi üretim araçlarının (makinelerin) üretilmesine ve bu
makinelerin üretim biçimine genel olarak teknik ve bu konuyla ilgilenen bilgiler bütününe de
teknoloji denmiştir.
Teknik bir yandan teknoloji teriminde görüldüğü gibi genel ve kapsayıcı bir kavram
iken, öteyandan da yöntemin altında, yönteme uygun olarak her insanda kendine özgü özellikler
taşıyan çalışma, üretme, anlama biçimine verilen addır aynı zamanda. Teknik kişiye özgü bir
yapış, üretiş ve hareket ediş biçimidir. Örneğin, her insanın konuşma tekniği farklıdır.
Bu kavramları öğrenmenin sonunda aldığınız bu dersi şimdi birlikte düşünelim. Rapor
yazma teknikleri ile mülakat yapma tekniklerinin öğretileceği bir dersi alıyoruz ve öğreniyoruz
birlikte… Böylelikle bu dersin sonunda başarılı bir rapor tutan, rapor yazan ve sunan ve ayrıca
başarılı mülakatlar yapan biri olarak gelişmeniz hedeflenmektedir. Ne kadar güzel, değil mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde temel olarak rapor ve rapora temel olan yazı ve yazma nedir, sunum ve
sunuma temel olan konuşma nedir, mülakat ve mülakata temel olan görüşme nedir; bunları
öğrendik. Konuya kavramsal bir giriş yaptık.
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Uygulama Soruları
Yavaş yavaş, çok da acele etmeden rapor yazma teknikleri ile mülakat nedir ve iyi bir
mülakat yapabilmenin tekniklerini düşünmeye ve internetten araştırmaya başlayabilirsiniz.
Bunlar için ilk sorular: Rapor nedir? Sunum nedir? Mülakat nedir?
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Bölüm Soruları
1) Sözcük ile terim arasında ne fark vardır?
a) Sözcük hergün kullandığımız anlamlı harflerden oluşur, terim mesleklerle ilgili
sözcüklerdir.
b) Sözcükler mesleğin terminolojisini oluşturur, terimler gündelik yaşamda kullanılır.
c) Sözcükler terimlerden daha karmaşıktır.
d) Hiçbir fark yoktur, aynı anlamı taşırlar.
2) Terimler ile kavramlar arasındaki temel fark nedir?
a) Terimler ile kavramlar arasında fark yoktur.
b) Terimler mesleklerin terminolojisini oluşturur, kavramlar gündelik yaşamda
kullanılır.
c) Terimler kavramlara göre daha derin anlamlar taşır.
d) Kavramların içerikleri terimlere göre daha zengindir.
3) Rapor sözcüğünün kökeni hangi dildendir?
a) Latince
b) İngilizce
c) Fransızca
d) Türkçe
4) Raporun en temel özelliği hangisidir?
a) Kısa yazılır.
b) Çok uzun olur.
c) Yazılı olur.
d) Sözlü olur.

29

5) Aşağıdakilerden hangileri arasında doğrudan ilişki yoktur?
a) Rapor ve yazma
b) Sunum ve konuşma
c) Mülakat ve görüşme
d) Sunum ve rapor
6) Sunum nedir?
a) Sevilen bir arkadaşa bir çiçek sunmak.
b) Raporun sonuncu bölümüne verilen ad.
c) Bir konuda anlamlı bir zaman dilimi içine yapılmış içeriği belli anlatım.
d) Mülakatın başlangıç kısmıdır.
7) Aşağıdakilerden hangisinde sunum yapılır?
a) Sempozyumda
b) Kongrede
c) Çalıştayda
d) Hepsinde.
8) Yazılı bir rapor ne zaman sunuma dönüşür?
a) Rapor genel müdüre dosya içinde sunulduğu zaman.
b) Başbakana sunmaya hazır olduğu zaman.
c) Rapor içeriği bir gruba sistemli ve düzenli anlatıldığı zaman.
d) Rapor sunuma hiçbir şekilde dönüşmez.
9) Mülakatı görüşmeden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bir konuda bir kişiden bilgi almak için yapılan tek taraflı ve düzenli görüşmedir.
b) Hemen her konuda yapılan görüşme mülakat olur.
c) Görüşme kısa mülakat uzun olur.
d) Mülakat kısa görüşme uzundur.
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10) Teknik sözcüğüyle ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
a) Teknik sadece makine ile yapılan iş demektir.
b) Teknik sadece elle yapılan iş demektir.
c) Teknik kişiye özgü bir yapış, üretiş ve hareket ediş biçimidir.
d) Teknik terimi sadece teknolojide kullanılır.

Yanıtlar
1) a; 2) d; 3) a; 4) c; 5) d; 6) c; 7) d; 8) c; 9) a; 10) c
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3. BU DERSİN ALANI, KAPSAMI VE ÖNEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Rapor Yazma ve Mülakat Teknikleri dersinin alanı, kapsamı, önemi üzerine görüşler
geliştireceğiz. Bu önem hem üniversite öğrencileri hem de sosyal çalışmacılar için önemini
vurgulayacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Rapor Yazma ve Mülakat Teknikleri dersinin alanı ile kapsamı arasındaki fark ne
olabilir? Bu dersin önemi nedir ve kimler için önemlidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Kitabın alanı, kapsamı
ve önemi nedir?

Rapor Yazma ve Mülakat
Teknikleri dersinin yatay ve
dikey olarak kapsadığı alan
kavranınca mesleğin çerçevesi
kolayca görülecektir.

Bu bölüm okunarak kâğıda
notlar alınacak ve öğrenci
kitaptaki bilgilere uygun ek
bilgiler geliştirmeye çalışacaktır.

35

Anahtar Kavramlar


Alan



Kapsam



Önem
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Giriş
Burada ince bir ayrıntı var. Alan ve kapsam. Alan ile aynı yeryüzünü sınırlandırırken
kullandığımız gibi spor alanı, pazar yeri alanı, harekât (askeri hareketler) alanı gibi yatay bir
zemin kastedilmektedir. Kuşkusuz rapor yazma gibi soyut konularda ise ele alınan konunun
toplumda ve çalışma alanındaki genişliği düşünülmelidir. Hangi nüfus grupları, hangi
gereksinim grupları ve hangi toplumsal sektörler için gereklidir sorularının yanıtları alanı
belirler.
Kapsam ise ele aldığımız konunun hem enine hem boyuna, genişliği, bir başka deyişle,
hacim kastedilmektedir. Kapsamda sadece konunun yaygınlığı değil dikine derinliği de ifade
içine girmektedir. Sosyal hizmet alanlarının herbirindeki ayrı ayrı farklı işlemler, eylemler,
farklı sorunlar, farklı yaşlar, cinsiyetler, sıkıntılar ve konumlar o alandaki kapsamı oluşturur.
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3.1. Bu Dersin Alanı
Rapor yazma ve mülakat teknikleri adını taşıyan bu dersin işlediği konunun alanı çok
geniştir.
Rapor hemen hemen aklınıza gelen her alanda yazılır. Sağlık alanında, eğitim alanında,
adalet alanında, sosyal alanda, askeri alanda, spor alanında vb. Bunlar gibi, genel anlamıyla
teknik alanda, yani, fen, bilimleri, teknik gelişmeler, teknik buluşlar, sanayi, tarım, hayvancılık,
bitkibilim, madencilik, uzay gibi somut alanlarda rapor yazılır.
Bunların yanısıra manevi bilim dallarında, din konularında, toplumda dinin, inancın
durumu, sevginin, aşkın konumu, kültür farklılıkları, etnik değerler vb. aklınıza ne gelirse
bunlar rapor yazılacak ve yazılan alanlardır. Rapor yazmanın olmadığı bir alan herhalde
düşünemeyiz.
Özellikle sosyal hizmet alanlarında, çocuk, sokak çocukları, genç, işçi gençlik, köylü
gençlik, üniversiteli gençlik, yaşlı, yaşlılık, kadın, hasta, engelli, suç, suçluluk, uyuşturucu,
madde bağımlılığı, alkolizm, cinsiyet ve cinsellik, emeklilik, toplumda şiddet, yabancılaşma,
toplumsal uyum… gibi sosyal çalışmayı ilgilendiren her alanda rapor yazılmaktadır,
yazılmalıdır. Bu bakımdan sosyal hizmet alanlarında çalışanlar da rapor yazımını iyice
öğrenmek ve uygulayabilmek zorundadırlar.

3.2. Bu Dersin Kapsamı
Bu dersin kapsamı sosyal hizmet dışında, yukarda belirttiğimiz diğer sosyal ve teknik
alanları doğrudan konumuz içinde olmadığı için artık yinelemeyelim ve gelelim sosyal hizmet
alanlarına. Gene bir önceki başlık altında bir kısmını saydığımız sosyal hizmet alanlarından
hareketle rapor yazmanın kapsamını belirleyecek olursak aklımıza şunlar gelebilir.
Örneğin, bir çocuk, genç, yaşlı, engelli, kadın, tutuklu, hükümlü, süreğen ya da yatalak
hasta, alkolik… vb. için bunların doğrudan kendilerinin yaşam öyküleri, kendileriyle
çalışılmasını gerekli kılan o anlık durumları, aile durumları, toplumdaki rolleri, her birinin
kendilerine özgü özellikleri, toplumla ilişkileri, toplumsal bağlarının kopuklukları ya da
güçlülükleri, topluma uyumları ya da uyumsuzlukları, fizyolojik durumlarından ekonomik
durumlarına, kendilerinin ya da ailelerinin ya da çevrelerinin kültürel durumlarından sosyal
konumlarına, sağlık durumlarından eğitim durumlarına, sevgilerine, aşklarına, dünyaya
bakışlarına, gereksinimlerinden doymuşluklarına kadar akala gelebilecek somut ve soyut her
konuda rapor yazılabilir. Sosyal çalışmacı ya da sosyal yardımcılar bilmelidirler ki,
başvuranların, gereksinim sahiplerinin bir kuruluşa kabulleri sırasında, kabullerinden sonra
uyumları üzerine, kuruluştan ayrılmaları sırasında, ayrılmalarıyla ortaya çıkan durumlarını
izleme ya da gözleme aşamasında, kuruluşta ya da dışarda şiddete eğilimleri, şiddet altında olup
olmadıkları, toplumda etkin olmaları ya da edilgen olmaları ile ilgili olarak, aile yapıları ve
ilişkileri üzerine… birçok rapor yazmak durumundadırlar.
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Sosyal alanda çalışanları bu çok geniş kapsam içinde çok geniş kapsamlı bir rapor
zorunluluğu beklemektedir. Başarılı ve yetkin olmak isteyen bir sosyal meslek elemanı hem
yatay (alan) hem dikey (kapsam) boyutta çok çeşitli raporları yazmaya kendisini şimdiden
hazırlamalı ve bunu meslek uygulamasının kaçınılmaz ve kaçılmaz bir parçası olarak
görmelidir. Mesleğinde başarısı buna bağlıdır. Çünkü, nasıl ki rapor bir hekimin sağaltım
(tedavi) hizmetinin ayrılmaz bir parçası ise ve bir hekim rapor yazmadan muayeneye bile
başlayamıyor ve raporunu tamamlamadan sağaltımını bitiremiyor ise bir sosyal meslek elemanı
da aynı süreçler için rapor tutmayı ve yazmayı çalışmalarının ayrılmaz bir parçası olarak
benimsemek zorundadır.

3.3. Bu Dersin Önemi
Bu dersin önemini kavramadan bu dersi çalışmaktan zevk alamazsınız. Yük gelir. Bu
nedenle bu bölümde bu dersin önemi üzerine düşünceler geliştireceğiz.

3.3.1. Bu Dersin Üniversite Öğrencisi İçin Önemi
Bu dersin üniversite öğrencisi için önemi derken kuşkusuz bu ders kitabını her
üniversite öğrencisinin okuması gerektiğini söylemek istemiyoruz. Ancak her üniversite
öğrencisinin kendisinin yetiştiği alanda ve bilim dalında rapor yazma ile mutlaka yüzleşeceğini
vurgulamak istiyoruz. Sosyal bilimlerden fen bilimlerine kadar hemen her alanda bilimle
tanışan üniversite öğrencileri yarın kendi mezun oldukları alanlarda çalıştıkları kurumlara,
talepleri üzerine üstlerine ya da çeşitli toplantılarda kendi yetkinliklerini göstermek
istediklerinde raporlar yazacak ve sunacaklardır. Bu onların hem yetkinliklerini gösterme
vesilesi olacak hem de rapor yazdıkça ve sundukça da mesleki yetkinlikleri artacaktır.

3.3.2. Bu Dersin Sosyal Çalışma Öğrencisi İçin Önemi
Fen ve diğer sosyal bilim alanlarında çalışanlar kendi alanlarına uygun olarak çeşitli
raporlar yazarken sosyal çalışmacılar ve onlarla çalışan sosyal yardımcılar özellikle ve ağırlıklı
olarak insan üzerine raporlar yazacaklardır. Topluma kazandırmak istedikleri, sosyal
sorunlarını çözmek istedikleri, travmadan, yalnızlıktan, ekonomik, sosyal ve ruhsal
sıkıntılarından, baskılardan, saldırılardan, itilmelerden, ötekileştirilmelerden kurtarmak
istedikleri her insan için ayrı ayrı rapor yazmak durumunda kalacaklardır.
Sosyal çalışmacılar çalıştıkları her başvuran için, her gereksinim sahibi için çalışmaları
başlatırken, çalışma süreçleri içinde ve çalışmalarının sonunda farklı raporlarda görüşlerini dile
getirirken, çalıştıkları her alanda sosyal yardımcılar bu raporlara katkı verecekler, bu raporları
okuyarak uygun hizmetleri gerçekleştireceklerdir. Yani bu meslek elemanlarından her ikisi de
insana raporlar yaklaşacak, toplumda yaşama süreçlerine onları raporla uğurlayacaklardır.
Rapor yazmadan, rapor okumadan sosyal çalışma yapılamaz. Rapor bir hekim için tıbbi
sağaltımın nasıl ayrılmaz bir parçası ise, sosyal raporlar da sosyal çalışmacının yaptığı sosyal
çalışmaların o denli ayrılmaz parçasıdır.
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3.3.3. Rapor, Sunum ve Mülakat Konularının Sosyal Çalışmacı İçin
Önemi
Buraya kadar özellikle rapor yazmanın sosyal çalışmacı için önemini ele aldık. Çünkü
rapor temeldir. Çünkü sunum da yapsanız önce raporlaştıracak, mülakat da yapsanız raporunu
yazacaksınız. Raporsuz sunum bir konuşmadan, raporsuz mülakat ise gündelik bir konuşmadan
daha ileri gidemez.
Mülakat sosyal çalışmacının başvuranı tanıması, anlaması için yapması gereken bir
mesleki eylemdir, Mülakat ile başvuranı iyice tanıyan sosyal çalışmacı onun sorunlarının
çözülmesi için çözüm modelleri geliştirebilir, sorunlarını aşabilmesi için kendisine doğru
destekler sağlayabilir. Gözlemden sonra mülakat ile başvuranın sorunlarını çözümleme, analiz
etme fırsatını yakalayabilir. Bu nedenle mülakat çok önemlidir. Adeta bir sanattır yetkin bir
mülakatı gerçekleştirebilmek. Mülakat uygun ve doğru sorular sormak ve mülakat yapılanı
anlayarak dinleyebilmektir. Onu dinlerken ve dinledikten sonra sosyal çalışmacı kişinin
sözettiği sorunların o kişi için hangi yöntem ve tekniklerde daha kolay çözülebileceği
konusunda bilgi üretebilir; ona yardımcı olabilir. Bu yüzden mülakat ve arkasından rapor
yazmak bir sosyal çalışmacı için çok önemlidir. Sosyal yardımcılar da bu raporlar sayesinde
başvuranla doğru iletişim kurabilecek, onların sorunlarını kavrayabilecek ve çözümlerde en
uygun yardımı sağlayabileceklerdir.
Kuşkusuz, raporunu yazacağı sunumu ve raporunu yazacağı mülakatı da sosyal
çalışmacı belirli bir yetkinlik içinde yapmak durumundadır. Bu da sunum ve mülakatın yöntem
ve tekniklerini bilmekle sağlanabilir. Bu kitap sizlere bu bilgileri sunmaktadır.
Öteyandan, kitabın ilk bölümünde açıkladığımız gibi kuramla uygulamanın uyumu,
bütünleştirilmesi güçtür. Çünkü ikisi birbirinden çok farklı iki yapıdır. Hatta aralarında
çelişkiler vardır. Sosyal çalışmacı ve hatta sosyal hizmet alanlarında çalışacak herkes için
başarılı bir meslek uygulamasında önemli olan kuram uygulama çelişkilerini giderecek, kuram
uygulama uyumu ve bütünlüğünü sağlayacak beceriyi geliştirmektir. Bu da düzenli okumak,
bilgileri tazelemek, yenilemek ve düzenli ve sürekli mesleki uygulamalar yaparak bu bilgileri
uygulamada kullanmaya çalışmakla olur.
Nasıl ki uygulamada becerili olabilmek için çok çalışmak, uygulamanın içinde olmak
ve o uygulama için gerekli araçları iyi kullanmak gerekir; kuramsal bilgileri, soyut bilgileri
geliştirmek için de kavramlara önem vermek, mesleki terimleri iyi öğrenmek, sözcükleri,
terimleri ve kavramları yerliyerinde ve doğru kullanmak gerekir. Çünkü bir meslek elemanı
meslek alanında ve uygulama ortamında sokakta, evde, kahvede konuştuğu gibi konuşamaz.
Meslek ortamında sözcüklerle değil terimlerle konuşacaktır. Mesleki terimleri doğru ve yerinde
kullanmaya önem verdikçe zor görünen mesleki uygulamaların altından nasıl bir kolaylıkla
kaltığını görecek ve özgüveni gelişecektir.
Hemen aklınıza gelebilir. Uygulamasını geliştirmek için duvar ustası için mala, kasap
için satır, yazar için kalem kâğıt gerekli araçlar olduğunu anlıyoruz da sosyal çalışma ya da
sosyal hizmet uygulamalarında gerekli olan araçlar neler olabilir ki? Çok kolay. Sosyal hizmet
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alanlarında çalışacak ve başarılı meslek uygulaması yapmak isteyen sosyal hizmet elemanları
için telefonla sağlanacak iyi bir etkileşim ve iletişim, verimli bir yüzyüze ya da telefonla
görüşme, etkin bir mülakat, etkili bir sunum, iyi yazılmış bir rapor, doğru seçilmiş mesleki
yöntemler, kullanılan teknikler onun mesleki uygulama araçlarıdır. Bunlara ek olarak
uygulama sürecinde bilinçle ve yerinde, doğru kullanılan bilgisayar, kâğıt, kalem, klasör, tel ve
delikli zımba ve diğer kırtasiye gereçleri de yardımcı uygulama araçlarıdır. Yeter ki onları iyi
kullanabilelim ve onları kullanabilme becerilerimizi geliştirelim.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Rapor Yazma ve Mülakat Teknikleri dersinin kapsadığı alan, konu olarak
kapsamı ve önemi üzerine durulmuştur. Bunun yanısıra bu dersin her üniversite öğrencisi için,
sosyal çalışma öğrencisi ve sosyal çalışmacılar için önemi ele alınmıştır.
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Uygulama Soruları
1) Sosyal çalışma ile sosyal yardımcılık meslekleri için raporun ve sunumun önemini
aranızda tartışınız.
2) Rapor ve sunum hangi alanlarda ve ne kapsamda yaygın olabilir? Bir kâğıda notlar
haline yazınız.

43

Bölüm Soruları
1) Alanla kapsam arasındaki farkı ilişkilendiriniz.
a) Alan geniştir, kapsam dardır.
b) Alan yataydır, kapsam dikeydir.
c) Alan sınırlıdır, kapsam geniştir.
d) Alanla kapsam aynı şeylerdir.
2) Rapor ve sunum;
a) Sosyal hizmet alanlarının sadece belirli nüfus grupları için kullanılır.
b) Çocuklar, yaşlılar ve engellilik alanlarında daha geçerlidir.
c) Sosyal hizmet alanlarının hepsinde ikisi de geçerlidir.
d) Rapor sunumdan daha geçerlidir.
3) Rapor ve sunum;
a) Sadece sosyal hizmet alanlarında geçerlidir.
b) Sadece teknik alanlarda geçerlidir.
c) Sadece siyasette geçerlidir.
d) Yaşamın her mesleki alanında geçerlidir.
4) Sosyal çalışma şiddet gören kadınla ilgili olarak yapacağı çalışmalarda kadının
eşiyle çocuklarıyla, diğer aile bireyleriyle görüşmeler, kadınla mülakatlar yaparak yaşam
geçmişini, eğitimini, sağlık durumunu, psikolojisini öğrenmeye çalışırsa bu durum
aşağıdakilerden hangi kavramla ifade edilir?
a) Alan,
b) Kapsam,
c) Hem kapsam hem alan.
d) Teknik
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5) Toplumdaki tüm alkoliklerin sayısını, içme nedenlerini ne sıklıkta içtikleri gibi
soruların yanıtlarını ve aileleriyle ilişkilerini bulmak için yapılacak herhangi bir çalışma;
a) Alan çalışmasıdır.
b) Kapsam çalışmasıdır.
c) Kitaplık çalışmasıdır.
d) Sunum yapmaktır.
6) Rapor yazma ve sunum konuları hangi meslekler için daha önceliklidir?
a) Teknik meslekler için,
b) Fen bilimleri için,
c) Sosyal meslekler için,
d) Her meslek alanında önemlidir.
7) Rapor yazma ve sunum konularını sosyal hizmet öğrencileri için değerlendiriniz.
a) Sosyal hizmet öğrencileri için rapor sunumdan daha önemlidir.
b) Sunum rapordan daha önemlidir.
c) Sunum ve rapor olmadan meslek daha dikkatlice uygulanabilir.
d) Başarılı bir meslek uygulaması için her ikisi de aynı önemdedir.
8) Bir dersten zevk alarak çalışmak için öğrenci öncelikle,
a) Derse zaman ayırmalıdır.
b) O dersin önemini kavramalıdır.
c) Önce yeterli uyku uyumalıdır.
d) Uzun süre çalışmalıdır.
9) Mülakat, sosyal çalışmacının,
a) Başvuranı iyi tanıması, anlaması ve sorunlarını öğrenmesi için yaptığı bir mesleki
eylemdir.
b) Başvuranla diğer sorunlu grupların aralarını bulmak için yaptığı bir eylemdir.
c) Ne olursa olsun rutin olarak yapması gereken bir eylemdir.
d) Sorunlu insanın sorun yaşadığı insanlar birlikte yaptığı bir eylemdir.
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10) Görüşme, mülakat ve sunum için ortak olarak kullanılabilecek en etkili kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Üçü de iletişimdir.
b) Üçü de düzenli aralıklarla yapılır.
c) Karşılıklı iletişim sadece görüşmede olur.
d) Üçünde de etkileşim vardır.

Yanıtlar
1) b; 2) c; 3) d; 4) b; 5) a; 6) d; 7) d; 8) b; 9) a; 10) a
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4. BÜROKRASİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde bürokrasi nedir sorusundan başlayarak tarihçesini öğreneceğiz. Bunu daha
iyi kavrayabilmek için toplumsal değişme ve bürokrasi ilişkilerini, toplumsal yapı ve
toplumların gelişme sürecini tanıyacağız. Öğrenme, kültür, öğrenci bağlanımda bürokrasiyi
irdeleyip Max Weber’in bürokrasi kuramını öğrendikten sonra bürokrasinin neden bu kadar
yaygınlaştığının yanıtını arayacağız. Bürokrasinin boyutları, yazma ve iletişim ile birlikte
toplumsal dönemlere göre aldığı biçimleri özetleyeceğiz.
Bürokrasi konusunda davranış bilimlerinin yaklaşımlarını ele alarak bölümü
tamamlayacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Bürokrasi deyince ne anlıyoruz?

2)

Bürokrasinin tarihçesi?

3)

Toplumsal temelleri nasıldır?

4)

Max Weber’in bürokrasi kuramı nasıldır?

5)

Bugünkü bürokrasinin boyutları nasıldır?

6)

Bürokrasi konusunda davranış bilimlerinin bakışı ve yaklaşımları nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Tarihsel gelişim süreci
içinde bürokrasi.

Rapor Yazma ve Mülakat
Teknikleri dersini yerli
yerine oturtabilmek için
öğrenci bu yöntemlerin en
sık kullanıldığı bürokrasiyi
tanıyacaktır. Böylelikle
bürokrasi içinde kendisini de
tarihsel boyutta bir yere
oturtmaya çalışacaktır.

Bu bölüm notlar alınarak
okunacak; tarih okumaları ile
günümüz bürokrasisini tanıma
çalışmaları yapılacaktır.

50

Anahtar Kavramlar


Bürokrasi



Toplumsal yapı



Toplumsal değişme



Tarihsel dönemler



Max Weber



Öğrenme



Kültür



İletişim
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Giriş
Bu kitabın konularını oluşturan ögeler olan özellikle rapor ile sunum ve bunların
yanısıra mülakat yarın gerek kamu yönetimi kapsamında gerek özel ya da sivil toplum
örgütlenmelerinde görev alacak olan siz öğrencilerimizin karşılaşacağınız bürokratik
ortamlarda karşınıza çıkacaktır. Bu nedenle geleceğiniz olan bürokrasiyi de bu ders kapsamında
tanımanızda büyük yarar vardır.
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4.1. Bürokrasi Nedir?
Türkçede çoğunlukla kırtasiyecilik olarak görülen bürokrasi sözcüğü Fransızca “breau”
ve Yunanca “cratie” sözcüklerinin birleştirilmesiyle yaratılmıştır. “Bureau” devlet işlerinin
yapıldığı daireleri ifade eder. “Cratie” ise Yunanca’da egemenlik, erk (kudret) demektir1. Yani
devlet işlerinin yapıldığı dairelerin kudreti, egemenliği... Devlet işlerinin yapıldığı yerlerin
toplumda yarattığı erk, toplumda yeni bir güç katmanını, bürokrasiyi yarattı.
Bürokrasi sözcüğünün temeli olan Fransızca bureau sözcüğünün kökü de aslında
Latince’den gelmektedir. Kökü Latince’de burra’dır. Burra ne demektir bilir misiniz?
Şaşıracaksınız. Çuha, keçe demektir. O da burr kökünden türemiştir. Burr, kozalak, çapak,
pürüz, meyvelerin pütürlü kabuğu, anlaşılmayan bir biçimde konuşmak (yani pürüzlü
konuşmak), daha ilginci, sırnaşık adam, yani pürüz çıkaran kişi… anlamlarındadır. Görüldüğü
gibi kök sözcük kaba, çapaklı, pürüzlü gibi anlamlardadır. Burra da buradan çıkarak keçe
kumaşın adı olmuş2.
Peki keçe nereden bizi büroya götüren terimin adı olmuş, şimdi ona bakalım.
Bu kaba keçeyi tarihte ilkkez masada oturup çalışmaya başlayanlar, oturdukları
masaları, çalışma masalarını tahta olan yemek masasından ayırmak için olacak, bu keçe ile
kaplamışlar. Herhalde başlarda çivilediler, sonra yapıştırmaya başladılar ve böylece keçeli
masalar yemek yenen değil büro hizmeti verilen masalar olarak kabul görmeye başladı.
Masa da zaten büro hizmetlerinin görüldüğü yerlerde ilk akla gelen en önemli gereçtir.
Bu nedenle masa ile bürokratik, yazı çizi hizmeti görüldüğü ya da yurttaşlara hizmet vermek
için arkasına oturulan masaların adı “keçeli masa”dan esinlenilerek zaman içinde büro
hizmetinin görüldüğü yerler için kullanılmaya başlanmıştır. Burra’dan büroya geçişin
öyküsünde tarihin bir aşamasında da çalışma masalarında verilen hizmete de büro hizmeti
denmeye başladı. Fransızca’da önceleri yazı masalarına verilen büro (bureau) adı da bir süre
sonra çalışma odası anlamına dönüşmüştür (http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrokratieB.C3.BCrokratie_bei_Max_Weber).
Bugün bürokrasi sözcüğü genel olarak yazı masası egemenliği, yönetim erki olarak
Türkçeleştirilebilir. Bürokrasi kavramını ilk kullanan Fransız Vincent de Gournay (1712-1759)
olmuştur (agy). Gournay Fransızdır ve devrin Ticaret Bakanıdır. Liberal bir politikacıdır.
Kaynaklar bürokrasi kavramını 1745’te kullandığını yazmaktadırlar.

Birçok kaynak cratie’yi güç olarak çevirmektedir. Cratie güç değil, erk karşılığıdır. Arasındaki önemli fark
kuvvet (güç) ile kudret (erk) arasındaki farktır. Önemlidir. Bürokraside güçten öte erk vardır. Güç daha çok
bireysel ve geneldir. Erk egemenliği, muktedir olmayı, iktidar olmayı simgeler.
1

İnternette kimi sözlüklerde burra karşılığı keçenin yanısıra çuha da yazılıdır, ancak burra herhalde çuha olamaz.
Çünkü çuha tüysüz, ince ve sık dokunmuş yün kumaştır, pütürlü değildir. Pütürlü olan keçedir. Acaba pütürlü
değil ama yün olması nedeniyle bu kumaşların yeni üretildiği o eski tarihlerde çuha da aynı sözcükle mi
karşılanıyordu, onu bilmiyorum. Ancak, Almanca sözlüklerde burra karşılığı olarak yün kumaş da denmektedir
(Wolle).
2
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Bürokrasinin yaygınlaşmasıyla toplumda hem iktidara bağımlı (feodalitedeki teb’a
yerine) ve ama kendi içinde bir erk (derebey, feodal bey yerine) olan yeni bir katman doğdu.
Bürokrasi diye adlandırılan bu erk devletin yönetimi ile halkın arasında yukarıya (iktidara)
bağımlı, aşağıya (halka) otoriter bir güç tabakası olarak zaman içinde kalınlaştı, katılaştı ve
kaçınılmaz oldu.
Feodal dönemin egemenliğini azaltan ve giderek ortadan kaldıran, bilirsiniz tarihteki ilk
toplumsal dönüşüm sanayileşmedir. Yani üretim yapılan sanayi makinelerinin bulunuşu ve
hizmete girişleridir. Öylelikle el işi üretimden makine üretime geçilmiş ve üretim artmıştır.
Üretim artınca alım satım, yani ticaret artmıştır. Ticaretin artması uzak erimli ticarete uzanmış,
bu da merkantilist ekonomiyi dünyaya tanıtmıştır.
Merkantilist ekonomi feodal dönemde bilinmeyen bir başka toplumsal dönüşümü
yaratmıştır. Ulusalcılığı… Çünkü, miktar olarak çok olmadığı için daha önce her tarafta istediği
malı satabilen tüccarlar, satıcılar, mal üretimi artınca başka feodal beylere giderek mallarını
satmaya başladılar. Bu mallar daha ucuz satıldığı için bu ticaret yerli üretime zarar vermeye
başladı. Ekonomisi zarar gören feodal beyler de topraklarına bu tüccarların girmesini önlemek
için dışarda gümrük içerde narh koymaya başladı. Böylece ulusal ekonomik çıkarlar öne çıktı
ve birarada yaşayan topluluklar, kendi üretimlerini koruyabilmek için diğerleri ile aralarına
sınırlar koyarak ülkeye giren mallara gümrük vergisi istemeye başladılar. Bu gelişme
ulusalcılık akımlarının ortaya çıkmasına yolaçtı. Bunun sonucu olarak da, biraz yukarıda
söylediğim “birarada yaşayan feodal topluluklar” devletleşmeye başladı.
Bu toplumsal gelişme öyküsünün konumuzla bağlantısı şudur: Bu gelişen süreçte
gümrük memurları önlerine “keçeli masalar koyarak”, yani büro hizmeti yaparak gümrük
işlerini düzenlemeye başladılar. Ülkeye giren ve çıkan malları kayıt altına almaya başladılar ve
malların satılması yazılı izinlerle yapılmaya başlandı. Ülkeler arasında alınan satılan malları
kayıtlara geçirerek, masa başlarında yapılan muhasebe işlemleri süreklilik kazanarak böylece
bürokrasi gelişmeye başladı. Çünkü sanayileşme ile giderek,
a)

üretilen mallar da çeşitlendiği gibi,

b)

malların üretim ve dağıtım hacmi de büyümüştü; büyüyordu.

Bürokrasi, yani kâğıt kalem işleri bu süreçte büyüdükçe büyüdü. Yeni bir sektör olarak
kendisini kabul ettirdi: Hizmet sektörü!
Bürokrasi masabaşı hizmet sektörünün örgütlenmesi ve işlemesidir.
Bürokrasi hiyerarşik düzende örgütlenen, yapısı yukarı çıktıkça daralan, aşağıya indikçe
genişleyen bir piramit gibidir. Birbirine bağlı ve birbirini etkileyen ilişkiler bütünüdür.
Kişisel düşünce ve kurallar dışında olup yazılı hukuk kurallarına (mevzuata) uygun
çalışan birbirine bağlı kurallar bütünlüğüdür; bu anlamda bir sistemdir.
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Bürokrasinin işleyişinde bireyle önemli birer etmendirler. Ancak bürokratik
yapılanmada düzen adına kurallar ve mevzuata uygun yapılması gerekenler bireylerin önüne
çıkar. Bireyler bu durumda bürokratik işleyişin adeta en küçük ve geride kalan, işleri yürüten
parçalarıdırlar. İşleyen insan değil sistemdir.
Bürokrasi işleyen toplum hizmetlerinin egemen yönetimin, kamu otoritesinin yazılı
izinleriyle yapılması demektir. Toprağını satmak, ev almak için tapu, tapu almak için çeşitli
vergiler hep yazılı işlemlerle yapılmaya başlandı. Böylece gelişen bürokrasi sayesinde kamusal
yönetimler hem kendi ülkeleri içinde yurttaşlarına, hem diğer ülkelere (devletlere) bir “devlet
aygıtı” olarak kendilerini ve güçlerini göstermeye başladılar.
Bürokrasi iyi işleyen, devleti temsil eden bir güçtür. Zaman içinde devasa bir güç haline
geldi.
Bürokrasi devletin işleyişinde her kademede vardır. Bürokrasi olmadan günümüzde
devlet yönetilemez. Çünkü devlet kurallara göre işlemelidir ve bu kurallar yazı ile belirlenir ve
bildirilir. Devletin, cumhurbaşkanlığı, başbakanlığı, bakanlıkları, genel müdürlükleri, daireleri,
şubeleri, kurumları, kuruluşları, hastaneleri, silahlı kuvvetleri, eğitim öğretim kurumları,
şirketleri, fabrikaları vb. bürokrasinin kurallarına göre çalışırlar.
Bu arada Türkçemizi güzel kullanmak için bir ara bilgi verelim: Bürokrasi sözcüğünün
çoğulu olmaz. Bürokrasiler demeye gerek yoktur. Aynı personel sözcüğünde olduğu gibi.
Personel de köken olarak Latince’dir ve çoğulu yoktur. Personeller denmez; gerek de yoktur.
350 personelim var dediğiniz zaman terimi doğru kullanmış olursunuz zaten. Bunun gibi
bürokrasiler denmez. Bürokrasi tekil bir sözcüktür ancak geneli de ve çoğulu da kapsar.

4.2. Konuya Tarihsel Yaklaşım
Toplumsal yapıdaki değişmelerle ilgili bilgileri okuduğunuz zaman anlıyorsunuz ki
toplum ve tabii ki tarih değişe değişe, gelişe gelişe durmasız akar gider. Toplumların yapıları
değişir. Eskiden, bilirsiniz, sanayileşmeden önce sadece tarıma ve el sanatlarına dayalı bir
üretim ve yaşayış biçimi vardı. Başta toprak ağaları ve toprakta çalışan köylülerin yaptığı
üretimle sınırlı bir ekonomik düzen vardı. Herkes karnını topraktan doyuruyor, elle üretilmiş
gündelik gereçleri kullanıyordu.
Çok eskilerde birbiriyle omuz omuza vererek ayakta kalmak için biraraya gelmiş
insanlar, aileler soyu, klanları oluşturuyordu. Modern toplumlarda bunlar topluluk olarak
gelişme gösterdiler. Topluluklar büyüyüp karmaşıklaşarak toplum aşamasına geldiler. Ancak
gene e toplumların (cemiyet) içine farklı özelliklerde topluluklar (cemaat) yaşamaya devam
etmektedir.
Bu dönemlerin daha da başında para yoktu, takas yoluyla mallar el değiştiriyordu. Çok
uzun süre sürdü bu durum. Hatta denir ki taşlara, duvarlara atılan çentikler ilk muhasebe
kayıtları olarak kabul ediliyor. Ben sana şu kadar baş hayvan verdim, şu kadar şeker kamışı
aldım gibi hesapların kaydedildiği simgeler daha sonra harflere dönüşüyor ve yazı ortaya
çıkmaya başlıyor. Bu muhasebe kayıtlarının daha MÖ 8000 yıllarından izleri görülüyor. Bu
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sürecin yazıya dönüşmesi için 5000 – 6000 yıl daha geçmesi gerekiyor ve MÖ 3000 ile 2500
yılları arasında Asurlular’da ilk yazı örnekleri görülmeye başlanıyor. Yüzyıllar sonra
başlayacak olan bürokrasinin başlamasının ilk anlamlı belirtisi yazının bulunmasıdır.
Yazının ve bilgilerin kaydedilmesinin kısa tarihi budur.
Rapor seçilmiş bir konuda ilgili bilgilerin derlendiği yazılar olduğuna göre yazının
bulunmasının kayda alınan bilgilerle uzaması da ayrı bir zaman isteyecektir. Türklerin tarihinde
MS 716’da Tonyukuk, 732’de Kültigin, 735’te Bilge Kağan adlarına dikilen yazıtlardır.
Bunlara Orhun Irmağı kenarında bulundukları için Orhun yazıtları adı verilir.
Bu yazıtlarda okunan yazıların Türkler’in tarihinde belgelenmiş ilk raporlar olduğu
söylenebilir. Orhun yazıtları bir bilge kağanın ilk deklarasyonudur ancak, aynı zamanda
yazılmış bir durum raporudur,
Yazının bulunması ile düşünceler, bilgiler üç boyut kazanıyor:
1.

Kayda geçiyor,

2.

depolanıyor,

3.

yatay (insanlar arasında) ve dikey (zamanlar arasında) iletiliyor.

Rapor bilgilerin ve değerlendirmelerin toplanarak iletilmesi içinse feodal dönemlerde
(Osmanlı İmparatorluğunda da Avrupa Feodalitesinde de durum aynıdır) elçiler birer posta
aracı görevlerini görüyorlar ve hükümdarlardan hükümdarlara kendi hükümdarlarının
raporlarını iletiyorlardı. Gizli bilgilerini iletiyorlardı. “Elçiye zeval olmaz”dı. Yani iletiyi alan
hükümdarın beğenmediği bir bilgi ya da değerlendirme çıkarsa elçi yok edilemezdi, kusurlu
değildi, sorumluluğu yoktu. Nasıl ki bugün de iletilen cansıkıcı bir haberden ötürü iletinin
yollandığı internetin kusurlu olduğunu düşünüp bilgisayarı yok etmeyi düşünemezsek haber
beğenilmezse elçi yok edilmemeliydi!
Hükümdarlararası haberleşme ya da raporlaşma elçilerle yapılırken, ülke içinde,
Osmanlı İmparatorluğunda padişahın istediği bir bilgiyi halka sokaklarda davul çalarak
haberciler iletirlerdi. Ey Ahali! Duyduk duymadık demeyin! Devletlû Hükümdarımızın
buyrukları üzerineee…” diyerek kamu otoritesinin istekleri (sözel mevzuattır bu) halka
iletilirdi. Ya da “Küffarın (kâfirler, gâvurlar) girdiği topraklara sefer için” asker istenirdi davul
zurnayla… Hatta, filmlerde görürsünüz; yanında davul çalan biriyle dolaşan bir haberci, rulo
yapılmış geniş boy parşömen kâğıdını sokağın belli bir bölgesinde durarak yukarıdan aşağı
eliyle sıyırarak açar ve sokaktaki gür sesleriyle okumaya başlardı. Bugünün bir çeşit kamu
makamlarının gazetelerde ilan başlığıyla yaptıkları duyuruların o tarihlerdeki benzeriydi bu
sahneler.
Uzun uzun raporluk konular değildi bunlar, ancak rapor her zaman uzun olmaz ki.
Örneğin, doktor raporları birkaç cümleden oluşur sadece.
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O dönemlerde bu yollarla iletilen bilgiler şimdi raporlar halinde iletilmektedir.

4.3. Toplumsal Değişme ve Bürokrasi
Tarih sadece bir öykü ya da insanların yaptığı ve yazdığı bir süreç değildir. Tarihteki
tüm gelişmeler toplumların değişmesiyle ortaya çıkar. Toplumlar niye değişir ve nasıl değişir?
Bu konu da toplumsal yapı adlı bilim dalının konusudur. Sosyolojinin altında yeralan, ancak,
kendine özgü nitelikleri olan toplumsal yapı sosyal bilimlerde önemli bir derstir. Bu ders bize
toplumlardaki değişmelerin rastgele olmadığını, hepsinin bir temeli olduğunu gösterir.
Konumuz rapor yazma, mülakat teknikleri olduğuna göre yazma, rapor yazma,
konuşma, görüşme, mülakat ve teknik gibi bu derste bizi ilgilendiren gelişmelerin hangisi
tarihin hangi aşamalarında ve zamanlarında ortaya çıktı; hangi gereksinimlerle başladı? Bunları
bilmek insanın ufkunu açar ve algılamasını kolaylaştırır.
Toplumsal değişme ile bürokrasinin arasında bağlar vardır. Tarihsel süreçte herbiri belli
nedenlerin üzerine oturarak ortaya çıkmıştır. Tarihin gelişme seyrini çözenler bürokrasinin
yerini ve önemini de daha kolay algılayacaklardır.

4.4. Toplumsal Yapı ve Toplumların Gelişme Süreci
Nasıl ki biyolojide organizma (uzuvlar, uzviyet) dendiği zaman bir bedende bulunup da
birbirleriyle bir bütünlük oluşturarak birlikte çalışan parçalar anlaşılır, toplumbilimde de
organizma dendiği zaman toplumu vareden bireylerden kurumlara kadar sonsuz sayıda
parçanın bir bütünlük içinde işleyişi anlaşılmalıdır. Organizma canlıdır. Ölüm ile organizma
biter. Çünkü bedendeki her parçanın birbirleriyle bütünlük oluşturarak yürüttükleri çalışmalar,
işlevler, etkinlikler bitmiştir.
Bu anlamda toplum da bir organizmadır. Kendisi oluşturan tüm parçalarıyla soluk alıp
verir, yani yaşar. Organizma çok sayıda parçanın birarada bir örüntü oluşturmasıdır. Toplumda
örüntü oluşturan parçalar toplumbilimsel anlamda kurumlardır (aile, din, dil, ekonomi vb…),
örgütler boyutunda kurumlardır (Bakanlıklar, belediyeler, örn. Türkiye Kamu Hastaneleri
Kurumu, Rekabet Kurumu gibi kamu tarafından oluşturulmuş örgütlenmeler), kuruluşlardır,
sivil toplum örgütleridir, yani derneklerdir, vakıflardır, odalardır vb… Toplumda bir örüntü
oluşturan diğer bir öge de o toplumu oluşturan insanlardır. Kurum, kuruluş ve bireyleriyle
toplumlar ayakta dururlar, yani yaşarlar.
Yaşayan değişir. Bebek çocuk olur, çocuk yetişkin, yetişkin yaşlı olur. Bunun gibi
toplumlar da yetişirler, değişirler, ancak, ölmezler; başka bir yapıya bürünürler. Neye bağlı
olarak? Toplumsal değişmeyi yaratan sanayileşmeye ve teknik değişmelere bağlı olarak
değişirler ve yaşamlarını yeni bir yapılanma içinde sürdürürler. Buna modernizasyon denir.
Tarihte her aşama bir önceki aşamaya göre moderndir. Modernlik bir dönemli bir iş değildir.
Bir tarihsel dönemde modern olan bir konu ya da durum bir başka tarihsel dönemde artık
modern görünmüyorsa bu o toplumun canlı olduğunu ve sürekli değiştiğini gösterir.
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Toplumların değişmesi hızlı olmaz. İnsanın büyümesi, değişmesi gibi 5-10 yıllık kısa
süreler içinde kendisini göstermez. Ortalama bir 50 yıl bir toplumdaki değişmeleri gözle
görünür duruma bir ölçüde getirir. Bu da toplumsal değişmenin en kısa gözlemlenebilir
süresidir. Toplumsal değişme için bir yüzyıldan daha uzun bir zamanı düşünmek gerekir.
Toplumsal değişme önce teknolojideki değişmelerle harekete geçer. Yeni makineler,
yeni üretim aletleri toplumdaki her kurumu değiştirmeye başlar. Dile yeni sözcükler katılır.
Giyim kuşam değişir. Meslekler, ekonomik ilişkiler değişir. Ticaret konuları ve anlayışları
değişir. Bu değişmelere bağlı olarak hukuk düzeni değişir. Aile düzeni değişir. Örneğin, geniş
(büyük) aile çekirdek aileye dönüşür, gibi…
Bütün bu dönüşümler toplumda yeni sorunlar yaratır. Yeni ekonomik sorunlar, yeni
toplumsal sorunlar, yeni siyasal sorunlar, yeni kültürel sürtüşmeler ve yeni sosyal sorunlar
ortaya çıkar. Toplumsal yapı ne kadar canlı ve dinamikse
ortaya çıkan sorunlar, özellikle sosyal sorunlar da o kadar
etkili olur, hızlı ürer, hızlı değişir. Öylesine ki, daha önce aile
içinde çözülebilecek birçok sorun için dışardan müdahale ve
destekler gerekli olur. Yani yeni meslekler gerekli olur.
Pekiii! Aile yapıları değişir, giyim kuşam değişir,
çalışma koşulları değişir, boş zaman değerlendirme
anlayışları değişir, üretim değişir, ekonomi değişir, eğitim
modeli değişir, sorunlar değişmez mi?
Bir tek örnek vereyim. Yaşlı babaya, anneye ölümüne
kadar saygıyla bakan evlatlar, gelinler, komşular yeni
çalışma koşulları nedeniyle kadın erkek hepsi işe gidip
çalışmak zorunda kalınca evde bakımdışı kalan annelerini,
babalarını huzurevine götürmek ya da yollamak noktasına
geliyorlar. Beğenelim beğenmeyelim bu böyle… Evlerinde
evlatlarının baktığı yaşlılar için o evlatlar yaşam kavgası ve geçim için büyük kentlerde sabah
6:00’da evlerinden çıkmak ve akşam 19:00’da eve girmek zorunda kaldıkları zaman evde yalnız
ya da huzurevinde kalan yaşlıların gündelik bakımı için bir sosyal yardımcı çerçevesi içinde
yaşlı bakıcılığı gibi bir meslek ortaya çıkmak zorunda kalıyor. Bunun gibi örnekler çoktur.
Sosyal çalışmanın ilgi alanına giren özel gereksinim grupları dediğimiz çocuklar,
yaşlılar, şiddet gören kadınlar, hastalar, tutuklu ve hükümlüler gibi özel gereksinim gruplarının
kurum ve kuruluş bakımları sürecinde kendileri için çeşitli mesleki raporların hazırlanması da
kaçınılmaz olacaktır.

4.5. Osmanlı İmparatorluğunda Bürokrasi
Feodalite toprağa dayalı üretim biçimine verilen addır. Feodal düzende üzerine üretim
yapılan toprak üzerinde yaşayanlarla birlikte derebeyin (feodal beyin, ağanın) malıdır. Onun
tasarrufu altındadır tüm üretim araçları ve insanlar. Sanayileşme döneminden bir önceki
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dönemdir. Latince kökenlidir. Latince’de feodum tımar demektir. Türkçe karşılığı
derebeyliktir. Ağalık düzeninin Latince adıdır feodalite.
Türkiye bilim arenasında feodalite denince akla iki büyük örnek gelir. Biri 13.
Yüzyıl’dan 17. Yüzyıl’a uzanan Avrupa’daki Hıristiyan temelli feodalite, ki engizisyonlarıyla
tanınmıştır. Diğeri de daha çok kabaca 15. Yüzyıl dönemlerinden 18. Yüzyıl dönemlerine kadar
uzanan Doğu kültürleri çerçevesinde Osmanlı feodalitesi… Bu iki feodalite temelde ortak
özellikler taşırlar.
Feodalite kendisinden önce gelen mağara devri (ilkel komünal dönem), kölecilik
devrinden (köle ticaretinin yapıldığı, satılık köleler eliyle toprağın işlendiği dönem) sonra gelir
ve onlara göre ileri bir üretimi insancıllık ve kültürel dönemi temsil eder. Feodal dönemde
giyim kuşam değişmiş, yaşama ve yönetim biçimleri değişmiş, kültür ve sanat alanında önemli
gelişmeler olmuştur. Kâğıt, yazı ve yazılı ileti konusunda büyük aşamalar kaydedilmiş,
Örneğin, Osmanlı’da bürokrasinin ilgi alanı olarak ilk tapu kayıtları ortaya çıkmıştır.
Basım teknolojisinin ortaya çıkması Uygurlara kadar dayanır (MS. 8. Yüzyıl) ve aynı
dönemlerde ilk Çin kayıtlarında matbaa vardır. Ancak sürekli ve hızlı basan ilk matbaayı 15.
Yüzyıl’da Alman Johannes Gutenberg geliştirmiştir. Bu tarihten sonra yazılı ürünlerin sayısı ve
yayılması artmaya başlamıştır.
Matbaa 18. Yüzyıl’da yani 300 yıl sonra Osmanlı İmparatorluğuna girdi. İbrahim
Müteferrika tarafından 16 12 1727’de ilk Osmanlı Matbaası kuruldu. Bu tarihi Osmanlı’nın
yazı çizi işlerine geçmesinin ortalama tarihi olarak kabul edebiliriz. Modern bürokrasinin
kapısının açılmasını matbaayla tarihlendirmek yanlış olmaz.

Şekil 3: Filistin'de bir Osmanlı Matbaası (1917)
Bir kaynakta Kütüphaneci Hakana İkbal Osmanlı İmparatorluğunda ilk kütüphanenin
İznik'te, ikincisinin ise Edirne'de Lala Şahin Paşa tarafından kurulduğunu belirtiyor, ancak tarih
vermiyor. (Bkz. http://www.cihan.com.tr/tr/dunyanin-ilk-kutuphanesini-asurlular-kurmus989736.htm?language=tr) Bir başka kaynak ise Osmanlı’da ilk kütüphanenin Köprülü Fazıl
Ahmet Paşa tarafından İstanbul’da 1678’de kurulan Köprülü Kütüphanesi olduğu yazılıdır
(http://www.kygm.gov.tr/TR,131/kutuphaneler.html)
1884’de
kurulan
Kütüphane-i
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Osmaniye’nin ise halen Beyazıt Devlet Kütüphanesi olarak hizmet vermekte olduğu
bilinmektedir. Bu Osmanlı döneminde devlet eliyle kurulan ilk kütüphane olup Kültür ve
Turizm Bakanlığına bağlı olarak halen hizmet vermektedir. Bu kısa kütüphanecilik tarihini
kütüphanecilikle bürokrasinin paralel gelişmesine bir iz olması için verdim. Kâğıdın ve basımın
gelişmesine koşut olarak bürokrasi de gelişmiştir ve Osmanlı’da bu gelişme 17. Yüzyılda
başlamış ve yavaş bir ilerleyişle gelişmesini sürdürmüştür.
Fidan ve arkadaşları Osmanlı’da bürokrasinin Osmanlı modernleşmesinin temel
olgularından biri olduğunu söylemektedirler (Fidan; Şahin; Çelik, 2011). Bunu da Osmanlı’da
yaşanan “zihinsel, toplumsal ve idari dönüşümlerin” bürokratik elit bir kesim eliyle
yürütülmesine dayandırmaktadırlar (s. 126).

Şekil 4: Osmanlı bürokratları
Akyılmaz, makalesinde Osmanlı’daki toplumsal yapı kapsamında klasik yönetici sınıf
ile reaya ayrımını aktarırken yönetici sınıfa toptan bürokrasi diyerek bürokrasinin sınırlarını
oldukça genişletmiş oluyor. Feodal dönemde yönetici sınıf ile bürokrasiyi bütünleştirmek doğru
olmayacaktır, çünkü yönetim bürokrasi ile çalışır ancak tüm yönetim bürokrasi değildir.
Bürokrasinin sınırlarını bu denli büyütmek özellikle bu kitapta ele almaya çalıştığım sınırları,
yani kayıt kalem işleri, yazı ile belgeleme işleri çerçevesini çok aşar. Kaldı ki Hun İmparatoru
Atilla, ya da Moğol İmparatoru Cengiz Han yönetimi aynı zamanda bürokrasi ile
eşdeşleştirilebilir mi? O tarihlerde bürokrasi var diyebilir miyiz? Benim yukarıda ilginç
anekdotlar olarak belirttiğim elçinin bilgi götürmesi ya da yeni bir örnek, güvercin yoluyla
haberleşme belki bürokrasinin daha doğmadan önceki ilk işaretleri olarak görülebilir ancak
bürokrasi olarak görülemez. Bu nedenle Osmanlı’da da bürokrasinin ne kadar gelişip
gelişmediğini yönetici sınıfı çözümlerken ayrı bir boyutta yapmakta yarar vardır.
Kimi toplumsal yapı kitaplarındaki doğru olarak belirtilen asker sivil bürokrat deyişi
tüm yönetimin bürokrasi olduğunu göstermez, asker sivil yönetim içinde bürokratların da
olduğunu anlatır.
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Yazıda devlet aygıtının kurumsallaşmasıyla merkezi bir bürokrasinin ortaya çıktığı
doğrudur (s. 116). Çünkü bürokrasi zaten devletin örgütlenmesinin gelişmesi ile gelişir ve
devletin örgütlenmesini sağlamlaştırır. Ancak askeri rolü çok önde bulunan bir devlet
düzeninde bürokrasinin geliştiğinden sözedilmemesi gerekir. Askeri kurumlaşma ile bürokratik
kurumlaşmanın özellikleri farklıdır; birbirini zor besler. Kaldı ki zaten Osmanlı
İmparatorluğunun ileri dönemlerinde netleşen seyfiye (kılıç erbabları, askeriye), ilmiye,
kalemiyye ayrımları kalemiyyeyi seyfiye ve ilmiyeden ayırmaktadır. Kalemiyye kalem
erbabları, kâtipler, yani bürokratlardır. (Eskiden kalemlerde yazı karşılığı alınan paraya da
kalemiyye denmekteydi.) Kâğıt kalem işlerini yapanlardır. Bunlar İmparatorlukta yayılma
hedefli cenk döneminin gerilemesi, yerleşik düzenin yaygınlaşmasıyla gelişme göstermişlerdir.
Güçlü bir sivil bürokrasiye dönüşüm, cenk döneminin durulduğu döneme rastlayan II. Mahmut
döneminde (1785-1839) yapılan reformlarla sağlanmış, kalemiyye önplana çıkmaya başlamış

Şekil 5: Osmanlı bürokratları
ve sivil bürokrasi güçlenmiştir (Akyılmaz, 2000, 162aa). Bu da tanzim sözcüğünün çoğulu olan
Tanzimat döneminde gerçekleştirilen tanzim etmeler, düzenlemeler, yani reformlar döneminde
ileri aşamalara ulaşmıştır (1839-1876). II. Mahmut’un savunma konumlu askeri hareketler
dışında reformlara önem vererek batılılaşmaya ağırlık vermesi Osmanlı bürokrasisinin de
gelişmesine önayak olmuştur. Zaten onun ölümünden dört ay sonra daha ileri bir toplumsal
kurumlaşma çabası olan Tanzimat Fermanı ilan edilmiştir.
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Mardin’e göre II. Mahmut ile başlayan devleti güçlendirme çabaları güçlü merkezi
ilkkez padişahtan alarak bürokrasiye aktarmıştır. Böylece Osmanlı İmparatorluğunda bürokrasi
yeni bir güç olarak belirginleşmeye başlamıştır (Mardin, 1996, 126). Böylece birçok kaynağın
ortak bir görüşle dile getirdiği gibi Tanzimat Fermanı ile Osmanlı bürokrasisinde temel bir
dönüşüm, bürokratik düşünce yapısında ciddi bir değişim sağlanmıştır (Aslan; Yılmaz, 2001)
Bu demek değildir ki Tanzimat’tan önce güçlü bir bürokratik yapı yoktu. O zaman da
güçlü bir Osmanlı bürokrasisinden sözedilir, ki doğrudur. Özellikle Fatih Sultan Mehmet
Döneminde daha çok saray merkezli güçlü bir yazı ve kayıt sisteminin olduğunu kayıtlar
göstermektedir (Örn: Özdemir, 2001)
Bugüne uzanan ayrıntılı kadastro ve tapu kayıtları, vakıf evrakları, sağlık ve sosyal
düzen kurma için yapılanların kayda alınması, hastaların, açların (yoksulların) ve hatta sokak
köpeklerinin sayımı vb. gibi belgeler Osmanlı bürokrasinin bugünlere kalan ilginç örnekleridir.
Padişah fermanları, uluslararası fermanlar, illerde bulunan defterdarlıklarda defterdarlar eliyle
para işlerinin yürütülmesi ciddi bir bürokrasi ve kayıt sistemi gerektiriyordu. Ayrıca
defterdarlık Osmanlı bürokrasisinde önemli bir statüydü. Bugün T.C. Başbakanlık Devlet
Arşivleri Genel Müdürlüğü çatısı altında Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığında Osmanlı
İmparatorluğundan kalma çok sayıda bürokrasiyle ilgili belgeler titizlikle korunmaktadır3.

19 Ekim 1984 tarihli 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilât Kanunu ile millî arşivlerimizin korunması ve
değerlendirilmesiyle ilgili her türlü görev Başbakanlığa verilmiştir. Başbakanlık bünyesinda kurulmuş olan Devlet
Arşivleri Genel Müdürlüğü çatısı altında ayrıca Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığının yanısıra Cumhuriyet Arşivi
Daire Başkanlığı ile Dokümantasyon Daire Başkanlığı da bulunmaktadır.
3
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde özetle bürokrasi nedir, bürokrasinin değişimine yolaçan tarihsel ve
toplumsal değişmeyi, Osmanlı İmparatorluğunda bürokrasinin nasıl olduğunu ve sanayileşme
sürecinde nasıl değiştiğini öğrendik.
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Uygulama Soruları
İnternetten, toplumsal değişme, bürokrasi ve Osmanlı İmparatorluğunda bürokrasi
konularını kendinize sorarak okuyabilirsiniz. Sonra da bürokrasi ile toplumsal değişme
arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışınız.
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Bölüm Soruları
1) Türkiye’de bürokrasi için halk dilinde en sık kullanılan adlandırma hangisidir?
a) Bürokırat
b) Kır saçlı at
c) Kırtasiyecilik
d) Tasnifçilik
2) Bürokrasi kavramı hangi dillerin birleşmesinden türetilmiştir?
a) Yunanca ve İngilizce
b) Fransızca ve Yunanca
c) İngilizce ve Almanca
d) Sadece Fransızca
3) Bugün büro dediğimiz terimin Latince’de kök anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kozalak
b) Masa
c) Keçe
d) İpek kumaş
4) Bürokrasi terimini ilk kullanan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Büro dö la Paris
b) Abraham Lincoln
c) Birinci Abdülhamit
d) Vincent de Gournay
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5) Tarihte feodal dönemin etkisini azaltan, giderek ortadan kaldıran teknik ve
toplumsal dönüşüm aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sanayileşme
b) Bilgisayarlaşma
c) Tarımın gelişmesi
d) Uzay çağı.
6) Sanayileşme ile aşağıdakilerden hangi sonuçlar ortaya çıktı?
a) Üretim süreçleri hızlandı.
b) Üretilen mallar çeşitlendi.
c) Malların dağıtım hacimleri büyüdü.
d) Hepsi.
7) Toplumda büyük bir örüntü oluşturan kurumlar aile, din, dil, ekonomi, hukuk gibi
büyük boy kurumlar, bakanlıklar, belediyeler gibi örgütsel boyuttaki kurumlar ile sivil toplum
kuruluşları ile özel kuruluşlardır. İnsanlar bu yapı içine girmez. Bu cümle doğru mudur yanlış
mıdır?
a) Doğrudur
b) Yanlıştır.
8) Bürokrasi hangi tarihsel dönemde kendini geliştirerek ayrı bir kimlik kazandı?
a) Avcılık toplayıcılık döneminde
b) Kölecilik döneminde
c) Sanayi döneminde
d) Bilişim çağında
9) Toplumbilimsel olarak aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
a) Toplumlar durmasız değişir ve gelişirler.
b) Toplumlar değişir ama gelişmezler.
c) Toplumlar gelişir ama değişmezler.
d) Toplumların gelişmeleri zaman zaman durur.
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10) Bürokrasinin gelişmesine temel olan en büyük itici güç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Teknoloji
b) Kültür
c) Tarih
d) Sosyal hizmet

Yanıtlar
1) c; 2) b; 3) c; 4) d; 5) a; 6) d; 7) b; 8) c; 9) a; 10) a.
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5. ÖĞRENME, KÜLTÜR, BÜROKRASİ İLİŞKİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Üniversite öğrencisi üniversiteye öğrenmek için gelir. Öğrenmek ile öğrencinin sahip
olduğu kültürü, kültürel özellikleri arasında sıkı bir bağ vardır. Bu bağ onun yarın bürokrasi
içine girince onu tanımasını, iyi algılamasını kolaylaştıracak ya da güçleştirecektir. Bu bölümde
bu üçlü ilişki bağlamında öğrenme, kültür ve bürokrasi arasındaki ilişkiler irdelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Öğrenme nedir?
2) Yaşayarak öğrenme ile ezberleyerek öğrenme ve algılayarak öğrenme arasındaki
farklar nelerdir?
3) Kültür ile bürokrasi arasındaki bağlamı düşünmeye çalışınız. Bakalım ne tür
düşünceler üretebileceksiniz.
4) Bürokrasinin kültüre dayanan özellikleri neler olabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Öğrenme, kültür ve
bürokrasi ilişkileri.

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Öğrencinin, kendi öğrenme
modeli ve sürecini tartarak
ilerde bürokrasiyi daha iyi
tanıma konusunda kendisiyle
ilgili yargı geliştirmesi
beklenmektedir.

Bu üç kavramı birbiriyle
ilişkilendirme, aralarında
karşılaştırma yapma ve bundan
sonuç çıkarması beklenmektedir.
Bu zihni çalışmalar algılamanın
gerçekleşmesi, ilişkilendirme ve
karşılaştırmanın yapılabilmesi
için not alarak yapılmalıdır.
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Anahtar Kavramlar


Öğrenme



Kültür



Bürokrasi
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Giriş
Öğrenme ile kültür arasındaki ilişki sizin öğrenmeniz açısından çok önemlidir. Onu
öğrendikten sonra kültür ve bürokrasi ilişkisinin önemi başlar. Bunları birbirine bağladığınızı
takdirde kendinizi daha kolay tanıyacak, durumunuzu daha kolay kavrayacak, öğrenme
modeliniz ile bürokrasi ilişkisini daha iyi göreceksiniz.
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5.1. Öğrenme ve Kültür
Bu makaleyi iyi anlayabilmek için önce şu üç kavramı kavramamız gerekmektedir.
Eğitim, öğrenme, öğretim ve algı.
Eğitim
Eğitim, insanda davranış değişikliği yaratacak eylemler ve işlemlerdir. Eğitimin
sonunda eğitilmek istenen kişide istendik yönde davranış değişikliği yaratılmışsa eğitim
başarıya ulaşmış demektir. Davranış değişikliği yaratılamamışsa eğitim sağlanamamış
demektir.
Eğitim sadece anlatma ve bilgi verme süreciyle değil, öykünme (taklit), yineleme,
kültürlenme yollarıyla da olur.
Eğitim, doğumla başlar, anababa, diğer aile bireyleri, arkadaşlar ve giderek okul
aracılığıyla yapılır. Bu arada radyo, televizyon, görünen ve izlenen, okunan, tadılan, duyulan,
koklanan, dokunulan herşey eğitimde bir konu ve araç olur.
Eğitimi gerçekleştiren kavramadır.
Öğrenme ve öğretim
Öğretim, o öğretim ile ilgili seçilmiş konuları, öğrenecek kişinin kullanabilmesini
sağlayacak düzeyde, bilgi/ler olarak verme işlemidir. Gerektiği zamanda kullanılamayan bilgi
öğrenilmiş olmaz.
Öğrenme sadece bilgilerin alınıp o kişi tarafından kullanılabilirliğini sağlama sürecidir.
Kullanılamayan bilgi öğrenilememiş demektir. O tek konuda öğrenme sürecinin bitişi öğrenilen
bilginin kullanılabilirliği ile ölçülür.
Öğrenilenler sadece gerektiği yerde kullanılabiliyorsa öğrenme, o kişide istendik
davranış değişikliği yaratabilmişse eğitim gerçekleşmiş demektir. Eğitimle öğretimin farkı
buradadır.
Eğitim de öğretim de bir süreç gerektirir, belirli bir süreci kapsar. Birdenbire olmaz.
Öğrenmenin düzenli, dizgeli, disiplinli, planlı ve programlı olarak bir kurum ya da
kuruluş çatısı altında, profesyonel bir takım tarafından önceden belirlenmiş süreler içinde
yapılması da öğretim sözcüğüyle anlatılır. Öğretimde temel eylem öğretme (bilgi verici taraf)
ve öğrenmedir (bilgi alıcı taraf). Belirli kurallar ve süreler içinde bir bilim dalı çerçevesinde
farklı bilgiler öğretilir. Öğretim çoklu öğrenmedir.
Öğrenmeyi gerçekleştiren kavramadır.
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Algı
İnsanın (ve tüm hayvanların) beyninde tüm bedene bilgi aktarım işlevi gören ve nöron
(Fr.) adı verilen minik hücreler bulunur. Bunların sayısı, değişik araştırmalara göre 60 Milyar
ile 100 Milyar arasındadır. Bir kaynağa göre 86 Milyar (http://www.kuark.org/2014/01/insanbeyninde-kac-noron-vardir) . Bu hücreler tüm bedenimize yayılan sinirlerin beyindeki
uçlarında bulunur. Bu yapı bilgisidir.
Şimdi süreç bilgisi: Gözlerinizi kapayarak elinizi bir şeye dokundurun. Bu, masa olsun.
Dokundurduğunuz anda masaya değen parmak noktanızdaki sinir ucunuz onun bir tahta ya da
masa ya da saksı olduğunu anlamaktadır. Çünkü beyninizdeki 86 milyon nöronların birinin
içinde onun masa olduğunu bilen bir “bilgi birikimi” bulunmaktadır. O bilgi birikimi yoksa
onun masa ya da tahta ya da saksı olduğunu anlayamazsınız. Masaya dokunan sinir ucunuz,
olabilen en kısa sürede o “dokunma noktasındaki” “aldığını” (sert, yumuşak, toprak, tahta
gibi…) aldığı sinir yoluyla o sinirin diğer ucunda bağlı olan nörona götürür. Nöronun içindeki
bilgi birikimini bularak onun saksı ya da masa ya da tahta masa vb. olduğu bilgisini “alır”. Bu
bilgiyi aynı hızla aynı sinirin diğer ucuna, parmak ucuna götürerek test eder. Doğrulama
gerçekleşir. İşte bu gidiş geliş sürecine algı denir. Almakla ilgili olduğu için, algı!
Algı (Tr.), eski dilde idrak (Ar.) sözcüğü ile karşılanır. İdrak etme, yani algılama hızı
insanın o konuyu kavrama gücünü gösterir. Algı sadece dokunarak olmaz, beş duyumuzun
hepsiyle olur. Görme, duyma, tatma, koklama ve dokunma yoluyla gördüğümüz şeyi,
duyduğumuz sesi, tattığımız tadı, kokladığımız kokuyu ve dokunduğumuz nesneyi, beş duyu
organımızın dış çevrede ulaşabildiği herşeyi algılarız. Bunun için göz, kulak, dil, burun ve
deride bulunan sinir uçları beyine giden diğer uçtaki nöronlar arasında gidiş gelişleri, alıp
vermeleri sağlar. Algı ile zeka arasında sıkı bağ vardır. Diğer değişkenler dışarda kalmak
koşuluyla (ceteris paribus) yavaş algı düşük, hızlı algı yüksek zeka belirtisidir. (Bu yüzden
eğitimde daha yaş küçükken, kreşte, anaokulunda algı geliştirici oyunlar oynanmalıdır.) Zeka
gelişimi açısından algı eğitimi çok önemlidir.
Algılama ile kavrama gerçekleşir.
Bu üç kavramı öğrendikten sonra algılama ve öğrenme konusunda tarihsel ve toplumsal
bilgileri kavramamız kolaylaşacaktır.
Algılama ve öğrenme tarihsel süreç içinde çok yavaş ilerlemiştir. Öğrenmeye belirli
konularda ders almayı, öğrendiğin konu üzerinde düşünüp yeni düşünceler geliştirmeyi
eklerseniz insanlığın öğrenmeyi ne denli yavaş ilerlettiğini görebilirsiniz. Algılama öyle ağır
ilerler ki, Örneğin, belki yüzyıllar boyunca kurumuş ağaç gövdesinin dağdan yuvarlandığını
gördü insanlık. Ancak tekerleği bulması çok zaman aldı.
İnsanlık ortalama 170.000 yıldır insan olarak (homo sapiens) üzerinde yaşadığı
dünyanın yuvarlak olduğunu ancak 17. Yüzyılda öğrenmeye başladı. Onda da büyük redler
yaşaya yaşaya, acılar çeke çeke… İtalyan matematikçi, fizikçi, gökbilimci ve filozof Galileo
Galilei tarafından, yaşamını ortaya koyarcasına… İki kez kilise tarafından yargılandı; sözlerini
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geri almazsa ölüme mahkûm edilecekti. Sözlerini geri almak zorunda kaldı ve ev hapsine alındı.
Kendisinden önce, 16. Yüzyıl’da aynı şeyleri söyleyen Polonyalı gökbilimci Nicolaus
Copernicus’u unutmamak gerek. Evrenin merkezinin dünya değil, güneş olduğunu ilk söyleyen
odur. Çünkü Galilei Copernicus’un tezi ile birlikte, o teze dayanarak dünyanın yuvarlaklığını
ispat etmiştir. Çok değil, 170.000 yıllık insanlık tarihinde sadece üç yüz yıl önce!
Bunun gibi, bırakılan şeylerin yere düştüğü insanoğlu tarafından insanlığın oluştuğu ilk
günden başlayarak görüldü. Ancak yerçekiminin bulunması için 18. Yüzyıla gelinmesi ve Isaac
Newton adlı İngiliz matematikçi ve fizikçinin dünyaya gelmesi beklendi. Düşünebiliyor
musunuz? Bu 18 yüzyılın öncesi de var. 170.000 yıl her şeyin yere düştüğü görüldü, ama bunun
bir yerçekimi olduğu ancak 18. yüzyılda söylenebildi!
Tarımın bulunduğu dönemden önceki dönemde (avcılık toplayıcılık döneminde)
insanlık bakarak ve yaparak öğrenme sürecindeydi. Temel öğrenme yöntemleri deneme
yanılma idi. Yapıp yanıla yanıla doğruyu buldu insanlık. Binaları yaparak daha iyisini, silah
kullanarak daha iyisini yapmaya başladılar. Tekeri bulduktan sonra arabayı, buharın itici
gücünü bulduktan sonra motorlu taşıtı yapabildiler. Ama o arada bir şey oldu. Tarihin bir
döneminde insanlık yaparak öğrenmeden sonra bir başka öğrenme aşamasına ulaştı.
Ezberleyerek “öğrenme” noktasına… Bu çok önemli bir tarihsel gelişmeydi. Bu öğrenme
modeli tarım devriminden yani insanlığın toprağı işlemeyi bulduktan, tarımsal etkinliği ortaya
çıkardıktan ve buna bağlı olarak yerleşik düzene geçtikten sonra ezber yoluyla öğrenme yaygın
bir kültürel aşama haline geldi.
Tarım kültürü ezberlemeye, sanayi kültürü algıya ve kavramaya dayanır. Başka deyişle
tarım kültüründe öğrenme ezberlemeye, sanayi kültüründe öğrenme algılamaya dayanır.
Üniversite bugün sanayi ve hatta artık bilişim döneminin kurumu olduğu için üniversitelerde
algı ve kavramaya dayalı bir öğrenme temel oluşturur. Eğer öğrenciler feodal kültür donanımlı
ise algısal öğrenme konusunda sıkıntı çekecek, ezber yoluyla üniversite bitirmeye
çalışacaklardır. Bu hem öğrenciden hem de gelecekte yetişen meslek elemanından istenen
verimin sağlanamaması, hem de üniversitedeki öğretimin niteliğinin düşmesi sonuçlarını
doğuracaktır.
Feodal kültürde öğrenmede ezber temel olduğu ve ezberde algı olamayacağı için
ABD’de gerçek öğretme yönünde özel bir yöntem geliştirilmiştir. Köydeki köylünün verilen
bilgileri algılaması için demonstrasyonla öğretme bir toplum kalkınması aracı olarak devreye
sokulmuştur. Demonstrasyon yaparak, göstererek öğretme demektir. Yüzyıllar boyunca ezber
yoluyla öğrenmiş insanlar karşılarına çıkan yenilikleri, yeni bilgileri hemen almakta,
benimsemekte tereddüt ederler. Çekinirler, inanmak istemezler. Bu nedenle bu tür insanlara bir
doğruyu yaparak göstererek kabul etmesini sağlamak gerekir. Tarım döneminde (Kısaca
feodalite diyoruz.) ve kültüründe ikna etmek için demonstrasyon yöntemi en sağlam yöntemdir.
Tarım kültürü insanı bu öğrenme yöntemi dışında bütün bildiklerini ezberleyerek öğrenirdi ve
ezber temel öğretme yöntemiydi. Ezberleme algıdışı öğrenmedir ve içinde kendi sınırlılığını
taşır. Bu nedenle sadece bir tohumun daha çok ürün verdiğine söyleyerek inandıramazsınız.
Toprağın bir bölümünü ekip bir sonraki dönemde ürün alacak ve daha çok ürün aldığını
gösterecek ki ikna olsun ve o tohumu kullansın. 1950’li, 1960’lı yıllardaki sosyal çalışma
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dünyasında toplum örgütlenmesi ve toplum kalkınması çerçevesinde köy kalkınması
etkinlikleri öğretilirken hep bu anlatılırdı. Yaparak gösterme, göstererek öğretme… ABD’nin
geliştirdiği toplum/köy kalkınması programlarında demonstrasyon yapılması özellikle önerilir.
Sanayi devriminden sonra öğrenme modelinin de değişmesi gerekti. Tarım kültüründeki
öğrenme modeli sanayi kültüründe başka bir öğrenme modelini ortaya çıkarttı ve
yaygınlaşmasını sağladı. Ezber yoluyla öğretmeden algılama yoluyla öğretmeye doğru
dönüşüm başladı. Bunun da maddi nedenleri vardır.
Zorunluluk ortaya çıkmıştır. Bakınız neden?
Köy toplumunda yapılacak işler tarımla ve hayvanla ilgilidir, yapılacak işler belirli ve
sınırlıdır ve büyüğünden görerek aynı şeyleri yapmak yeterlidir. Görüleni yinelemek yeterlidir.
Oysa sanayi kültüründe bakarak makineyi kullanmayı belki öğrenebilirsiniz; ama makinenin
dişlilerine saçınızı, elektrik kaçağına parmağınızı kaptırmanız söz konusu olabilir. Bu nedenle
yeni bulunarak insanlığın karşısına çıkartılmış makineleri kazasız ve bozmadan kullanabilmek
algıya dayalı öğrenmeyi gerektirmiştir. Bunu sadece izleyerek öğrenemez, izleterek
öğretemezsiniz. Önce makinenin ne olduğunu, nasıl olması gerektiğini öğretmelisiniz. Sadece
yaparak, göstererek öğretemezsiniz. Göstererek öğretmek için saçınızı dişlilere uzatamaz,
parmağınızı elektrik yoluna değdiremezsiniz; ölürsünüz. Bunu, ezber ve demonstrasyon dışında
bir yolla aktarmalısınız. Bu sadece algılatarak öğretme yoluyla olur.
Görüldüğü gibi öğrenme ile kültür arasında kopmaz bağlar vardır. Ezberleme yoluyla
öğrenen feodal kültür ile algılayarak öğrenmek zorunda olan sanayi kültürü kendi kültürel
farklarını da böylece göstermektedirler. İki kültür arasındaki en önemli farklardan biri de budur
işte.
Üniversite sanayi kültürünün kurumuysa ve sanayi kültürü sorgulayan, eleştiren,
araştıran ve değerlendirme yapan bireyleri varediyorsa üniversite öğrencileri sorgulama,
eleştirme, araştırma ve değerlendirme özellikleri ve becerilerini sürekli geliştirmelidirler.

5.2. Kültür, Bürokrasi ve Öğrenci
Ezberden algıya, ezberleme yoluyla akılda
tutmadan kavrayarak öğrenmeye geçmek, tarım
kültüründen sanayi kültürüne geçmek demektir. Ve o
kadar zor ve çok büyük zaman alıcıdır. Yukarıdaki
bilgilerin ışığında, tarihsel olarak sanayi, hatta ileri
sanayi dönemi olan bilişim dönemini yaşayan
ülkemizde ve dünyamızda bürokrasiyi tarım kültürü
içinden gelmiş gençlere kavratmanın yolu algılatarak
öğretmedir. Ezber yoluyla öğrenen (ve arkasından
hemen unutan) insanların öğrendiklerini yaşama
aktarmaları olanaklı değildir. Uygulamaya aktarmak
algılayarak öğrenildiği zaman olur. Yoksa öğrenci,

Şekil 6: Tel zımba
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mezun olduktan sonra bürokraside “yaşayarak” yani azar işiterek, uyarı yazıları alarak (tekit
yazısı), idari cezalar alarak öğrenmek zorunda kalacaktır. Ya da cezası yükselememek, terfi
edememek olacaktır.
İnsan doğuştan, ailesinden, çevresinden gelen kültüre uygun bilgileri çok daha çabuk
öğrenir. Toprakta çalışan bir köylünün ya da bir bahçıvanın buğdayla arpayı, başakla samanı,
ardıç ağacıyla akasya ağacını tanıması, birbirinden farklarını bilmesi ve birbirinden ayırması
daha kolaydır. Bilgisayar ortamında büyümüş bir çocuğun da bilgisayarın teknik bilgilerini
kavraması daha kolay olacaktır. Bunun gibi başka örnekler de siz bulunuz, insan yaşadığı
kültürle ilişkili bilgileri daha kolay aklında tutar. Farklı kültürlere ait bilgileri kavramak ve
içselleştirmek daha zordur. Sosyal çalışma öğrencileri de öz kültürlerine uygun olarak daha
birikimli olmaları doğaldır.
Sosyal çalışma ve benzeri mesleklerde rapor yazma ilke ve tekniklerini öğretmeden
önce bu kültürel yapının bilinmesinde yarar
vardır. Hele rapor yazma kadar önemli sunum
yapma becerisini de geliştirilmesi için aynı
temelde aydınlanmak gerekir. Üniversitede
okuyan tarım kültürü ağırlıklı gençlerimizi ve
bunların arasında sosyal çalışma öğrencilerini bu
konuda yetkin kılabilmenin temeli bürokrasi ve
feodalite ilişkisi konusunda kendilerini
aydınlatmadır. Bu bölümde bunu yapmaya
çalışacağız. Çünkü genel gözlemlerimiz ve
bulgular gösteriyor ki sosyal çalışma öğretimini
seçen gençlerimizin büyük bir kesimi tarım
kültürü çevresinden gelmektedirler. İçlerinde
Şekil 7: Delikli zımba; delgeç.
ortalama üç kuşaktan beri sanayi kültürünü
özümsemiş olanların sayısı çok değildir. Bir
başka deyişle bu gençler ezber kültüründen gelmektedirler. Geldikleri kültürel ortamlarda
bürokrasi hergün karşılarına çıkan bir şey değildir. Çünkü köyde bürokrasi olmaz. Kasabada
bürokrasi devletle kurulması gereken birkaç bağlantı dışında o ortamda yaşayan gençlerin sık
karşılaştıkları bir şey değildir.
Eğlenceli bir örnek verecek olursak, yaşadığı köydeki bakkalda soğutucunun içinden bir
karton kutu içinde diş fırçalarının bulunduğunu gören bir kişi ilerde kente geldiği zaman kentsel
düzeni ve titizliği kavraması için zaman vermesi gerekecektir. Öyle ya, köydeki düzenin ne
sakıncası vardı ki? Satılacak diş fırçasının soğutucunun camekânın içinde durmasının ne
sakıncası olabilir ki? Böyle bir yaşam eğitiminden gelen üniversite öğrencisi de üniversitedeki
ev ödevini hazırlarken özensiz olmasında şaşılacak bir durum yoktur. Düzensiz verilen ev ödevi
(sağ sol sınırları belli olmayan bir yazı, puntoların farklı olduğu paragraflar, olmadık yerde altı
çizili, rengi değişik sözcüklerin ödevin içinde bulunması) niye hocayı rahatsız ediyor anlamak
zordur. Bunun kültürel içselleştirme yoluyla değil, hoca istemiyor gözüyle bakıldığında, demek
ki öğretim üyesi kurallara uygun ve görünümü güzel kavramı sınırları için görülen bir düzenlilik
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arıyor; o zaman öğrenci kes yapıştırla hazırlanmış bir ödevin kapağının tepesine renkli olarak
A4 sayfasının yukarıdan aşağıya tam yarısına gelecek büyüklükte okunulan üniversitenin
simgesinin konulması ile “güzelleştirme”nin sağlandığı düşünülüyor. Bu da sanayi kültürü
çerçevesinde bir estetik değil, feodal kültürle yaşayan öğrencinin göründe bir güzellik olarak
beliriyor. Çünkü sanayi bürokrasisinde kapaklara konulan kurumun simgesi sayfa ve harf
büyüklükleriyle uyumlu bir büyüklükte olmalıdır. Bir sayfanın yarısını kapsayan bir simge, o
kuruma duyulan hayranlık ve saygının göstergesi olarak görülüyor. Oysa simge içeriğin önüne
geçmemelidir.
Ya da ödevin kapağına ödevi veren öğretim üyesinin adı konunun daha öncesinde ve
hatta konunun adından daha büyük puntolarla yeralıyor. Oysa kurum, sonra konu, sonra yazar
önem sırasının ilk üçünü oluşturur. Ne oluyor? Feodal kültür sanayi kültürü üretimi olan bir
raporun biçimine ve hatta içeriğine yansımış oluyor. O da beklenen rapor olmuyor. İçinde
feodal kültürün yansıdığı bir rapor günümüz bürokratik kurumlarının beklediği rapor değildir.
Özetle, öğrenci bu ders kapsamında
rapor yazma, sunum ya da mülakat yapma
konuları ile feodal kültür arasındaki ilişkiyi
düşünmek ve araştırmak durumundadır.
Bu araştırma feodal bakışla konuya
yaklaşılmasını önleyecektir. Kültüre ilişkin
bilgilerle rapora ilişkin bilgilerin, yani,
raporun hangi kurallara göre yazılması
Şekil 8: Dört delikli delgeç
gerektiği ile ilgili bilgilerin biraraya
getirilmesi yaratıcılığı arttıracak ve kavramayı kolaylaştıracaktır.
Feodal kültür ile rapor yazma arasındaki bağ ezber ile algı farkından ve feodal sanayi
kültürleri farkından dolayı çok sıkıdır. Çünkü, köyden kente göçünce feodal kültürden sanayi
kültürüne geçiş hemen sağlanmaz. Kültürden hemen kopulmaz. Ayrıntılı söyleyişle, ortamdan
uzaklaşınca feodal kültürden hemen kopulmuş olmaz. Feodal kültür değerleri yerlerini uzun bir
süreç içinde sanayi ya da kent kültürel değerlerine bırakır. Bir kültürün doğrudan ve en etkili
etkisi değişim süreci içinde bile üç kuşak sürer.
Kültür ile rapor, sunum ve mülakat boyutundan bürokrasi boyutuna taşıyacak olursak
ilk söylenmesi gereken şudur: Bürokrasi öncelikle kuraldır, yazılı kuraldır, kurallardır ve
kitaptır. Köy ve kasaba ortamlarında bürokrasi görülmez. Bürokrasinin maddi ögeleri köyde
evlerde bulunmaz. Örneğin, evlerde tel zımba, delgeç, dosya, dosya poşeti (gömleği), telli
dosya, klasör, top kâğıt, ataş (kıstırgaç) vb. gibi araçlar olmaz.
Çünkü bunlar evlerde gündelik kullanılan araçlardan değildir. Bunlara yabancı olan
gençler üniversiteye geldikleri zaman, doğal olarak üniversiter bürokrasiyi bile kavrayacak
durumun çok uzağında kalıyorlar. Örneğin, ben sizin bu dersleri aldıktan sonra merak
geliştirerek, ilgi duymaya başlayarak üniversitenizin web sayfasını açıp içinde mevzuat
sayfasını bulup, içinden sizinle ilgili olan eğitim, öğretim ve sınav yönetmeliğini, örgün
öğrencilere hizmet sunan sağlık, kültür ve spor dairesinin görevleriyle ilgili mevzuatı seçip
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okuyacağınızı biliyorum. Ama genel olarak
Anadolu gençliği dediğimiz çoğunlukla tarım
kültüründen gelen gençler üniversitede dört yıllarını
kendilerini ilgilendiren mevzuatı (yazılı hukuk
kurallarını) bir kez bile açmadan, okumadan, merak
etmeden, gerektiğinde sorarak kulaktan alma
bilgilerle tamamlıyorlar. Böyle bir öğrenme kalıcı
olamaz.

Şekil 9: Telli dosya

Bitmedi. Öğrenci iken üniversiteleriyle bu
bağlantıyı kurmadıkları, kuramadıkları için yarın
mezun olduktan sonra karşılaşacakları bürokratik
ortamı da algılamada zorluk çekiyorlar.

Önce bunun bilinmesi, tespit edilmesi ve öğrencinin anlayışında ona uygun bir
değişiklik yapması gerekmektedir.
Feodal kültür ağırlıklı sosyal çalışma öğrencileri, çok haklı olarak, yakın çevrelerinde
görme olanağına sahip olmadıkları için kırtasiye işlerine, kırtasiye kullanma tekniklerine,
bürokratik kurallara uymakta ve hatta kavramakta güçlük çekmeleri doğaldır. Şöyle yaklaşalım:
Çiftçi çocuğu toprak ve bağ bahçe işlerinden bir balıkçı çocuğundan çok daha fazla anlar.
Balıkçı çocuğu da çiftçi çocuğunun bilmediğini, Örneğin, balık çeşitlerini bilir. Bürokrat bir
aile içinde yetişmiş bir genç bitkiyi (çiçeği) sadece saksıda görmüştür, domates fidesiyle biber
fidesini birbirinden ayıramaz; ancak zımba ile kâğıt delmeyi, dosya gömleği dendiğinde ne
anlama geldiğini, dosya ile klasör arasındaki farkı iyi bilir. Tarım toplumundan çıkma bir genç
ya da ilçede bir esnaf çocuğu da kâr zarar hesaplarını, dükkânda yiyeceklerin küflenmeden uzun
süre nasıl saklanacağını bürokrat çocuğuna öğretecek kadar bilir, ancak zımba ya da delgeç
arasındaki farkta duralar. Bu kültürel konuma uygun bilgi farklılığı doğaldır.
Bürokrasinin ne olduğunu, rapor yazmayı, sunum yapmayı, toplum önünde söz
söylemeyi, sahip olduğu ders notlarını, kitaplarını mezun olduktan sonra da çöpe atmamayı,
saklamayı, bilgi tazelemek için arasıra çıkarıp bakmayı vb. öğrenmeleri için gençlerin her
şeyden önce yukarıda saydığımız kırtasiye gereçlerini iyice tanıyıp, özümseyip, bunları yemek
masasında çatal bıçak kullanır rahatlığında kullanır düzeye gelmeleri; en azından tanımaları
gerekmektedir4. Bu noktada yaşanılan aşama rapor yazma ilke ve tekniklerinin neden
öğrenilmesi gerektiğini kolaylaştıracaktır. Bu noktada üniversitede ziraat fakültesine giden
kente büyümüş, kentsoylu bir öğrenci ile kamu yönetimine, sosyal çalışma bölümüne giden
Anadolu öğrencisinin koşul ve konumlarını aynı görüyorum. İkisi de farklı eğitim alacakları
alanı öğrenmek için zaman ayıracak, özel çaba harcamalılardır.

4
Bunun için, özellikle Anadolu’dan gelen gençlere, öğrencilere zaman zaman büyük kırtasiye dükkânlarında
zaman geçirmelerini çeşitli kırtasiye gereçlerini ellerine almalarını, adlarını öğrenmelerini ve tanımaya
çalışmalarını öğreniyorum. Bu bir kentli gencin seraya gidip bitki çeşitlerini öğrenmesine benzetiyorum.
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Sonuç olarak sanayi kültürünün bireyselleşmiş insanına ayrıntılar içinde çıkış yollar
gösteren, kendisine özgü teknik özellikleri olan, tarım kültüründe yeri olmayan kâğıt, kalem,
zımba, ataş vb. gereçlerin gündelik kullanıldığı bürokratik yapısını tarım kültürünün gençlerine
en hızlı ve sağlam biçimde kavratmanın en iyi yolu onlara gösterme ve göstererek yaptırma
(demonstrasyon) ve alıştırma olmalıdır. Kâğıt üzerinden soyut bilgilerle bürokrasiyi, kırtasiyeyi
ve giderek rapor yazmayı öğretmek de zordur, bu alışkanlığı kazandırmak da… Toplumbilimin
genel bir kabulü vardır: Tarım kültürü sözel kültürdür, sanayi kültürü yazılı kültürdür.
Sözel kültür olan tarım kültürünün yapılanmışlığı ile kentsel sanayi kültürünün öğretim
kurumu olan üniversiteye gelen gençlere üstelik sanayi kültürünün işlevsel aracı olan yazı
yazmasını istemek gençleri zorlamadır, ki onlar da bu zorlanmayı daha çok kes yapıştır yaparak
aşmaya çalışıyorlar. Bu nedenle kes yapıştır ile ödevler yapmak, raporlar yazmak lise ve
üniversitelerde yaygınlaşmıştır. Yapılması gereken iş üniversiteli gençlere içinde bulundukları
bu durumu açıkça göstermek, bu sıkıntılı durumu yanlış yollarla değil, kendilerinde değişiklik
yaparak, ezberden kavramsal öğrenmeye yani algılamaya geçerek, kendilerini buna zorlayarak,
bu alışkanlığı kazanarak aşmaya çalışmalarını önermektir. Gerçek öğrenme ancak bu değişimle
sağlanabilecektir.
Bu çerçevede birkaç örnek vermek istiyorum: Üniversite öğrencileri için tel zımba ile
iki sınav kâğıdını birbirine zımbalarken eli titreyen ya da kâğıdın olabildiğince kenarından değil
de yazdığı yazılar da okunamayacak kadar içerden zımbalayan öğrencilerim çok oldu.
Kâğıdı dosyaya takmak için delgeç (delikli zımba) ile delmesini rica ettiğim
öğrencilerimin delgeçin köşesine bastırılacak kalkık kenarın içine soktuklarını zaman zaman
gördüm. Ya da doğru yere kâğıdı sokup da iki deliğin kâğıdın kenarına farklı uzaklıkta delik
açtığı ve telli dosyaya takıldığında kâğıdın oldukça yamuk oturduğunu çok gördüm. Bu ödevler
hep geliyor önümüze.
Birkaç sayfalık ödevini, içinde kâğıtlarla dosya gömleğini klasöre taktığımda dosya
gömleğinin ağız kısmının aşağıya geldiği için (boylamsal ters takış) klasörü rafa koyarken
kâğıtların kayıp yere döküldüğüne çok tanık oldum. Daha kötüsü, dosya gömleğine sokulan
ödev kâğıtlarının ters sokulduğu için (enlemsel ters takış) klasöre takıldığında kâğıtların boş
arka taraflarının klasörün önüne geldiğine, yazıların arka yüzde kaldığına çok tanık oldum.
Dosya gömleği içine koyulan ve boylamsal olarak ters takıldığı için klasör içinden kayıp
yere saçılan ödev kâğıtlarının sayfalarının numaralandırılmadığı için tekrar doğru sırasına
sokmak için çok uğraştığımı ben bilirim.
Başlıksız boş bir kâğıtta adını ve soyadını sol baş köşeye değil de en arkadaki kâğıdın
en sonuna yazıp imzalayanları, başlıklı kâğıtta verdikleri ödevlerde başlığın kenar bir yerlerine
adlarını yazanları, sonuna atmadıklarını ben bilirim.
Hiçbir yerine tarih atmadan ödevlerini verenleri ben bilirim.
Bütün bu kurallara uyulması gerektiğini birkaç kez anlattığım halde hâlâ sınav
kâğıdında kenar boşlukları koymakta zorlanan bir öğrenciye, bu kadar söylememe karşın neden
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hâlâ bu kurala uymadığını sorduğumda sizin tepkinizi merak ettiğim için, gibi zekice bir yanıt
almıştım. Oysa biliyordum ki, kırtasiyede bu tür kuralların onun için hiçbir anlamı yoktu,
tutmuyordu aklında. Bir başka öğrenci de tüm anlatma çabalarımdan sonra bu kurallar olsa ne
olur olmasa ne olur gibi küçümseyici bir soru sormuştu bana; unutmam. Toprağa gübre atsan
ne olur atmasan ne olur gibi bir soruyla karşılık vermiştim kendisine. O anda anlaşabildik mi,
hâlâ emin değilim.
Dosya gömleğinin, telli dosyanın, klasörün gerçek işlevlerini bilemeyen bir bürokrat tel
zımba ile birbirine tutturduğu 20 kâğıdı bir dosya gömleğinin içine koyarak klasöre takar.
Çünkü ona göre daha şık görünecektir. Oysa gerçek işlevlerinde telli zımba ile birbirine
tutturulmuş kâğıtlardan oluşan bir rapor ayrıca dosya gömleğine koymaya gerek yoktur; delgeç
ile deler ve klasöre takarsınız. Birbirine bütünleşmeyecek kadar farklı içerikler taşıyan kâğıtlar
ve telli zımba ile birbirine tutturulmamış raporlar dosya gömleğinin içine takılır, ki klasör içinde
önlerindeki ve sonlarındaki kâğıtlarla birbirine karışmasın, ayırmakta güçlük olmasın diye…
Bu tür işlevler yaşanarak onun kültürü içinde kavranarak öğrenilirse gerçek kullanımlar
sağlanabilir. Bir feodal kültür dosyaları niye klasöre takar bilir misiniz? Güzel görünsün diye!
Oysa, dağılmamaları için ve konularına göre kolayca bulunabilmeleri için takılmaları gerekir.
İşlev budur.
Sevgili öğrenciler. Bu satırları okurken beni anladığınıza inanıyorum. Köylülükten
çıkmaya başlamak bir olumsuzluktan çıkmaya başlamak değil, içinde yaşadığınız üniversitenin
kültürel ortamına uyum sağlamaya çalışmak demektir. Nasıl ki pazara mayo, denize çarşafla
gidilmezse ve bir yere gidince giysileri o yeni ortama uygun duruma getirmek gerekiyorsa,
üniversiteye başlayınca da, istendik başarı için, yeterli verimin alınabilmesi için beyindeki
giysileri değiştirmek, ezbere dayalı alışkanlıklarımızı algıya dayalı öğrenmeye dönüştürmek ve
bu yöntemle öğrenmeye başlamak zorundayız. Bu öneri tüm değerlerimizi değiştirme önerisi
değildir. Beynimizi ve duygularımızı sarmış ve bizler için çok değerli olan değerlerimizi gene
korumaya devam edeceğiz. Üniversitede öğrenme için, ezberden algıya geçmek gelecekteki
başarımızın temeli olacaktır. Yani konu sadece beyinlerdeki kültürel değerleri üniversite
değerlerine uygun duruma getirmektir. Siz de üniversitede okumayı seçtiğinize göre bu değişim
üniversiteden arzu ettiğiniz yararı sağlamanız ve yeni koşullara uyabilmeniz için yapmanız
gereken bir şeydir. Artık siz kentli bir ortamda bürokrasi ile çalışacak, raporlar yazacak,
dosyalama yapacaksınız.

5.3. Max Weber’in Bürokrasi Kuramı
Max Weber Alman düşünür, sosyolog, ekonomi ve politika ilişkileri uzmanıdır. 18641920 yılları arasında yaşamıştır. 7 çocuklu bir ailenin en büyük çocuğudur. Heidelberg’de
hukuk öğrenimi gördü. Bu dönemde tarih, ekonomi, sosyoloji, teoloji derslerine de katıldı.
Sadece sosyolojiye değil felsefe ve ekonomi politika bilim dallarına önemli katkılar yaptı.
Siyasette zaman zaman etkili oldu. Sosyal demokrat gruplarla liberal grupların arasında
uzlaşmacı bir rol oynamayı denedi, başaramadı. Siyaset sosyolojisi, eğitim sosyolojisi,
metodolojik sosyoloji, ekonomi politika ve sosyal politika alanlarında kendine özgü düşünce
ve tez üretimleri vardır. Bürokrasinin toplumdaki yeri ve gelişimi üzerinde de tezleri vardır.
Şimdi bunlara bir değinelim.
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Toplum yapıları (tarım kültürü, sanayi kültürü) ile
bürokrasi bağlantısı daha bir yüzyıl önceden bilimcilerin ilgi
alanına girmiş, sosyologlar bu konuda çeşitli tezler
üretmişlerdir.
Her ne kadar feodal dönemde bürokrasi varsa ve
gelişmeye başlamışsa da bugünkünden çok farklı bir karaktere
sahipti. Sınırları ve kullanım alanı çok dardı. Çalışma
yöntemleri ve araçları farklıydı ve bugüne göre yetersizdi.
Bürokrasi
sanayileşme
döneminde
yeni
bir
yapılanmayla gelişmeye ve yaygınlaşmaya başladı. Yeni bir
karakter ve güç kazandı.
Sanayileşme ile bürokrasi toplumda bir otorite katmanı olarak belirmiştir5. Bürokraside
çalışmak meslek hâline gelmiştir. Bu görüşler toplumbilim alanında ilkkez Alman sosyolog
Max Weber’in bürokrasi analizi yaptığı büyük ve kapsamlı eserinde dile getirilmiştir. Weber,
ölümünden sonra eşinin tüm yazılarını toplayıp iki yılda bastırmaya başladığı (1921 ve 1922)
ve yeni ciltlerinin basımı yıllar sonra da devam eden Ekonomi ve Toplum (Wirtschaft und
Gesellschaft)adlı 24 ciltlik büyük eserinin 650 ile 678. sayfalarında bürokrasiyi toplumbilimci
gözüyle incelemiştir. Bu kitabın 650 ile 678. sayfaları arası Weber’in bürokrasi üzerine
görüşlerini dile getirdiği sayfalardır (Bkz. Weber, 1922).
Gerçekten bürokrasi yani çağdaş yönetim kurallara bağlı, standartları olan, hiyerarşik
yapıdaki yönetim modeli sanayileşmenin ürünüdür. Bürokrasi gerçi sanayi öncesi dönemlerde
de vardı, ama topluma egemen olan güçlerin bir otorite ve nüfuz aracı olarak bu denli
yaygınlaşamamıştı. Bu nokta önemlidir. Feodal dönemin kültürü feodal kültür olduğuna göre
feodal kültürde fazlaca kâğıt kalem, kâğıt kalemle işlem ve iletişim yoktur. Köylerde yazılı
iletişime gerek de yoktur; kitap da birikmez.
Feodal toplum (halk) bürokrasiyi tanımayan toplumdur. Feodal kültür bugünkü
bürokrasi anlamıyla bürokrasi öncesi kültürdür. Bürokrasinin önemli bir ögesi olan
kırtasiyecilik, kâğıt kalem, yazı işlerinin ülke çapında yaygınlaşmasıyla ortaya çıkmış bir
kavramdır. Yazışma, kâğıt kalem işleri feodal dönemde bürokrasi kavramını ortaya
çıkartmayacak denli alt ve sınırlı düzeydedir. Weber’in saptadığı gibi bürokrasi
sanayileşmenin, kentleşmenin getirdiği yeni bir örgütlenme ve yönetimin modelidir.
Toplumlar sanayileşmeyle karmaşıklaştı. Kentleşti, kentlileşti. İnsan ilişkileri giriftleşti
yani iç içe girdi, birbirine karıştı. İnsan ilişkileri değişti. İnsan toplum içinde yalnızlaştı,
bireyselleşti; ama birbirleriyle ilişkileri – hatta bu yüzden – zorlaştı ve karıştı. Kalabalıklaştı,
ilişkileri çoklaştı. Belki sığlaştı ama çoklaştı.

İlgili bölümde Osmanlı İmparatorluğunda bürokrasinin ilkkez farklı bir güç olarak ortaya çıkmasının Tanzimat
döneminde gerçekleştiğini anlatmıştık.
5
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İnsanlar arasındaki güven azaldı. Güven ortamı
kalktı. Sık değişen ilişkiler yoğunlaşan insan ilişkileri
her kararı sözleşmeye bağlamak, birbirilerine karşı her
konuyu yazı ve kayıt altına, imza altına almak
zorunluluğunu getirdi. Çok ve kısa süreli ilişki, kısa
süreli ama geçerlik süresi uzun olması gereken çok söz
vermeler çare ve çözüm olarak yazı, kayıt ve imzayı
getirdi. Bunların hukuksal çerçeveleri çizildi,
yaptırımları belirlendi. Böylece güvene dayalı ilişkileri
aşan karmaşık çok sayıda ilişkiler yazıyı, yazışmayı, kaydı, imzayı, hukuksal işlemi ve izlemi
ve yaptırımları zorunlu duruma getirdi. Bu kırtasiyeciliğin yaygınlaşmasıdır.
Weber’in modern bürokrasi modelinde getirdiği iki tezi vardır: İdeoloji ve hiyerarşi.
Weber bürokrasiyi egemenliğin yasal biçimi olarak görür. Onun için feodalite
döneminde bulunan “patrimonyal” (lütfen, anlamı için internet sözlüklerine bakınız.) bürokrasi
feodaliteden sanayi dönemine geçişle yerini “modern bürokrasi”ye bırakmıştır. Weber’e göre
patrimonyal bürokraside istikrarsızlık ve despotizm görülür. Modern bürokrasi bunun aşıldığı
yasal-ussal otorite (kurallı ve akılcı) sağlayan bir düzendir. Weber modern bürokraside eski
bürokrasinin sakıncalarının giderildiğini savunur. Ona göre bürokrasi ideolojik bir araçtır,
güçtür.
İkinci tezi olan hiyerarşi de bürokrasideki üst ve alt sıralamasını anlatır. Yönetim yukarı
doğru daralan bir piramit düzeninde hiyerarşik kurallara göre yapılır. Weber’e göre üst, altı
denetler ve yetkiler yukarıdaki küçük tabakada genişken aşağıdaki büyük tabakada daralır. Bu
yapıda keyfilik yoktur, her şey kurallara bağlanmıştır (Weber, 1993, 209).
Daha sonraları Weber’in modern bürokrasi dediği modelde de çeşitli sakıncalar ortaya
çıkmış ve bu modeli eleştirenler de modern bürokrasiyi bizzat Weber’in kavramlarıyla
eleştirmişlerdir.
Despot
ve
baskıcı…
(Bözoğlu,
2012)
(http://alibozoglu.blogspot.com/2011/12/max-weber-ve-burokratik-despotizm.html).
Weber’e göre modern bürokrasinin üstünlükleri şunlardır:
1. Bürokrasi egemenliğin ussal kullanıldığı bir araçtır.
2. Adalet,
3. Yansızlık,
4. Güven,
5. Akılcı (ussal)
6. Etkililik,
7. Dayanıklılık ve süreklilik,
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8. Hatalardan kaçınma,
9. Titizlilik, özenlilik,
10. Belge soruşturmacılık, veriye dayalılık,
11. Rahatlık, kolaylıktır (http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrokratie - cite_note2).
Weber’e göre modern bürokrasinin karakterlerini belirleyen özellikleri şunlardır:
a) Yönetimin personeli kişisel olarak kendi statüsünde özgürdür ve ancak sadece işinin
tanımlanmış görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür.
b) Memurluk (memuriyet) kesin bir hiyerarşiye göre kademelendirilmiştir. Bürokraside
çalışan her bireyin o yapı içinde belirli bir yeri vardır. Onun dışına çıkamaz.
c) Bürokraside belirli kadroların işlevleri ayrı ayrı açıkça tanımlanmıştır.
d) Memurlar göreve sözleşme ile getirilirler.
e) Memurlar işe alınışta mesleki uzmanlık yetenekleri gözönünde tutularak seçilirler.
Bunun en birincil ve önemli göstergesi sınav sonucu elde edilen diploma ve sertifikadır. Daha
sonraki süreçlerde de yetkinliğe (liyakata) göre işe yerleştirilirler.
f) Memurlara yapılan ödeme ‘aylık’ adını alır, aylık olarak ödenir. Memurlar genellikle
emeklilik haklarına sahip olurlar. Memur belirli haklarından vazgeçerek istediği zaman işi
bırakabilir ve bazen de işine son verilebilir.
g) Memurun ana bir işi ve konu ile ilgili tek bir görevi vardır.
h) Memuriyet bir “kariyer”dir ve memurlar kıdem veya yetkinliğe (liyakata) ve bir
“üst”ün değerlendirmesine göre terfi ederler (yükseltilirler).
i) Memurlar bulundukları ya da getirildikleri mevkiye, makama el koyamazlar. O mevki
ve makamın gelirlerini kendileri için kullanamazlar.
j) Memur bütünleşmiş bir denetim ve disiplin (kurallar) sistemine tabidir.
(http://tr.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrokrasi)
Bürokrasi, kendine özgü kültürü olan sanayi toplumunda farklı insan ilişkilerinin farklı
bir aracıdır. Sanayi ve daha ilerisi toplum ilişkilerinde bu araç artık vazgeçilemezdir. Bürokrasi,
yeni düzende insan-insan, insan-grup, insan-kurum, insan-işyeri, insan-pazaryeri, insan-devlet
ilişkilerini kendisine uygun olarak değiştirmiş ve belirlemiştir. Bürokrasi tarafından belirlenen
insan ilişkilerinde hukuk kuralları belirleyici araçtır. Yaptırımlarıyla insanları grupları,
şirketleri ve devletleri bağlar.
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Ayrıca bürokrasi görevlendirmelerde hiyerarşiyi getirmiş, yetki ve ödevler bir yönetim
tarafından önceden belirlenmiştir ve işler uzmanlar tarafından kurallara dayalı ve biçimsel
olarak (formel olarak) yürütülür. Belirli standartları vardır. İşlemler ve iletişim yazılı olarak
yapılmaktadır.
Bu süreç içinde ortaya çıkan bu farklı insan ilişkileri feodal düzene ve kültüre
yabancıdır. Feodal kültür için bürokrasi dünyasına girmek farklı bir dünyaya girmek gibidir.
Eskinin Türk filmlerinden anımsarız. Köyden gelip bir arsa, tapu, nikâh vb. gibi zorunlu
bürokratik işlemleri olan insanlar, kültürel kimlik olarak “köylüler” ilgili bakanlığın daha
kapısının önünde saygıdan şapkalarını çıkarırlar. Aslında o bürokrasiyi devletin gücü olarak
gördükleri için korkarlar, ürkerler, bakanlığın, mahkemenin binasından içeri derin bir saygı
duygusu içinde girerlerdi. Bu çekingenlik bürokrasiyi tanımazlıktan, ona yabancı olmaktan
gelir. Feodal kültüre sahip insanların bürokrasiyle tanışmaları devlet korkusu olarak belirir.
Yıllarca sürer. Öte yandan onlardaki bu çekingenlik ve ürküntü etki tepki bağlamı içinde
“bürokratlarda” da yani bürokraside çalışan; anlayış ve ilişkileri bürokrasi kültürüne uygun
duruma gelmiş olan insanlarda da bir üstlük duygusu yarattı. Öyle ya, “köylüler” kendilerinden
bu denli çekindiklerine göre kendilerinde bir güç vardı; bunu keşfettiler ve ona göre
davranmaya başladılar. Üstten konuştular, bürokratik tavır denilen tavırlar geliştirdiler. Buna
gerekçe olarak da devleti temsil ettiklerini, devletin yüceliğine uygun davranmaları gerektiğini
gösterdiler. Onlar devlet adına harekete ediyorlardı. Saygınlıklarını buna bağladılar. Bu tavır
temelinden koparak bir bürokrat tavrı olarak gelişti. Bunun temeli, köylülüğün, devlet gücü ve
onun görünür yüzü olan bürokrasi erkinden korkması ve çekinmesidir. Aynı, feodal beyden
korkar ve çekinir gibi…
Karşılıklı etki-tepki ilişkileri içinde gelişen halk bürokrasi ilişkilerindeki bu alt üst
modeli toplumun feodal kültürden sanayi kültürüne dönüşmesi, sanayi kültürüne uygun
ilişkilerin toplumda yaygınlaşmasıyla çatırdamaya başladı. Çünkü sanayi kültürü feodal bey
teb’a ilişkisini (bağımlılığını) işçi-işveren ilişkisine (birey özgürlüğüne) dönüştürmüştü. Artık
feodal beye karşı korkunun karmaşıklaşmış toplumda devlet ve bürokrasi korkusu olarak
tezahür etmesi kültürel temellerini yitirmeye başlamıştı. Zaman içinde, feodal kültürde büyük
güç olarak görülen bürokrasi erki, sanayi kültüründe hizmet makamı olarak algılanmaya
başlayacaktı.
Bu değişen anlayış halk bürokrasi ilişkilerini de değiştirmeye başladı. Konuyu biraz
açalım. Feodalitede derebey, ağa vardır. Otoritesi büyüktür. Teba feodal beye (derebeye, ağaya)
biat eder. Sanayi kültüründe gelişen bürokrasi sonrasında biat edilecek otorite devlettir.
Weber’e göre de “Bürokratlar pratikte, eğer isterlerse teknik uzmanlık, enformasyon ve bilgileri
sayesinde kolayca, siyasi hükmedicilerinin memuru hâline dönüşebilirler. ”Weber’den bu
sözleri aktaran Etzioni’ye göre de “Sonuçta bürokrasi, devletin baskıcı ve bağsız kural
koyucusu hâline de dönüşebilir.” (Etzioni, 1993, 57’den akt. Arslan, 2003, 123). Bu şu anlama
gelir. Sanayi döneminde bürokrasi halkın kural koyucusu yani devlet adına yakından tanıdıkları
ve biat ettikleri bir güç durumuna gelir. Hatta öyle ki giderek bu biat kültürü devletin güç aracı
olarak kullandığı bürokrasinin de ruhsuz, duygusuz ve kalpsiz teknik uzmanlardan oluşmasını
getirerek (agy) bizzat bürokrasinin kendisini bile devlete biat edecek kullar hâline getirir.
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Weber’in deyişiyle “Bürokrasi, büyük bir makinenin kendi varlığını sürdürebilmek için yoğun
bir çaba içinde olan, gelecekte de daha büyük bir dişli olabilme umut ve hayalini taşıyan küçük
bir dişlisi olmaktan öte bir anlam taşımayan bireyler yaratır.” (agy).
Bu, bürokrasinin toplumsal boyutta yabancılaşan ve eskideki ağa yerine bürokrasinin
kendisine biat eden kullar yaratmasıdır.
Sonuç olarak toprağa ve ağaya bağlı tarım toplumu aşamasının kültüründe olmayan
bürokrasi sanayi kültüründe geliştikçe toplumdaki bu egemenlik merkezlerinin de değişmesini
getirdi. Aslında, demokratik ve yurttaşları bireyleşen sanayi toplumlarında ne feodal kültürün
ögesi olan biat etmekten, ne de biat kültüründen söz edilebilir. Demokratik toplumlarda hukuk
kuralları bulunur.
İnsanlar bu kurallar çerçevesinde demokratik haklarını kullanırlar. Ancak bu kez de
egemen yönetici erkin toplum üzerinde kurduğu otoriteden söz edilebilir. İşte burada
söylenmek istenen, bürokratik mekanizmanın egemen yönetici erkin denetleme ve baskı kurma
aracı olarak kullanıldığıdır.

5.4. Toplumların Karmaşıklaşması ve Bürokrasi Zorunluğu
Toplumlar büyüdükçe karmaşıklaşmaktadır. Bir köy yaşamının sadeliği ile bir büyük
kentin karmaşıklığını düşününüz. Köyde yaşayan bir yoksulun ya da yaşlının köydeki
pozisyonu ile, büyük bir kentte, metropoliten kentte yaşayan yalnız bir yabancı ya da bir
yoksulun konumunu düşünebilir misiniz lütfen?
Köyde köy sakinlerinin hergün baktığı bir yoksul, yardımına koştuğu bir yaşlı kentte bu
sıcak ve düzenli ilgiyi görememektedir. Çünkü kent hem kalabalıktır, insanlar birbirlerini
köydeki kadar yakın tanımamaktadırlar, hem, özel gereksinim grupları, yani örneğimizde
belirtildiği gibi bakıma muhtaç yaşlılar, ortada kalmış yoksulların sayıları da
çevrelerindekilerin gündelik bakım gücünü çok aşan sayıdadır. Kentlerde yaşayan ve gündelik
geçimleri için hergün koşturan insanlar yoksulların, yaşlıların, bunların yanında sokak
çocuklarının, sokaklardaki alkoliklerin, işsizlerin vb. hangi birine ve nasıl yardım yapacağını,
yardım gücünü aşan durumlarda ne yapılması gerektiğini bilemez durumdadırlar.
Bu koşullar altında özel gereksinim grupları çeşitli kurumlar, kuruluşlar yardımıyla
yaşamlarını sürdürmek zorunda kalmaktadırlar. Onları sokaklardan polis toplar, ilgili
kuruluşlara götürür. Kurumların ve kuruluşların yetkilileri onları uygun kuruluşlara yerleştirir,
gündelik bakımlarını yapar, sağlık bakımlarını yaptırır, konut bulur, iş bulmaya çalışır, eğitim
sorunlarını çözer, sosyal rahatsızlıklarını gidermek için belirli meslekleri devreye sokar.
Bu süreç içinde yazışmalar başlar, bürokrasi gelişir ve karmaşıklaşmaya başlar. Her
çalışma kayıt altında yapılır. Çünkü yazı sorumluluktur. Birilerinin bir konudaki
sorumluluğunu belirtir, sorumsuzluğunun belgesi olur.
Bütün bu bakıma muhtaç kalabalıklar için, bunların sosyal bakımları için, işlerin
aksamaması ve etkili olabilmesi için hem polis tarafından, hem mahkemeler tarafından, hem
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ilgili bakanlık ve il müdürlükleri tarafından, hem yerleştirildikleri kuruluşlar tarafından çeşitli
raporlar tutulmak zorundadır. Hem bu kuruluşlara yerleştirilme sürecinde, hem kuruluştaki
sosyal tedavileri sürecinde, hem kuruluştan ayrılma sürecinde ve evlerinde gözetim sürecinde
farklı raporların yazılması zorunluluk durumuna gelir.
Görüldüğü gibi bu noktada başlar raporun önemi. Bu noktada başlar sosyal sorun sahibi
ile o sorunu tanılama (teşhis) ve sağaltım (tedavi) süreçlerine yapılması gereken görüşmeler ve
mülakatlar… Bu noktada başlar uzmana elemanların üstlerine ya da uzman personelin kendi
aralarında ya da konu ile ilgili akademisyenlerin görüş alışverişi için sunum yapmaları…
Bu noktada modern meslekler, bunların arasında sosyal çalışma ve sosyal yardımcılar
soluk alıp vermeye başlar; işlemeye başlar, kaçınılmaz olarak.

5.5. Bürokraside Yazmanın ve Görüşmenin Önemi
Bürokraside yazmanın ve görüşmenin önemi çok büyüktür. Yazma ve görüşme bu kadar
önemli olmasa bürokrasi bu kadar vazgeçilmez, bu kadar kalıcı olmazdı. Bu kadar büyük ve
kapsamlı olmazdı.
kayıt

Bürokrasi önce yazıdır. Sonra kayıttır. Yani bürokrasi kâğıttır ve kayıttır. Kâğıt üzerine

-

hizmeti kalıcılaştırmadır.

-

hizmeti netleştirmedir,

-

yapılanları, yapılacakları belgelemedir,

-

birilerine sorumluluk vermedir,

-

birilerinin sorumsuzluğunu göstermedir,

-

yeni görev vermedir,

Ayrıca yazı, yani bürokrasi,
-

ele alınan konuların geriye doğru izlenmesini sağlar.

-

yapılanların kayıt altında tutulmasını, yani yapılanların unutulmamasını sağlar,

-

yapılanların ya da bilgilerin depolanmasını sağlar.

Bürokraside yazı iki temele dayanarak yapılır. Bunlardan biri
-

görüşme, diğeri

-

yazılı hukuk kuralları, yani mevzuattır.
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Bürokrasi yazılı hukuk kurallarına göre işler, görüşmelerle olumlu anlamda zenginleşir,
olumsuz anlamda kabarır.
Bürokrasi yazısız olamayacağına göre sosyal hizmet bürokrasisinde görev alacak
olanlar, yani sosyal çalışmacılar ve sosyal yardımcılar ile sosyal hizmet alanlarında diğer
çalışan sosyal meslekler
-

önce düzgün yazı yazmayı bilmeli,

-

yazı yazmayı sevmeli,

-

yazım hatası yapmayacak kadar dilbilgisine sahip olmalı,

-

ve bu konuda becerikli olmalıdırlar.

Beceri tekrarlarla gelişir. Uygulamada yapılan tekrarlar beceriyi geliştirir, arttırır.
Yazıyı sevmek kendini ifade etme becerisini de arttırır. Bu da ilgili her mesleğin
kendisini zaman içinde daha iyi yazılı ifade etmesini sağlar. Ayrıca artık biliniyor ki sosyal
meslekler de her diğer çağdaş meslek gibi raporla kendi varlığını sürdürür. Bu da yazı ile
yazılan raporlarla mesleğin kendisini geliştirmesi demektir. Öyleyse, bürokrasi, yazı ve rapor
öncelikle mesleklerin içerik gelişmesini hızlandıran araçlardır. Bu gelişim sağlıklı iletişimle
daha da hızla sağlanır. Sosyal meslekler için sağlıklı iletişim, önce,
özel gereksinim gruplarıyla, yani başvuranlarla ya da toplumda sosyal hizmet
sunulanlarla, sonra,
diğer sosyal mesleklerle, psikologlarla, sosyologlarla,
hukukçularla (yargıç, savcı, avukatlarla), hekimlerle, hemşirelerle vb…

öğretmenlerle,

-

bir alandaki sosyal yardımcıların diğer alanlarda çalışan sosyal yardımcılarla,

-

sonra, kamu yönetimi ile,

-

kamu bürokrasisi ile,

-

sivil toplum örgütleri ve

-

sivil toplum kuruluşlarıyla

sağlanan iletişimdir. Bu iletişimler görüşmeler demektir. Karşılıklı yapılan görüşmeler
hem meslekleri, hem meslek elemanlarını geliştirir.
4.1. Numaralı ve toplumsal yapı ve toplumların gelişme süreci başlığını taşıyan bölümde
ne demiştik? Demiştik ki, toplumlar canlı organizmalardır ve sürekli değişirler ve gelişirler.
Biraz yukarıda sıraladığımız görüşmeler ve yazışmalar yoluyla sağlanan iletişim meslekler ve
meslek elemanları olarak değişmeyi ve gelişmeyi kışkırtan ve sağlayan bir araç olarak
görülmelidir.
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5.6. Bürokrasinin Boyutları ve İletişim
Rapor yazma konusu sanayileşmenin ilerleme süreci içinde daha boyutlandı ve
karmaşıklaştı; daha vazgeçilmezleşti. Bürokrasi olmayan yönetim ve yönetimsiz toplum
olamayacağına göre bürokrasisiz toplum düşünülemez oldu.
Bu anlamda iletişim de sosyal çalışmacıların ve sosyal hizmet alanlarında uzmanlık
boyutunda her çalışanın çok iyi bilmesi gereken konulardan biridir. Çünkü sosyal çalışma insan
mesleğidir ve insan mesleğinde insan ilişkileri çok önemlidir. Bu ilişkiler belirli iletişim
yöntemleri ile (ve bilgi ile) mesleki ilişki olur, resmi ilişki olur, etkili olur ve başarıyı getirir.
Yazışma, rapor yazma örgütsel boyutta bir iletişimdir. Yazışmalar, raporlar iletişim
araçlarıdır. Sunum yapmak bir iletişimdir ve sunum iletişim aracıdır. Başarılı bir meslek
uygulaması sağlıklı bir iletişimle gerçekleşir. Yazdığınız dilekçe, resmî yazı ya da rapor
yeterince düzgün, içerikli ve dolayısıyla etkili değilse o meslek uygulamasının başarısından söz
edilemez. Bir meslek kendisini iki boyutta tanıtır (prezante eder): Sözel boyutta ve yazılı
boyutta. Bunu başka türlü de ifade edebiliriz. Bir meslek (a) sözel iletişim ile (b) yazılı iletişim
ile kendisini iyi ya da kötü olarak tanıtabilir. Bu konularda meslek elemanı olarak ne denli
yetkin ve başarılı isek mesleğimizi o denli başarıyla temsil etmiş ve tanıtmış oluruz.
Sözel iletişimin etkililiği (effektivity), etkinliği (activity) ve başarısı düzgün ve dolu
(içerikli) bir konuşma ile sağlanır. Bilgiye dayalı, konu ile ilgili bilgileri içeren bir konuşma (a)
hem karşısındakini aydınlatır, (b) hem dinleyenin kendisine değer verildiği duygusunu
uyandırır, (c) hem sunuş yapan üzerine olumlu görüşlerin uyanmasına neden olur ve hem de
(d) mesleğin değerini arttırır.
Yazılı iletişimin yani bir rapor yazmanın, bir resmî yazı, bir dilekçe yazmanın niteliği
de yukarıdaki dört ögenin gerçekleşmesini sağlar ve daha çok yazanın kişiliği ve mesleği
üzerinde olumlu izler bırakır. Yazım yanlışları taşımayan, biçimsel özen gösterilmiş, anlatmak
istediğini tamca anlatabilen bir yazı, bir rapor, bir dilekçe konu ile ilgili işleri
kolaylaştırabileceği gibi –hatta işte bu yüzden – okuyan üzerinde olumlu bir izlenim bırakır. Bu
tür yazıları okumak durumunda olanlar da genellikle üst makamlar ya da üst makamları
etkileme gücünde olan makamlar olduğundan nitelikli bir raporu, resmî yazıyı, hatta bir
dilekçeyi veren kişi, meslek ya da makam bürokraside önemli kazanımlar sağlıyor demektir.
Bir mesleğin başarısında bu tür konulardaki yetkin üretimlerin rolü çok büyüktür.
İletişim sosyal meslek elemanları için sadece hastalarıyla, kendilerine başvuranlarla
kurdukları iletişimi değil, çalıştıkları kurumdaki hiyerarşi içindeki iletişimlerini de anlatır.
Hiyerarşideki dikey, yatay ve çapraz iletişim o kişinin başarısını etkileyen iletişim modelleridir.
Bunun yanısıra kurumda çalışan için dışa dönük (Gökdere, 2003, 9) ve içe dönük (kurum
çalışanlarıyla hiyerarşik yapı dışında kurulan iletişim) örgüt kararlarının başarısını etkiler (agy).
Demek ki sosyal hizmet alanlarında çalışanlar için iletişimin boyutları hepsi birbirinden
farklı, hepsi birbiriyle bir bütün oluşturan ve hiçbiri vazgeçilemeyecek boyutlardır:
1.

Sosyal meslek elemanlarının kendi meslek elemanlarıyla iletişimleri,
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2.
iletişimleri,

Sosyal meslek elemanlarının diğer sosyal meslek elemanlarıyla kurdukları

3.

Sosyal meslek elemanlarının başvuranlarıyla iletişimleri,

4.

Sosyal meslek elemanlarının yöneticileriyle iletişimleri,

5.

Sosyal meslek elemanlarının astlarıyla iletişimleri,

6.
Sosyal meslek elemanlarının kendilerini düzenli beslemek için kurmaları
gereken akademiayla ilişkileri.
Bu çok boyutlu ilişkilerin niteliği hizmetin başarısını etkileyecektir. Çünkü sosyal
hizmet alanlarında iletişimsiz hizmet de olmaz, çözüm de olmaz. Çünkü sorun insan sorunudur.
Sosyal çalışmacı ya da sosyal yardımcı görevini yaparken o sorun ya da konu üzerinde
kendi meslek arkadaşlarıyla daha iyi bir hizmet için sürekli görüş alışverişi yapmalıdır. Düzenli
haftalık toplantılar en iyisidir.
Çalıştığı konu ile ilgili diğer sosyal meslek elemanlarının zaman zaman görüşlerini
almalıdır. Tartışmalıdır. Böylece diğer sosyal mesleklerle hizmet sınırları zaman içinde daha
belirginleşmiş olur, kendi mesleki hareket alanı daha rahatlamış olur, diğer sosyal mesleklerle
sürtüşmeleri azalır. Zaman zaman aynı hizmeti verebilirler ancak farklı boyutlardan
vereceklerdir; bunu görürler.
Sosyal meslek elemanlarının başvuranlarıyla iletişimleri önce onları anlamak, sonra
sorunlarını anlamak ve onlarla empati (eşduyum) yapabilmeleri için gerekli ve önemlidir. Bu
iletişimin hizmet süresi içinde düzenli olması sosyal sorunun çözülmesinde hızlandırıcı etki
yapar; başvuran meslek elemanı arasındaki güveni besler, pekiştirir.
Sosyal meslek elemanlarının yöneticileriyle iletişimleri gene hizmetin niteliği açısından
gereklidir. Çünkü yönetimin bilgisi dışında verilen hizmet olamayacağı gibi hizmet verilirken
kullanılan yöntemlerin de o kurumun ya da kuruluşun hizmet standartları içinde yeralıp
almadığının bilinmesi gereklidir. Ayrıca hizmet süreçlerinin birbirinden farklılığı yada
benzerliği yönetim ile hizmet arasındaki iletişimle görülebilir.
Sosyal meslek elemanlarının astlarıyla iletişimleri verdikleri sosyal hizmetin her
boyutuyla sağlıklı işlemesi için gereklidir. Verilen sosyal hizmet süreci içinde başvuranın
zamanında görülmesi gereken bir işi vara görülmeli, alınacak ilacı varsa alınmalı, boş zaman
değerlendirmede kendilerine destek sağlanacaksa sağlanmalıdır. Bunların savsaklanması
başvuranın sosyal tedaviye yoğunlaşamamasını doğuracak, hizmetin genel niteliğini
düşürecektir.
Her boyutta iletişimle sağlanan hizmetlerin
a)

yeni ve güncel bilgilerle desteklenmesi ve,
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b)
yapılan sosyal hizmette kullanılan yöntem ve tekniklerin doğru, etkili ve etkin
olup olmadıklarının test edilebilmesi için
uygulamacı olabildiğince konu ile ilgili akademik ortamlara girmeli, konuyu uygun
ortamlarda masaya yatırıp tartışmaya açmalıdır. Sosyal hizmet alanında verilen hizmetler ben
yaptım oldu mantığıyla ve sığlığıyla verilebilecek hizmetler değildir. Çünkü insanla
çalışılmaktadır, bir yanlışlık oldumu [Soru eki olmadığı için ayrı yazılmadı. Yazarın notu.]
olumsuz etkilenen insan olacaktır ve olmaktadır. Uygulamacının akademiayla kurduğu iletişim
aynı zamanda kendileri için de test edici ve besleyici olacağı için sürekli öğrenme ilkesi içinde
geliştirici de olacaktır.
Bu iletişimler sadece sözel değil, raporla da kurulur. Rapor insanın kendisini de anlatan
bir araçtır. Bu nedenle bu derste rapor konusunda alacağınız bilgilerin ayrı ayrı önemi vardır.
Yukarıda anlatılanlar rapor yazmanın sosyal çalışma için önemini anlatır. Rapor mesleğin her
aşamasında mesleği meslek yapan işlemlerden biridir.
Bürokrasi içinde rapor öylesine boyutlanmış ve çeşitlenmiştir ki raporun çeşitleri, türleri
hakkında da bilgi sahibi olmamız gerekmektedir.
Öteyandan bürokrasi kuramını geliştiren Max Weber’e göre “Çağdaş bürokrasi yazılı
belgelere (dosyalara) [raporlara] dayanır.” (Coşkun; Asunakutlu, 2012, 9).
Raporsuz bürokrasi olmaz. Bürokrasi sadece resmî yazı değildir.
Rapor yazmanın çeşitli kuralları bulunmaktadır. Mektup yazar gibi rapor yazılmaz.
Raporun kendine özgü kurallarını da iyi bir meslek elemanı olmak için iyice öğrenmeliyiz. Bu
kurallar içinde raporda kullandığımız kaynakların kaynak olarak kullanılması da
bulunmaktadır. Kaynak kullanılmadan alıntı yapılamaz, alıntı yapmanın da kuralları vardır.

5.7. Bürokrasinin Çeşitleri
Çok daha fazla çeşitlere ayrılabilecek olan bürokrasiyi burada birkaç boyutta
sınıflandırıyoruz.
1.

Tarihsel dönemlere göre bürokrasi çeşitleri

2.

Yönetim modellerine göre bürokrasi çeşitleri

3.

Ekonomik ve ideolojik modellere göre bürokrasi çeşitleri.

4.

Ülkelere göre bürokrasi çeşitleri

5.

Teknik gelişmişlik düzeylerine göre bürokrasi çeşitleri

Bir konuyu tarihsel dönemlerine ya da uygulama modellerine, teknik farklılıklarına göre
ele aldığımızda onu dikey çeşitlendirme olarak adlandırabiliriz. Çeşitlerini ülkelere göre ele
aldığımızda da yatay çeşitlendirme olarak adlandırırız.
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Bir başka bakışla boyutları, hızları ve nitelikleri farklı olduğu için şu sınıflandırma da
anlamlı olabilir:
-

Yerel bürokrasi (Ağır işler, sınırlıdır, kişisel değerlere bağlıdır.)

-

Ulusal bürokrasi (Ulusal düzeyde tüm ögeleriyle işleyen bürokrasi.)

Küresel bürokrasi (Uluslararası kamu ve ticari bürokrasi, uluslarüstü
(supranational (İng.; Übernational (Alm.)) ve ulusötesi (transnational)
Ayrıca bürokrasi ideolojik anlayışlara göre ve devletlerin yapılarına göre de farklılıklar
gösterir.
gelişmiştir.)
-

Kapitalist sistemlerde bürokrasi (Daha çok ticaridir; teşvik bürokrasisi
Komünist sistemlerde bürokrasi (Hantal ve ağır işleyen özelliği ile tanınmıştır.)

Baskıcı (otoriter) rejimlerde bürokrasi (Sınırlıdır. Otoritenin sözü bürokrasiyi
etkisizleştirir.)
gibi…
Ulusal düzeyde de;
-

Kamu bürokrasisi,

-

Özel girişim bürokrasisi

-

Sivil toplum bürokrasisi

kendilerine özgü özelliklere sahiptirler.
Bu farklı sınıflandırmaların herbiri ayrı özelliklere ve niteliklere sahiptir. Bu kitabın
sınırları içinde bu çeşitlendirmelerden sadece ikisini burada ele alacağız. O da tarihsel
dönemlere göre bürokrasi çeşitleri ile teknik gelişmişlik düzeylerine göre bürokrasidir.
Diğerleri yönetim derslerinin geniş konularına girebilir.

5.7.1. Tarihsel Dönemlere Göre Bürokrasi Çeşitleri
Tarihsel dönemlere göre bürokrasi çeşitlerine bakarsak konuyu dörde ayırabiliriz.
1.

Feodalite Öncesi Bürokrasi

2.

Feodal Dönem Bürokrasisi

3.

Sanayi Dönemi Bürokrasisi
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4.

Bilişim Dönemi Bürokrasisi

Bu dört dönemin özellikleri, nitelikleri dönemlerine göre en üst düzeyde olsa da,
birbirinden tamamıyla farklıdır.

5.7.1.1. Feodalite Öncesi Bürokrasi
Feodalite öncesi bürokrasi derken feodalite önceki yönetim sistemlerinin kendi
düzenleri içinde belirli işleri belirli kurallara, kayıtlara ve yazılara göre yürütmelerini dile
getirmiş oluyoruz. Bu, bugünkü, hatta feodal dönem bürokrasisine hiç benzemeyen zayıflıkta
kayıt işleridir.
Feodalite öncesi yönetimler küçük toplulukların yönetimi idi. Farklı dillerdeki
deyişleriyle soylar, boylar (Tr.), klanlar (clan, İng.), kabilelerde toplumsal düzen (kabila, Ar.)
yazılı kurallara dayanmadan, töreye göre (töre kurallarına göre) sağlanıyordu. Gerçi
bürokrasinin temel özelliklerinden biri olan hiyerarşi feodalite önceki dönem topluluklarında
da vardı, ancak bu masabaşında düzenlenmiş bir hiyerarşi değil, doğal bir hiyerarşiydi.
Topluluğun en büyüğü, sözü en dinleneni en yaşlı olandı, sonra, daha çok yaşa ve onun yanısıra
aile içindeki role göre hiyerarşi düzenleniyordu. Savaş zamanlarında güç karizmatik ve güçlü
olan gencin eline geçiyordu. Bunlar daha çok göçebe topluluklar oldukları için alım satım ya
da depolama kayıtları da yapılmadı, yapılan kayıtlar uzun süreli olmadı. Yağma ekonomisinde
bürokrasi olmaz.
Kabileler, klanlar arasında kız ya da mal alıp vermeler de atanın, büyüğün getirdiği ve
zamanla töreleşen kurallara göre ve sözel oluyordu. Artık biliyorsunuz, bürokraside üç temel
öge hiç değişmez. Kâğıt/kayıt ve hiyerarşi ve belgeleme (arşiv). Töre düzeninde kâğıtla iş
yapmaya gerek yoktu. Karar güçlünün kararıydı. Hiyerarşi ya yaşa göre ya güce göre
belirleniyordu. Göçebe topluluklarda depolama ve dolayısıyla belgeleme olamazdı. Bu
konumda anladığımız anlamda bir bürokrasiden sözedemeyiz.

5.7.1.2. Feodal Dönem Bürokrasisi
Feodal dönem tarım dönemine, yani yerleşik düzene geçilmiş bir dönem olduğu için
biriktirim başladı. Kavurmalar, peksimetler, yufka ekmekler, güneşte kurutulmuş sebzeler vb.
bir kış boyunca saklanabilmeye başlandığında kayıt konusu da gündeme gelmeye başlandı.
Tarımsal ürünlerin alımsatımında kayıt ve muhasebe işleri kaçınılmaz olmaya başladı.
Bu süreç feodal beylikler arasında da yazı ile bildirim dönemini başlattı. Elçiler
hükümdarlarının iletilerini diğer feodal beyliklere götürüp getirmeye başladılar. Bürokrasi bu
dönemde yazılan yazıların saklanmasını, yani depolanmasını getirdi.
Feodal dönemin en temel üretim ögesi toprak olduğu için toprağın değeri arttı. Kimlerin
sahibi olacağı, kimler tarafından denetleneceği konuları öneme geldi. Bu süreçte de kadastro ve
tapu işleri bürokrasinin ayrılmaz parçası oldu.
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Askere alınacakların kayıtları, has, zeamet ve tımar kayıtları tutulması önemli sayılmaya
başlandı. Çünkü toprak belliydi, kayıtlıydı ve hangi askerin hangi topraktan alındığı, kimin
evladını askere verdiği vermediği kayıtlara girmeye başladı. Bir süre sonra feodal beylikler
arasında sözleşmeler imzalanmaya ve hele bu dönemin sonlarında gümrük işlemleri yapılmaya
başlandı.
Bürokrasinin en önemli görevlerinden birisi de vergi toplanmasıydı. Toplanan vergilerin
kayda alınmaya başlanması talan ekonomisinin sonu demekti. Talan ekonomisi zaten göçebe
yaşam biçimlerinde kalmıştı.
Egemenlik feodal beyliğin elineydi ve bürokrasiyi de kendisi denetim altında tutuyor,
kendi monarşik anlayışına göre yönlendiriyordu. Sorun yoktu. Uzun yıllar böyle sürdü.
Batı’dan gelen sanayileşme nedeniyle ortaya çıkan ideolojik akımların etkisiyle Osmanlı devlet
yönetiminde zayıflamanın başlaması, padişahın otoritesinin sarsılması nedenleriyle ortaya
çıkan tartışmalar ve 3 Kasım 1839’da Tanzimat Fermanının okunmasıyla birlikte devlet gücü
tek bir merkez olarak etkili olan padişahın elinden çıkarıldı, birçok yetki bürokrasiye aktarıldı.
Bu suretle tarih kitapları mutlak egemenliğinin Padişah’ın elinden çıktığını, bürokratik
kadroların eline geçtiğini yazarlar (Doğan, 2014, 57). Böylece Osmanlı tarihinde ilkkez
egemenlik merkezi değişmiş, bürokrasinin gücü padişahın gücünün önüne geçmiş oldu. Bu
gelişme Max Weber’in sanayileşmeyle ortaya çıkan bürokrasiyle ilgili tezlerine uygun bir
gelişmeydi.

5.7.1.3. Sanayi Dönemi Bürokrasisi
Sanayileşme ile bürokrasi farklı bir yapı kazandı. Genişledi. Sanayileşme nedeniyle
toplumsal hareketlilik hızlandı, köyden kente göç süreklileşti, böylece toplumlar karmaşıklaştı.
Kentler büyüdü. Kentleşme ile birlikte kentlileşme hızlandı. Yeni kültürler ortaya çıkmaya
başladı. Üretim arttı, ticaret yayıldı, anapara birikimi arttı. Bu geniş kapsamlı değişmeler ve
gelişmeler bürokrasiyi de genişletti, yaydı, daha vazgeçilmez duruma getirdi.
Feodal dönemde başlayan kayıt tutma ve saklama boyutundaki bürokrasi sanayi
bürokrasisinin de kaçınılmaz görevleri arasında kaldı ama kapsam çok genişledi. Bu konuda en
büyük değişiklik kâğıt kalem bürokrasisinden makineli bürokrasiye geçildi.
Önce daktilolar bulundu. Yazılar elle değil daktiloyla yazılmaya, çoğaltılmaya başladı.
Büro dendiğinde masalarda yazı makineleri boy göstermeye başladı. Bir süre daha geçti,
fotokopi makineleri devreye girdi. Yazılar artık elle değil, kâğıtların arasında karbon kâğıdı
koyularak daktilolarda değil, fotokopi makinelerinde çoğaltılmaya başlandı. Bu pahalıydı o
tarihlerde. Teksir makineleri bulundu. Daha ucuza daha çok kâğıda kopya basma olanağı ortaya
çıktı. Faks bulundu. yazılar posta yoluyla günler sonra değil, faks yoluyla anında en uzak
yerlere iletilmeye başladı. Telefon bürokraside işleri hızlandıran bir araç oldu.
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Şekil 10: Bürokrasi toplum düzeyinde yoğun bir iletişimdir.

5.7.1.4. Bilişim Dönemi Bürokrasisi
Bilişim dönemi dediğimiz dönem önce bilgisayara, sonra internete geçişle başlayan
dönemdir. Bir zaman geldi ki bürokratik işlemler bilgisayar ve internet aracılığıyla yapılmaya
başlandı. Yazı makinelerinin yerini bilgisayarlar, posta ile gönderimlerin yerini internet aldı.
Bu gelişme bürokrasiyi daha da hızlandırdı.
Artık feodal dönemden sanayi dönemine kâğıt kullanımının artmasıyla ve yazı
makinesi, faks gibi gereçlerin yaygınlaşmasıyla varlığını gösteren ve hatta siyaset üzerine
egemenliğini kuran kırtasiye bürokrasi dönemini tamamlamakta ve yerini bilişim bürokrasisine
bırakmaktadır. Ancak bu tüm toplumsal geçişlerde, değişimlerde olduğu gibi birdenbire
olmamakta, bir günde tamamlanmamakta, geçiş uzun bir süreç sonunda yavaş yavaş
tamamlanmaktadır.
Nasıl ki tek nüsha elle yazılmış yazıya dayalı olan feodal dönem bürokrasisi yerini
sanayileşmeyle sanayi bürokrasisine bıraktı, zaman içinde sanayi dönemi bürokrasisinin de
yerini bilişim dönemi bürokrasiye, yani sanal bürokrasiye tam anlamıyla bırakması
kaçınılmazdır.
Bilişim dönemi bürokrasisinde artık resmi yazılar sanal düzlemde yazılmakta, internet
yoluyla anında hedefe ulaştırılmaktadır. Önceden hazırlanıp kâğıt olarak çok sayıda basılan ve
üzerlerine daktiloyla yazıları yazılan başlıklı kâğıtlar (antetli kâğıt) da elektronik ortamda
hazırlanmakta, resmi yazılara imzalar elektronik olarak atılmaktadır.
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Resmi kâğıtların sayı sırası elektronik olarak verilmekte, kayıtlar artık büyük ciltli
defterlerde değil bilgisayarlarda saklanmaktadır.
Çok uzun yıllar resmi belge olarak altında ıslak imzalı başlıklı kâğıtlar tartışmasız
üstünlüklerini korurken, günümüzde elektronik postalar hukuk düzleminde geçerli kabul
edilmektedir.
Tüm bu gelişmeler paraların aktarımını da çok kolaylaştırdı. Eskiden büyük miktarlarda
paralar atlarla, develerle, daha sonra trenlerin özel vagonlarında, uçaklarla gidecekleri yere
taşınmadan para işlemleri başlamazdı. Bilişim döneminde, yani internetin yaşamın her
aşamasında girdiği dönemde bankalarda da paralar anında hedefe ulaşmaya başladı. En etkili
deyiş bir reklam deyişidir. “Ekrana yazıldığı anda, havaleniz Van’da!”
Çizelge 1: Bürokrasinin Dönüşüm Tarihi
Feodal
dönemde
bürokrasi
gereçleri

Masa
Güvercin (İleti yollamak için)
Kâğıt (Papirüs, parşömen, ağaç hamurundan…)
Hokka (mürekkep için)
Kaz tüyü (yazı yazmak için)
Pirinçten yapılma mühür

Sanayi
döneminde
bürokrasi
gereçleri

Masa
Telefon
Kâğıt
Kalem (kurşun kalem, sabit kalem, tükenmez kalem, dolma kalem)
Yazı makinesi (daktilo)
Karbon kâğıdı)
Daksil
Teksir makinesi
Fotokopi
Faks
Başlıklı kâğıt
Resmi yazılar için kayıt defteri
Uzun evreli kayıtlar için kütük (denilen büyük defter)
Metal ya da lastik tabanlı mühürler
Kaşe
Sıralı numara basan mühür
Islak imza

Bilişim
döneminde
bürokrasi
gereçleri

İnternet (Önce kablolu, sonra kablosuz)
Bilgisayar
Bilgiyazar (Yazıcı)
Eposta
Elektronik faks
Tarama
KİH (SMS) (Kısa ileti hizmeti)
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SKYPE
Whats Up
Facebook
Google
Twitter
Sanal başlıklı kâğıt
Elektronik resmi yazı kayıt programı
Elektronik imza

5.7.2. Teknik Gelişmişlik Düzeylerine Göre Bürokrasi Çeşitleri
Bürokrasi teknik gelişmelerden hem çabucak hem de büyük oranda etkilenir. Çünkü
teknik gelişmeler bürokrasiye yeni çalışma araçları ve yeni çalışma modelleri sunar.
Toplumların gelişmesiyle de zaten gelişim süreci içinde bulunan bürokrasi genişleyen ve
büyüyen topluma daha hızlı hizmet verebilmek için bu teknik gelişmeleri kendisine uydurur.
1.
Kayıt bürokrasisi (Sadece kayıt düzeyinde işleyen bürokrasi. Mağara
duvarlarına, ağaç gövdelerine, taşlara ve yapraklara alınan ticari notlar; ilk belgeleme
deneyimleri.)
2.
Manual bürokrasi (İnsan gücüyle yürüyen bürokrasi. Elle yazılan yazılarla kayıt
ve yazışma yoluyla işleyen bürokrasi. Birer nüsha yazı.)
3.
Mekanik bürokrasi (Mekanik sanayi makineleriyle gelişen ve devleşen
bürokrasi. Sanayi makinelerinin katkılarıyla çoğaltımlı ve dosyalamalı yürüyen bürokrasi.
Daktilo, faks, telefon, fotokopi, kâğıt kıyma makinesi vb.)
4.
Sayısal bürokrasi (Sanal bürokrasiye geçiş. Sayısal bilgisayar sistemleriyle
yürütülen bürokrasi.)
Bu aşamalarda bürokrasinin kullandığı teknik gereçler büyük oranda değişmiştir ve
değişmektedir. Örneğin sayısal bürokrasi döneminde faks eski etki gücünü yitirmiştir. Onun
yerine eposta ile yollanan elektronik imzalı yazılar hukuken geçerlidir. Ayrıca bilgisayarda
tarama yoluyla özgün belgeler de anında yollanabilmektedir. Bu iki teknik faks makinesinin
yerini almıştır. Giderek fotokopinin de işlevini azaltacağı düşünülebilir.
Teknolojideki bu değişmeler ve gelişmeler bürokrasinin hem kapasitesini, hem hızını,
hem de hukuksal yapısını değiştiren önem taşırlar.

5.8. Bürokrasinin Bugünü
Günümüzde bürokrasinin önemi ve konumu değişmeden, hatta daha da güçlenerek
kalmış ancak uygulaması ve uygulama yöntemleri tamamıyla değişmiştir. Denilebilir ki, genel
bakışla, feodal dönem bürokrasisi ile bir yakınlığı kalmamıştır. Günümüz Türkiye bürokrasisi
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zaman içinde sanayi dönemi bürokrasisinden bilişim dönemi bürokrasisine geçiş sürecini
yaşamaktadır. Bu nedenle hem sanayi dönemi bürokrasisi hem geçerliğini korumakta, hem de
bilişim dönemi bürokrasisinin kullanımı giderek benimsenmeye başlamaktadır.
Sanayi döneminden bilişim dönemine birden geçilemedi. Gerçi feodal dönemden sanayi
dönemine geçiş süreci ortalama 200 ile 300 arasında bir süre yıl alırken sanayi döneminden
bilişim dönemine geçiş ortalama 10 ile 20 yıl, bilgisayarın bulunuşuyla başlatırsak 50 yıl
sürmüştür6.
İnternetin Türkiye bürokrasisine girmesi ve yayılmaya başlaması öncesi ve devamıyla
2000’li yıllardır. Türkiye bürokrasisi bugün internetle çalışmaktadır. Ancak gene de sistemlerin
tekbaşına egemenliklerini kurmaları, kültürel dönüşümü de hesaplarsak daha uzun süreceği
görülmektedir (1990-2000).
Sanayi dönemi bürokrasisi ile bilişim dönemi bürokrasisi arasındaki bağlar henüz tam
anlamıyla kopmamıştır. Örneğin, sanayi döneminde resmi yazıların bir kopyası muhataba
yollanırken, diğer bir kopyası dosyalanmaktaydı. Günümüzde bir kopya elektronik olarak
yollanırken gene de basılı bir kopya arkadan yollanmakta ve bir kopya gene dosyalanmaktadır.
Oysa elektronik dosyalama da yapılmaktadır. Bürokratik işlemler her iki sisteme göre de
yürütülmektedir. Sayısıra defterleri gene tutulmakta, bir de sanal ortamda yazılara numara
verilmektedir. Günümüzde bürokrasinin oluşumunun başındanberi gelen kağıda dayalı
bürokrasi sanal bürokrasi karşısında büyük ölçüde egemenliğini yitirirken sanal bürokrasi
(internet yoluyla yürütülen bürokrasi) kağıda dayalı bürokrasi karşısında kesin zaferini ilan
edecek noktada değildir henüz.
Oysa elektronik imzalı elektronik yazılar muhataba yollandığında kâğıda basıp tekrar
yollama ya da bir kopyasını da kâğıda basarak dosyalamanın bilişim bürokrasisi mantığında
olmaması gerekir. Yeni gelene güvensizlik duygusu henüz güvene çevrilememiştir. Dönem tam
anlamıyla dönüşmemiştir.

Bilgisayarın bulunuşu gerçi 1940’lı yıllara dayanır, ancak bilgisayarın gündelik yaşamda kullanılması için
ortalama 40 yıl geçmesi gerekmiştir. (1970’li yıllar.) 1990’da da internete geçilmesi ile başlamış olan bilgisayar –
internet bütünlüğü tüm dünyayı hızla genel bir ağ için almış tüm yaşam alanlarında etkili olmuştur. Bu kitapla
sınırlı konumuz bürokrasidir.

6
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Öğrenme ile kültür ilişkisini, üniversitede kültürün önemini, bürokrasinin öğrenilmesi
gerektiğini, bürokrasi çeşitleri ile bürokrasinin dünü ve bugününü öğrendik. Bu kapsamda
bürokrasi ile ilgili sosyolojik görüşleri ile tanınan Alman sosyolog Max Weber’in bürokrasi
kurumuna kattığı bilimsel katkıları öğrendik.
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Uygulama Soruları
1) Öğrenme ile kültür ilişkisi nasıldır?
2) Max Weber’in bürokrasinin özellikleri olarak getirdiği görüşleri yazınız.
3) Tarihsel dönemlere göre bürokrasinin farklılaşmasını anlatınız.
4) Bugünkü bürokrasi üzerine neler düşünüp neler söyleyebilirsiniz?
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Bölüm Soruları
1) Tarım döneminden önce insanlık nasıl bir öğrenme modelindeydi?
a) Bakarak yaparak
b) Konuşup yazarak
c) Demonstrasyon
d) Hızlı bir öğrenme sürecindeydi.
2) Tarımsal dönemde nasıl bir öğrenme süreci egemen oldu?
a) Örgün eğitim
b) Algı yoluyla
c) Ezberleyerek
d) Okuyarak
3) Yaparak öğretme yöntemine ne ad verilir?
a) Taklit
b) Deneme
c) Yapboz yöntemi
d) Demonstrasyon
4) Ezber bilginin en büyük dezavantajı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Uygulamaya aktarılamaz..
b) Uygulaması çok güzel işler ama sürekli akılda tutulabilmesi için sık sık
tekrarlanması gerekir.
c) Ezberleme algılayarak öğrenmeden daha az zaman alır.
d) Uzun yazıları ezberlemek zordur.
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5) Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
a) Sahip olunan kültüre uygun bilgiler daha kolay öğrenilir.
b) Öğrenmeden önce öğrenileni yaşanıyorsa öğrenme daha kolay olur.
c) Kültür ve öğrenme arasında sıkı bir bağ ve ilişki vardır.
d) Farklı kültürlere ait bilgiler daha çabuk öğrenilir.
6) Birkaç kağıdı birbirine tutturan (rapteden) kırtasiye aletinin adı nedir?
a) Raptiye
b) Telli dosya
c) Tel zımba
d) Delikli zımba
7) Max Weber’in sanayi dönemi bürokrasisi için getirdiği
aşağıdakilerden hangisidir?

yeni kavram

a) Keçecilik
b) Büro çalışması
c) Bürokratik misyon
d) Modern bürokrasi
8) Bilişim çağında Tarihte bürokrasinin gelişme süreci aşağıdaki hangi sıra ile
gerçekleşmiştir?
a) Feodalite öncesi, feodal dönem, bilişim, sanayi dönemleri bürokrasisi.
b) Bilişim, sanayi, feodal, feodalite öncesi bürokrasisi.
c) Sanayi, bilişim, feodalite öncesi, feodal dönemleri bürokrasisi.
d) Feodalite öncesi, feodal, sanayi, bilişim dönemleri bürokrasisi.
9) Sanayi dönemi bürokrasisi ile bilişim dönemi bürokrasisi arasındaki en büyük fark
nedir?
a) Sanayi dönemi bürokrasisi sanayi makineleriyle yapılır.
b) Bilişim dönemi bürokrasisi kağıda dayalı bürokrasidir.
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c) Biri sanayi, diğeri hizmet sektöründe kullanılır.
d) Sanayi bürokrasisi kağıda bilişim dönemi bürokrasisi bilgisayarın sanallığına
dayalıdır.
10) Bugün hem kâğıt bürokrasisinin hem sanal bürokrasinin birlikte kullanılmasının en
temel nedeni nedir?
a) Sanayi dönemi bürokrasisinden sanal bürokrasi dönemine geçiş süreci tam
anlamıyla tamamlanmamıştır.
b) Sanal bürokrasi ayrıca kağıda geçirilerek güvence altına alınmalıdır.
c) Sanal bürokrasi tekbaşına yeterli olamaz.
d) Böyle bir şey zaten olamaz.
Yanıtlar
1) a; 2) c; 3) d; 4) a; 5) d; 6) c; 7) d; 8) d; 9) d; 10) a
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6. BÜROKRASİDE DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde bir ara bilgi ve pekiştireç olarak davranış bilimleri olan sosyoloji, psikoloji,
sosyal psikoloji ve antropoloji bilim dallarının bürokrasi konusuna yaklaşımlarını, yerlerini ve
rollerini irdeleyeceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sosyoloji nedir? Çalışma alanı hangisidir? Davranış bilimleri açısından görevi
nedir?
2) Psikoloji nedir? Çalışma alanı hangisidir? Davranış bilimleri açısından görevi
nedir?
3) Sosyal psikoloji nedir? Çalışma alanı hangisidir? Davranış bilimleri açısından
görevi nedir?
4) Antropoloji nedir? Çalışma alanı hangisidir? Davranış bilimleri açısından görevi
nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Davranış bilimleri ve
bürokrasi

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Öğrencinin bilimsel bir
bakış kazanması. Davranış
bilimleri ile bürokrasi
arasındaki ilişkileri düşünme
becerisini kazanması.

Dört temel davranış bilimlerini
okuyarak öğrenme. Aralarında
ilişki kurma ve her bir bilim
dalının bürokrasi ile kuramsal
ilişkilerini ve davranış
boyutundaki alışverişlerini
irdeleme.
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Anahtar Kavramlar


Davranış bilimleri.



Sosyoloji



Psikoloji



Sosyal psikoloji



Antropoloji



Bürokrasi
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Giriş
Rapor yazma bürokrasinin ortaya çıkışıyla daha bir kimlik kazanmış, haber vermenin,
bildirmenin, duyurmanın ve kayıt altına almanın bir bütünlük yakalayarak ötesine geçmiştir.
Bugün rapor bürokrasinin bir önemli parçasıdır. Bürokrat raporu her durumda elleyen insandır.
Ya kendisi yazar, ya akademik yazanlarından alır ve üstlerine iletir, ya astlarına yazdırma
talimatı verir, ya siyasetçilerle akademisyenler arasında rapor yazılması konusunda aracılık
yapar ya da yazılmış raporları düzenleyerek dosyalar. Bürokrat her durumda, raporla - dışardan
ya da içerden - içli dışlıdır. Bu nedenle bürokrasi konusuna davranış bilimleri açısından
yaklaşmak ve bu boyutlarda tanımakta algıyı açmak ve olayı daha kolay kavramak için yarar
bulunmaktadır.
Davranış bilimleri sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve antropolojidir. Sosyoloji
toplumsal davranışları, psikoloji bireysel davranışları, sosyal psikoloji sosyal davranışları 7,
antropoloji kültürel davranışları inceler. Gelin, aşağıda, birlikte, bu bilim dallarının bakış
açılarından bürokrasiyi irdelemeye çalışalım.

Dilbilimsel olarak iki farklı kökenden gelen, ancak aynı anlamda olan İngilizce kökenli (social’den sosyal) ile
Türkçe kökenli (toplumsal) arasındaki sosyal psikoloji ve sosyal çalışma disiplinleri için çok önemli fark için
bakınız: İlhan Tomanbay, 2007, Sosyal Olmak, Ankara: SABEV.

7
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6.1. Sosyoloji Bilim Dalının Bürokrasi Konusuna Yaklaşımı
Toplumsal davranışları, yani bir toplumsal etki karşısında toplumun ortak tepkilerini,
ortak davranışlarını inceleyen sosyoloji bürokrasinin ortaya çıkışını ve toplumdaki yeri ile de
ilgili bir disiplindir. Sosyologlar arasında bu konuda en kapsamlı çalışmasıyla Alman sosyolog
Max Weber öne çıkmaktadır. Bu bölümde Max Weber’in bürokrasi tezleri çok ayrıntıya
girmeden ele alınacaktır.
Bürokrasi toplum içinde bir katmandır. Sınıf değildir. Öyle görülmez. Karl Marks’a
göre sınıf üretim ilişkilerinin birbirine zıt iki tarafıdır. İşçiler ve burjuvazi. Oysa bürokrasi soyut
üretim yapsa da üretim ilişkilerinin temel bir tarafı olmadığı için sınıf olarak değerlendirilmez.
Bürokrasi yönetici kesimin (bu monarşik bir kesim de olabilir, burjuvazi de olabilir)
buyruğunda, ama tüm topluma hizmet veren bir katmandır. Bir bakıma üst sınıf ile alt sınıf
arasında iletişimi sağlayan bir ara çalışma grubudur. Hizmet üretir.
Bürokrasinin zaman içinde ortaya çıkışı,
a)
Feodalitenin toprak ve saray ağırlıklı yapısı içinde yepyeni bir ortam, yepyeni
işler ve soyut farklı bir üretim kademesini yaratmış;
b)
bu farklı üretim aşaması da farklılığına özgü kendi kültürünü oluşturmuştur.
Bürokrasi kültürü kavramı bürokrasi kültürünü ya da bürokratik kültürü egemen feodal
kültürün, asker kültürünün dışında yeni bir kültürler tanıştırmıştır toplumu.
c)
Bu farklı kültür farklı bürokraside farklı bir
tutum doğurmuştur. Bu tutum, toprak feodalitesi ve askeri
kesimin çok daha öncelerden oluşmuş kendilerine özgü
kültürlerine ve bu kültürlerden doğan toplu tutumlarından
farklıdır. Feodal kesim gibi meraklı ve candan, içtenlikli
değildir; askeri kesim gibi buyrukçu değildir. Kendine özgü
bir otoritesi oluşmuştur (Bugün git, yarın gel tavrı…).
Askeri kesim gibi halktan çok uzak ya da halkın dışında
değildir, ancak bürokrasi de halka karşı mesafelidir.
Yönetim otoritesinin buyruğu ve denetimi altında olduğu
için ona bağlı ve belki de bu üst konumunu duyumsayarak
halka karşı biraz yüksektendir. Bürokrat tavrı denilen
budur. Bu kavram üzerine henüz yeterli çözümlemeci
makaleler bulunmamaktadır.
Bürokrasi toplumda kendisini zamanla saraydan ve
tabandan farklı bir konuma oturtmuştur. Burada saray,
feodalitede en üst konumdur ve kamu erkidir. Taban da tüm çalışanlarıyla halktır. Saraya bağlı
ve sarayın altında, halkın (köylüler, daha sonra işçiler ve tüm çalışanlar) oldukça üzerine çıkmış
bir konumdadır. Çünkü bürokrasinin kendisini gösterecek kadar oluştuğu feodal dönemin
sonlarına değin Batı’da kilise, Doğu’da cami yönetici ve çalışanları dışında tüm çalışanlar
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çiftçilik ve zanaat gibi sadece somut üretim içindeydiler. Tarihte ilkkez bir kesim din dışında
bir konumda soyut bir üretim kapar konuma gelmişlerdir. Soyut üretim her zaman somut
üretimin önünde görülmektedir.

6.2. Psikoloji Bilim Dalının Bürokrasi Konusuna Yaklaşımı
Psikoloji davranış bilimlerinde birey davranışlarını inceleyen bilim dalıdır. Bürokrasi
bireye hizmet sunar. O bireyden etkilenir, onu etkiler. Bireyi bireye tanıtan bir disiplindir.
Etkilenme karşılıklıdır. Psikolojik etkilenme kimi durumlarda anlık olur, kimi durumlarda su
damlacığının bir bardağa sürekli ve düzenli akarak günü gelip o bardağı taşırması gibi bir
birikim süreci içine olur. Bürokrasi ve birey ilişkisinde – olumlu ya da olumsuz – etkilenme
süreci ikinci örneğe daha yakındır. Sürekli bürokrasi ile yüzyüzeyiz, içiçeyiz, karşı karşıyayız.
Bu nedenle bürokrasinin insanı, bireyi uzun evrede etkilememesi hemen hemen olanaksızdır.
Olumsuz deneyimler yaşandığı zaman psikolojik etkilenmeler ve bu etkilenmelerin
sonuçları da olumsuz olacaktır. Genel olarak olumlu etkilenmelerin ruhsal yapıdaki etkileri de
olumlu olur. Çünkü insan olumluluklar yardımıyla denge içinde varlığını sürdürür. Dengeyi
bozan olumsuz deneyimlerdir. Olumsuz deneyimlerin psikolojik etkilerini herhangi bir yolla
aşamayan insan psikolojik rahatsızlıkların etkisinden kurtulamaz.
Yaşamımızı her boyutuyla saran bürokrasinin hoşumuza gitmeyen, bizi zorlayan
kuralları ya da bürokraside çalışanların bize göre işi yokuşa sürmeleri süreklilik içinde ve yerine
başka bir denge ögesi koyamıyorsak bir süre sonra bireyde rahatsızlıklar yaratabilir.
Bürokrasinin olumsuz etkilenmeleriyle karşılaşan kişi ya da gruplarda bu alanda özel
bir karşı anlayış ve davranışlar gelişebilir. Bireyde ortaya çıkan bu karşı tepki ve tepkisel
davranışlar bürokraside çalışanları da bir süre sonra etkilemeye başlar; onlarda da hizmet almak
için karşılarına gelen yurttaşa karşı belirli karşı tepkiler ve davranışlar ortaya çıkmaya başlar.
Bu doğaldır, çünkü etkilenme karşılıklıdır.
Bireylerde yaş da ilerledikçe, ömürboyu yüzyüze ya da içiçe oldukları bürokrasi ile
olumsuz tepkimelerin ortaya çıkması bireylerde bir süre sonra bürokrasiye karşı belirli bir
tutuma; bireylerin verdikleri tepkiler de bürokraside belirli tepkilere, belirli tutumlara
dönüşecektir. Çünkü davranışlar bir süre sonra tekdüzeleşir ve tutuma dönüşmeye başlar.
Her iki taraf için de bu durum önyargılarla başlar, önyargılardan beslenir. Diğer
değişkenleri dışarda tutarak söylüyorum, önyargı tutumları ortaya çıkarır, pekiştirir. Tutumlar
da davranışlarımızı ortaya çıkarır. Bürokrasiye karşı davranışımız tutumlarımızdan,
tutumlarımız önyargılarımızla birlikte yaşadığımız olumsuz deneylerden ve toplumda yayılan
bürokrasi imgesinden (imaj) kaynaklanır. Bu süreçten her iki tarafın psikolojisi olumsuz
etkilenecektir. Çünkü bürokrasiden etkilenen bireyler gibi bürokrasiyi yürüten bireyler de
bireysel olarak etkilenmeler altındadır ve onların da hizmet alan bireylere karşı davranışlarında
değişiklikler olacak ve belirli bir tutum gelişecektir.
Bu olumsuzlukları azaltmanın yolu, bürokrasinin kendi iç denetim sistemleriyle
bireylerde yaratacakları önyargıları ya da olumsuzlukları giderecek uygulama değişikliklerini
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kendi gücüyle yapabilmesidir. Başvuranların yaşamlarını kolaylaştırıcı yönde kendisini
yenileyebilen bürokrasi ne insanların psikolojilerinde önemi tahribatlara, ne bireylerde
kendisine karşı önyargıların oluşmasına yolaçacaktır.

6.3. Sosyal Psikoloji Bilim Dalının Bürokrasi Konusuna Yaklaşımı
Sosyolojinin toplum, psikolojinin birey davranışlarını incelediğini söylemiştik.
Davranış bilimlerinde bir farklı alt dal olan sosyal psikoloji de grup davranışlarını inceler. Grup
ya da yakın çevre (arkadaş çevresi, aile çevresi, işyeri çevresi gibi) içindeki sosyal davranışları
inceler. Bir futbol takımının antrenöre ya da kulüp başkanına yaklaşımı, tepkisi ya da sevgisi,
tepkinin sevgiye, saygıya dönüştürülmesi konuları sosyal psikolojinin inceleme ve uygulama
konusudur.
Bürokrasi bir kurum olduğuna göre zamanla tarihsel süreç içinde, hem bürokraside hem
de bürokrasiyle yüzyüze gelen kişi ya da kitlelerde bu alanda özel bir tutum (tavır; attitude)
belirginleşmeye başlamıştır. Bu tutumun çit taraflı olması her iki tarafın da birbirleriyle sürekli,
sık sık iletişim içinde olmalarındandır. Örneğin,
a)

Bürokratlarda dışarıya, yani hizmet verdikleri kesime karşı kendine özgü bir

b)
çıkmıştır.

Bürokratlardan hizmet alanlarda bürokrasiye karşı özel bir tutum ortaya

tutum,

Bu tutumlar birbirinden etkilenerek belirginleşmişlerdir. Ancak temel çözümlemede
bürokrasinin ortaya çıkışı zamanla tutumunu yaratmış, halkta da gördükleri bu tutuma uygun
ya da karşı bir tutum netleşmeye başlamıştır.
Bürokrasinin kendi içinde oluşturduğu tutuma uygun kendine özgü, diğerlerinden farklı
davranışlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu genel tutum ve davranış bütünlüğü işleyişin farklılık
gösterdiği
farklı
bürokratik
ortamlarda
farklı
sonuçlar
yaratabilir. Bir kentte bireylere
bağlı olarak olumsuz işleyen
bürokrasi bir başka kentte ya da
kamu kurumunda gene bireylere
bağlı olarak daha iyi işleyiş
gösterebilir.
Bir
kentte
bürokrasinin işleyişine bağlı olarak
olumsuz tepkiler alan bürokrasi bir
başka kentte ya da kamu
Şekil 11: Bürokratik grubun karikatürleştirilmesi
kurumunda daha düzenli ya da
daha farklı bir işleyiş denemesiyle
bireylerde olumlu tepkilere ya da yaklaşımlara yolaçabilir.
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Kendi içinde çok fazla rapor yazılan bir bürokratik yapı ile fazla rapor yazılmayan, daha
çok uygulamaya dayalı bir bürokratik yapı içinde çalışanlar arasında huzur ya da huzursuzluk
farklılığı olacaktır.
İşleyişinde günden güne, dönemden döneme, yöneticiden yöneticiye değişiklikler olan
bir bürokratik yapıda çalışanlar arasında da günden güne, dönemden döneme yaşanan ya da
yönetim değişmelerine bağlı olarak huzur ya da huzursuzluk farklılığı yaşanacaktır.
Bürokrasi üzerinde siyasal etkilerin azlığı ya da çokluğu, bu etkilerin çalışanlarca
olumlu duyumsanması ya da olumsuz görülmesi çalışanlar arasında huzur ya da huzursuzluk
farklılığını gösterecektir.
Buradan hareketle farklı bürokratik gruplar arasında farklı olumsuz duyumların ya da
işleyişlerin ortadan kaldırılması için sosyal psikologların yapacakları yerel araştırmalarla
sorunların temelleri bulunur ve üst yönetimden alt birimlerde çalışanlara kadar gerekli eğitimler
verilirse bürokrasinin yerelindeki sorunlar kolayca aşılabilir. Sonra bu iyileşmeler bir diğer
bürokratik yapılanmayı etkileyerek olumlu bir işleyişi (sorunsuz, yurttaşı fazla bekletmeyen,
fazla dolaştırmayan, fazla kâğıt gerektirmeyen) zaman içinde genele yayacaktır.

6.4. Antropoloji Bilim Dalının Bürokrasi Konusuna Yaklaşımı
Antropo, eski Yunancadan gelir, insan demektir. –logie de aynı dilde bilgi demektir.
Buradan Fransızca (antropologie) ve İngilizce’ye (antropology) geçmiştir. Antropoloji insan
bilgisi anlamındadır. Türkçe karşılığı da, bitişik yazılır, insanbilim demektir8. Antropoloji
tarihin eski çağlarında yaşamış olan insanların, toplulukların ve toplumların biyolojik
yapılarından kültürel yapılarına kadar inceler. Böylece tarihte yaşamış olan insan
topluluklarının kökenini ortaya çıkarır. Bugün psikoloji ve sosyal psikoloji ve sosyolojinin
yaptığı çeşitli boylardaki davranış modelleri, kalıpları ve örüntülerini tarihte kalmış toplumlar
için yapar.
Bu anlamda, bu kitapta bugünkü bürokrasiyi incelerken geçmişi incelemek bu kitabın
çerçevesinin dışında olduğu için bürokrasi ile antropoloji arasında bağ aramayacağız. Ancak
şunu söylemek gerekli olacaktır. Bir toplumda bürokrasi o toplumun kültüründen alabildiğine
etkilenir. Tüm diğer toplumsal kurumlar gibi bürokrasi de o toplumun kültürüne göre
biçimlenir. İlerde, uzun yıllar sonra Türk toplumunu ve bürokrasisini inceleyecek olan
antropologlar, diğer ülkelerin bürokrasisinden farklı yönler ve ögeler bulacak ve buna Türk
bürokrasisi diyeceklerdir.
Tarihte değişik toplumlarda görülen bürokratik yapılar da
-

hem kendi tarihsel gelişmişlik düzeylerine uygun,

Bitişik yazmazsanız insan bilimi demelisiniz. Yani insanla ilgili bir bilim dalı… Böyle yazıldığında çoğulu da
anlamlı olacaktır. Çünkü sadece antropoloji değil, insanla ilgili diğer bilimler de kapsam içine girecektir.
İnsanbilim bitişik yazıldığında sadece antropoloji teriminin Türkçe karşılığını alır.
8
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hem kendi toplumlarındaki kültürlerinden alıntılar taşıyan özellikleriyle dikkat
çekerek bilimsel kaynaklara girmektedirler. (Bkz. Max Weber kaynakları.)
Sosyal antropoloji bugün sadece geçmiş toplumları incelemiyor. Kültürel antropoloji
boyutuyla bugünün arkaik kalmış, küçük, yerel ve kapalı konumda olan toplumlarını da
inceliyor. O toplulukların içine girerek, onlarla birlikte yaşayarak nitel araştırmalar çıkarıyor.
Örneğin, ABD’li Margred Mead (1901-1978) bu alanın en ünlülerindendir. Daha çok kültür
karşılaştırmalarına ağırlık vermiştir. Kültürel antropolojiyi güncelleştirmiş, popüler duruma
getirmiştir. İsteyenler, internetten kendisi hakkında bilgi okuyabilir.
Bu eski kültür düzeylerine kalmış kapalı topluluklarda, ada topluluklarında, var olduğu
boyutuyla bürokrasinin de inceleme alanı içinde olması doğaldır. Sosyal antropolojinin bu
boyutuna daha çok kültürel antropoloji denir.
Öteyandan tarihin belirli aşamalarındaki bürokrasiyi incelersek günümüzdeki
bürokratik yapı, koşul ve özelliklerden büyük oranda farklı oldukları görülecektir. Bunun en
kestirme örneği, internet öncesinde tamamen kâğıda ve ıslak imzaya bağlı olarak yürütülen
bürokrasi günümüzde bilgisayarın sanal dünyası içinde yeniden yapılanma içine girmiştir ve bu
yeniden yapılanma sürmektedir. Resmi yazılar sanal, imzalar elektronik olmuştur. Eskinin
kütük gibi büyük ve kalın ağır ve enli resmi yazı kayıt defterleri (gelen evrak ve giden evrak
defterleri) müzelerde yerlerini almaya başlamış, gelen ve giden evrak kayıtları da sanal ortamda
tutulmaya başlanmıştır.
Osmanlı dönemi ve daha öncesinde başka kültürlerde de haberleşmede güvercinin
kullanılması tarihte önce haberleşmenin, sonra daha geniş kapsamda iletişimin hangi
dönemlerde hangi yollarla işlediği konusunda küçük bir örnektir. Güvercinle iletişim
yönteminin devlet bürokrasisinde ya da benzer başka yazışmalarda kullanılıp kullanılmadığını
incelemek ve ortaya çıkartmak antropolojinin konusudur.
Ya da tarihin belli dönemlerinde mağara duvarlarına, ağaç kovuklarına ve papirüs
kâğıtlarına tutulan kayıtların bürokratik boyutlarını ve değerlerini ortaya çıkartmak aynı bilim
dalının görev alanına girer.
Bu noktada son söz olarak internetin sanal dünyasında yeniden yapılanan bürokrasinin
eskisine kıyasla sadece harcanan kâğıt sayısının düşmesi ya da bürokrasinin sanala
dönüşmesiyle ne kadar ağacın ve ormanın kurtulduğu çerçevesinde değil, gerek bürokraside
çalışanlar gerek hizmet alanlar açısından ne kadar farklı sosyolojik, psikolojik ve sosyal
psikolojik sonuçlar doğuracağı da günümüzden geleceğe ayrı bir araştırma konusu olup birçok
bilimciyi bu yönde çalışmaya sevkedecektir.
Bürokrasi sadece dört davranış bilimiyle değil, diğer birçok bilim dallarıyla iletişim
durumundadır. Araştırma bilimi, yönetim bilimi, siyaset bilimi, mimarlık, mühendislik,
dilbilim gibi birçok bilimdalı bürokrasinin gelişmesi yönünde etkin çalışmalar yaparlar.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Davranış bilimleri olarak ortak özelliklere sahip dört bilim dalının uğraş alanlarını ve
bürokrasiye bakış çeşitlerini öğrendik.
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Uygulama Soruları
Sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve antropoloji bilim dallarının bürokrasi ile
ilişkileri nasıldır? Ayrı ayrı düşünerek bir kağıda yazınız.
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Bölüm Soruları
1) Dört temel davranış bilimleri aşağıdakilerden hangileridir?
a) Sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji, antropoloji.
b) Sosyoloji, iktisat, psikoloji ve antropoloji.
c) Sosyoloji, psikoloji, dermatoloji, antropoloji
d) Hepsi
2) Davranış bilimleri hangi konuları inceler?
a) Toplumsal davranışları.
b) İnsan davranışlarını.
c) Ruhsal davranışları.
d) Sosyal davranışları.
3) Hangi sosyolog bürokrasi konusunu enine boyuna inceleyerek yeni analizler
yapmıştır?
a) Orson Welles
b) Oscar Wilde
c) Max Weber
d) Emmanuel Kant
4) Bürokrasi üretim ilişkilerinin bir tarafı olmadığı için hizmet üretimi yapsa da sınıf
olarak değerlendirilmez.
a) Doğru
b) Yanlış
5) Bireylerde bürokrasiye ya da bürokraside çalışan bireylerde hizmet alanlara karşı
davranışları inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sosyal psikoloji
b) Antropoloji
c) Psikoloji
d) Davranış bilimleri
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6) Bireylerin kendisine karşı tepkilerini özdenetim yoluyla değerlendirerek kendisini
değiştirme gücüne sahip olan ve olması gereken toplumsal kurum aşağıdakilerden hangisidir?
a) Psikoloji
b) Ekonomi
c) Sosyoloji
d) Bürokrasi
7) Sosyal psikoloji bürokrasi içindeki grup davranışlarını inceleyen bilim dalıdır.
a) Doğru
b) Yanlış
8) Sosyal psikoloji ve sosyal çalışma gibi disiplinler için sosyal tüm toplumsal
ilişkileri kapsayan bir kavram değil, bireyler arasındaki, grup, aile, arkadaş çevresi içindeki
davranışları oluşturan ilişkileri incelenmesi ile ilgili temel kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sosyal
b) Toplumsal
c) Arkadaşlık ilişkileri
d) Dayanışma
9) Antropoloji insanların duygusal ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.
a) Doğru
b) Yanlış
10) Ulaşabildiği kaynaklara, olgularda dayanarak eski tarihsel dönemlerde bürokrasinin
nasıl yapılandığı, insan ile bürokrasi ilişkilerini inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Antropoloji
b) Astronomi
c) Tarih
d) Bürokrasi
Yanıtlar
1) a; 2) b; 3) c; 4) a; 5) c; 6) d; 7) a; 8) a; 9) b; 10) a.
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7. RAPOR, SUNUM VE MÜLAKATTA ORTAMIN ÖNEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde rapor, sunum ve mülakatta ortamın önemini öğreneceğiz. Ortamdan ne
kastettiğimizi öğreneceğiz. Bu üç eylemle ortam arasındaki ilişkiyi ve önemini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
düşününüz.

Rapor yazmada ortam nasıl olmalıdır? Fizik ortamla iş ortamı düzeylerinde

2)
Sunum yapmada ortam nasıl olmalıdır? Sunum ortamının sunumun başarısına
bir etkisi var mı acaba?
3)
Mülakat yapmada ortam nasıl olmalıdır? Dikkati dağıtacak ortamla
dağıtmayacak ortam farkı nasıl olabilir?

122

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Bir iş yapmaya
başlamadan önce
ortanım hazırlanması
gereğini anlatmak.

Ortam bilgisini kavradıktan
sonra rapor, sunum ve
mülakat ortamlarının
haszırlanması ve düzenli
olmasının önemini kazanmış
olmak.

Bu ve başka kaynaklardan
okumak ve kendisini rapor
yazarken, sunum yaparken ve
mülakat yaparken hayal ederek
zihninde düzenli bir ortam
tasarımı çıkartmak.
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Anahtar Kavramlar


Rapor ortamı



Fizik mekân



Fizik ortam



Fizik gereçler



Oturma düzeni



Sunum ortamı



Mülakat odası
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Giriş
Yaşamın her alanında başarılı bir çalışma çıkartmak isteyen çalışmaya başlamadan önce
çalışma ortamını eğer yoksa yaratmak, varsa hazırlamak ve çalışmaya uygun duruma getirmek
zorundadır. Önce ortam çalışmaya hazır duruma getirilmelidir. Bu fizik mekânın
oluşturulmasıyla başlar, masa, sandalye, mutfak, tuvalet gibi fizik ortamın düzenlenmesiyle
sürer, çalışma araç ve gereçlerinin yerliyerinde hazır bulundurulmasıyla işe girişilir. Bu üç
noktadaki eksiklik, yetersizlik ya da kargaşa yapılacak çalışmaya verim sağlamaz.
Bürokraside çalışırken de, rapor yazarken de, sunum yaparken de, özellikle mülakat
yaparken de uygun fizik mekân ve ortam ile gerekli araçgereçlerin var ve düzenli olmasını
önemsemeliyiz. Herşey düzenle başlar.

7.1. Rapor Yazmada Ortam
Lütfen küçümsemeyiniz. Oturup düzen içinde bir rapor yazabilmeniz için öncelikle bir
odaya, üstünüzde dama ya da mevsime göre düzenli bir bahçe köşesine gereksiniminiz
olacaktır. (Fizik mekân).
Kâğıdı kalemi elinize alıp bir rapor yazarken bile bir masaya, sandalyeye, gündüz yeterli
aydınlığa, akşam yeterli ışığa gereksiniminiz vardır. (Fizik ortam.)
Bunun yanısıra yeterli kâğıda, yeterli kaleme, silgiye, gerekiyorsa tel zımbaya, delgeçe,
telli dosyaya, klasöre… gereksiniminiz vardır. Belki bir daktiloya… (Araçgereç.)
Bunun yanısıra arasıra kalkıp içecek suya, atıştıracak birşeylere, zamanı gelince düzenli
yemek yemeğe, çaya, kahveye gereksiniminiz vardır. Bunu hiç küçümsemeyiniz. Rapor
yazmak ciddi bir iştir. Beden ve beyin potansiyelinizin yeterli olması gerekir rapor yazabilmek
için. Elinizin altındaki yiyecekler size bu potansiyeli sağlayacaktır. (Bedensel destek.)
Bunlar da yetmiyor. Raporu yazacaksanız gündelik atıştırmalarınızın ötesinde genel
olarak bedensel ve ruhsal olarak sağlıklı olmanız gerekmektedir. Rapor bir günde yazılmaz.
Bunun için yeterli uyku, yeterli besin desteği ile bedensel sağlığınızı korumalısınız. Buna bağlı
olarak ruhsal sağlığınıza özen göstermelisiniz. Bedeniniz destek vermezse raporu
tamamlamanız oldukça güç olacaktır.
Bu temel gereksinimlerden sonra çalıştığınız konuyla ilgili kaynaklara, yani kitaplara,
dergilere, makalelere, el notlarına gereksiniminiz vardır. Hatta öyle biri varsa rapor yazarken
yanınızda bulunacak ve istediğiniz bilgileri size sağlayabilecek ya bir yardımcınız ya da
konunun uzmanı biri yanınızda bulunsa iyi olabilir. Bu belki de bir canlı kaynak olabilir. (Bilgi
desteği.)
İyi ve başarılı bir rapor yazabilmek için zorunlu olanlar ve kolaylaştırıcı olanlar olarak
bu koşulları yerine getirmeli, bu destekleri sağlamalısınız. Bunlar bir bütündür ve hepsi
birbirine bağlı olarak çok önemlidir.
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Biraz yukarıda gerekli araçlar olarak kâğıt kalem dedim. O paragrafı okuyunca bu
kitabın yazarının ne denli geride kaldığını, artık raporların kâğıt ve kalemle, hele silgiyle
yazılmadığını düşündünüz değil mi? Haklısınız. Ben size burada tarihsel süreç içinde bir rapor
yazmanın bile nasıl büyük bir evrim geçirdiğini göstermek için böyle giriş yaptım. Günümüzde
artık raporlar kâğıt ve kalemle değil, hatta daktiloyla değil, bilgisayarla yazılmaktadır;
biliyorum bunu. Ama gee de sizin elinizin altında, bilgisayarla çalışsanız bile kısa notlarınızı
alacak, kısa hesaplarınızı yapacak bir kâğıt kalem gerçekten bulunsun. Bilgisayarla çalışmanızı
daha zahmetsiz ve hızlı yürütebilmeniz için…
Ancak bilgisayar deyince de iş orada bitmiyor. İlk paragrafta yazdığım masa, sandalye,
yeterli aydınlığa ya da loşluğa gene gereksinim olacaktır. Hatta bunların yanısıra odaya uzanan
elektrik akımına, yetmedi, bozuk olmayan ve elektriği gelen bir prize, bir yazıcıya, yazıcı için
tonere, kartuşa gereksinim olacaktır.
Bütün bunların herhangi birindeki eksiklik işiniz aksadığı zamanlarda işi bırakıp zamanı
bu eksikliklerin giderilmesine harcamanıza ve raporunuzun gecikmesine yolaçacaktır.
Sonuç olarak iyi ve başarılı bir rapor yazabilmek için;
1.

Fizik mekân.

2.

Fizik ortam.

3.

Araçgereç.

4.

Bedensel ve ruhsal destek.

5.

Bilgi desteği

Hepsi bir bütünlük içinde sizin için gerekli olacaktır.

7.2. Sunumda Ortam
Sunumda başarıyı yakalamak istiyorsanız sunuma içerik olarak hazırlanmanız kadar
sunum yapacağınız ortamı da hazırlamalısınız. Çünkü iyi düzenlenmiş bir fizik ortam
sunumunuzun algılanmasını kolaylaştırır, değerini arttırır.
Sunumda üç öge bulunur:
1.

Sunum yapan,

2.

Dinleyiciler,

3.

Sunum yapılan ortam.

Bu üç öge birbiriyle bir bütünlük içinde sunumu başarılı kılarlar ya da kılmazlar.
Sunum yapılan ortam dört boyutta anlaşılmalıdır.
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1.

Fizik mekân

2.

Fizik ortam,

3.

Fizik araçgereçler ve

4.

Oturma düzeni.

Fizik ortamın yeterli ve yerinde düzenlenmiş olması sunum sırasında yaratılacak sosyal
ve psikolojik ortamı da etkileyecektir. Ancak bu etkide sosyal ortam için daha çok katılımcılar,
psikolojik ortam için de öncelikle sunucunun rolü çok büyüktür.

7.2.1. Fizik Mekân
Fizik mekân sunum yapılacak olan bina ve odadır. Sunum bir odada yapıldığı için tüm
bina için önkoşullar getirmek belki fazla ve gereksiz olabilir. Ancak iyi bir bina, iyi bir giriş
(antre) çiçek saksıları, koltuk köşeleri, sehpaları, çay ikram masası olan iyi bir giriş salonu
(Frenklerin lounge dedikleri yer), biraz sonra bir başka odada başlayacak olan sunumun daha
başlamadan iyi bir ortam ve psikolojiyle başlamasını sağlayacaktır. Giriş salonu gelenlerin
karşılandığı, tanışmaların ve buluşmaların gerçekleştiği yerdir. Sunum salonunun girişine de
konu ile ilgili asılan bir afiş ya da banner, sunum salonunun girişine konulan bir masada yeralan
program kâğıtları gelenleri sunuma önceden hazırlayacaklardır. Hem bilgi, hem psikoloji
olarak…
Sunum yapılacak salonun özellikleri daha farklıdır. Çok gösterişli değil, yalın bir
döşenmişlik dikkatlerin konuşmaya odaklanmasını sağlar. Konuşma yapılan salonun;
-

oturma alanının büyüklüğü yeterli,

-

tavanı yeteri kadar yüksek,

-

havalandırması sağlıklı,

-

ortalama sıcaklıkta,

-

aydınlık rahatsız etmeyecek oranda,

-

sahne, salondan daha fazla aydınlanmış, ancak, ışıkları kolayca karartılabilir,

-

sandalye ya da koltukları rahat ve dik oturmaya uygun,

-

Dinleyenlerin göz alanları ile konuşmacının göz alanları birbirlerine uyumlu,

-

Her katılımcının oturma olanağı bulabileceği,

Dizüstü bilgisayar kullanmak isteyenlerin gereksinimi olan masalı ya da kolçaklı
sandalyeli oturma düzeni yaratılmış,
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-

Elektrik donanımı ve yeterli prizleri olan bir salon olmalıdır.

Sunum yapılacak salonun ideal büyüklüğünün ölçüsü dinleyicilerin sayısı ile uyumlu
olacak büyüklükte olmasıdır. Sandalyelerin tamamının dolduğu salonda yapılacak sunum en
verimlisidir. Örneğin, 100 kişilik bir salonda 30 kişilik dinleyici grubunun olması konuşmacıda
ve dinleyenlerde sunuma fazla ilgi olmadığı yönünde olumsuz etki yapacaktır. Tersi de
doğrudur, ancak daha tercih edilir. Yani küçük bir salonda oturma grubu dolmuş, kenarlarda
ayakta duranların bulunması konuşmacıya ilginin yüksekliği konusunda moral verecektir. Bu
yüzden küçük salonda çok katılımcı düzensizliği büyük salonda az katılımcı düzensizliğinden
daha tercih edilir, ancak rahat bir sunum ortamı sağlamaz.

7.2.2. Fizik Ortam
Salonun büyüklüğünün ideal olması yetmemektedir. Sonra fizik ortamın uygun olması
gündeme gelecektir.
Salonda tavanın yüksekliği dinleyici sandalyelerinin sayısı ile orantılı olarak alçak ya
da yüksek olabilir, ancak rahatsızlık verecek kadar alçak tavan dinleyicide yorgunluk ve basınç
duygusu yaratır. Hatta salondaki havanın daha çabuk bozulmasına yolaçacağından başağrısı
verir, yorgunluk duygusu yaratır. Bunlar da dinlemeyi olumsuz etkiler.
Bu durum havalandırma yeterli de olsa değişmez. Sunum için basık bir oda tercih
edilmemelidir. Ayrıca havalandırma da önemlidir. Havalandırmanın zayıflığı başağrısı ve
dikkat dağınıklığı yaratır. Havalandırma çok da sağlıklı değilse bu kez havalandırmanın
gürültüsü gene dikkat dağıtacaktır. Havalandırma sessiz olmalıdır.
Pencereli salonlarda pencerenin açılması da farklı sorunlara yolaçabilir. Ya gürültünün
içeri dolması, ya da cam kapalı olsa da güneşin direk ışıkları gene olumsuz etki yaratacaktır.
Serin havada üşüyerek camın kapatılmasını isteyenlerle hava alması için açılmasını isteyenler
arasında tartışmalar, bilirsiniz, sık sık olmaktadır. Bunların yanısıra pencereleri içeri doğru
açılan toplantı salonlarında pencerelerin açılması durumunda pencere kenarlarında oturanların
önüne pencere kapağı gelmesi sunuma olan dikkati dağıtacak bir durum olarak ortaya çıkar.
Bunun gibi, dışarda hareketli bir görüntü sözkonusu olması da dinleyenlerin dikkatini dağıtması
bakımından da sunumun verimini düşürecek bir durumdur.
Bu nedenle camlardan bağımsız olarak toplantı salonlarında sessiz bir havalandırma
düzeneği iyi olacaktır. Çünkü sunum yapılan salonda camlar ve perdeler kapalı olmalıdır.
Büyük toplantı salonlarının, yani sempozyumların, kongrelerin yapıldığı salonların
neden penceresiz ve ama büyük ve çok kapılı olduğunu hiç düşündünüz mü? Havalandırması
iyi, oturma grupları rahat ve yeterli toplantı salonlarında toplantıdan verim alınmaktadır.
Çünkü, dışarıya bakacak camların olmayışı gürültüyü önlediği gibi dikkatin dağılmasını da
önler. Dışarda yağmur, kar yağsa kimsenin sunum yapan dışında bir konu olarak ilgilenmesi
sözkonusu olmaz. Kapılar büyük olduğu için giriş çıkışlar rahattır.
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İdeal bir salonda dinleyicilerin gireceği kapıların sahneye/konuşmacıya yakın değil,
dinleyici koltuklarının arka tarafında olması tercih edilir, dikkatin dağılmaması gerekçesiyle…
Sunum yapılan salon ortalama sıcaklıkta olmalıdır. Salon, ne, dinleyenleri rehavete
düşürecek kadar sıcak, ne konuşmaya yoğunlaşmalarını engelleyecek ölçüde soğuk olmalıdır.
Havanın sıcaklığı dikkatleri dağıtmayacak, algıyı zorlaştırmayacak ayarda olmalıdır.
Salonun aydınlığı da ne dinleyicileri uyutacak kadar loş, ne algılarını zorlaştıracak kadar
parlak olmalıdır. Not tutacak kadar aydınlık, sahneye odaklanacak kadar loş olmalıdır. Ancak
sahne bu odaklanmanın sağlanması için salondan daha aydınlık olmalıdır. Konuşmacı masası
ya da kürsüsü özellikle aydınlatılmış olmalıdır. Elektriği yanmayan bir masada ya da kürsüde
sunucu kâğıtlarını okumada, not almada güçlük çekecek, bu da sunumun niteliğini düşürecektir.
Salondaki koltuklar uyku getirecek kadar geniş ve yumuşak olmamalıdır. Arkalıkları
yatay değil, dik olmalıdır. Bunun yanısıra oturmayı güçleştirecek kadar alçak ya da yüksek, ya
da rahatsızlık verecek kadar sert, çıplak tahta olmamalıdır. İşin ideali, dinleyicilerin oturacağı
sandalye ya da koltuklar dinlemeyi ve anlamayı güçleştirecek kadar rahatsızlık verici ya da çok
rahat olmamalıdır.
Dinleyenlerin göz alanları ile konuşmacının göz alanları birbirlerine uyumlu olmasının
önemli olduğunu söylemiştim. Bu, ne dinleyicilerin sunum yapandan çok alçakta, ne de sunum
yapanın dinleyicilerin oturduğu düzlemin çok altında olmaması gerektiği konusudur. Her iki
tarafın göz uyumları birbirine tamamen denk olmasa da birbirine yakın olmalıdır. Dinleyenler
kendilerinden çok yüksekte ya da çok alçakta bulunan bir konuşmacıyı dinlerken bir süre sonra
boyun ağrısı çekmeye başlamamalıdırlar. Konuşmacının dinleyicilerden daha alçak düzeyde
bulunması zaten hiç olmaması gereken bir durumdur. Konuşmacı salona egemen olamaz,
salonu etkisi altında alamaz.
Son olarak elektrik olanağı olan ve uygun yerlerde yeterli sayıda prizleri olan bir salon
olmalıdır. Günümüzde dinleyenler için priz gereksinimi çok yüksektir. Sunum sırasında giderek
daha sıkça kullandıkları dizüstü bilgisayarlarını, hatta acil durumda telefonlarını şarj için
bağlayacakları yeterli yakınlıktaki prizlere gereksinim hızla artmıştır. Elinde bilgisayar,
bağlayacak priz bulamadığı için kullanamayan bir dinleyici için durum korkunç olacaktır.

7.2.3. Fizik Gereçler
Sunu yapan kişiye sunum için fizik gereçleri sunabilen bir salon sunum için uygun ve
iyi bir salondur. Örneğin, konuşmacı saydam sunum yapmak istediği taktirde kusursuz çalışan
projeksiyon ve perde ile sunum masasında bir dizüstü bilgisayar, sunuma uygun çalışan sahne
aydınlatması, bilgisayar ve projeksiyona komuta eden el aygıtı hazır olmalıdır. Konuşmacı için
oturarak sunmak isterse masada, ayakta sunmak isterse kürsüde mikrofon, ayrıca soru
yöneltmek isteyen dinleyiciler için gezici mikrofon hazır bulundurulmalıdır.
Dinleyiciler arasında dizüstü bilgisayar kullananlar için dizlik ya da küçük masa,
yakınlarında ulaşabilecekleri bir priz, elle not almak isteyenler için dinleyici masalarına açılır
kapanır kolluk sehpası (ya da kolluk masası) olması sunum ortamını kusursuz duruma getirir.
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7.2.4. Oturma Düzeni
Rapor yazmada kişiye bağlı olan oturma düzeni sunumda büyük önem taşır. Konuşmacı
ile dinleyicilerin yüzyüze bakabilmeleri verimi arttıracaktır. Bu nedenle U ya da O biçiminde
düzenlenmiş bir oturma düzeninde herkes birbirini görebileceğinden dikkatle daha uyanık
olacaktır. Konuşmacının oturduğu yer U düzeninde ya U harfinin en alt yuvarlak kısmının
ortasıdır ya da Ü harfinin noktalarının bulunduğu yere konulan bir masa (oturarak sunumda) ya
da sehpadır (ayakta sunumda).

Şekil 12: Küçük bir sunumda oturma düzeni ve sunum
Özellikle eğitim öğretim ortamındaki evrensel en verimli oturma düzeni budur. Klasik,
hatta modası geçtiğini söyleyebileceğimiz oturma düzeni cephesel (frontal) oturma düzenidir.
Sıralı oturma düzeni de diyebiliriz. Yani sandalyelerin konuşmacı karşısına arka arkaya
dizilmesiyle oluşturulmuş oturma düzenidir bu. Böyle bir düzen sinemada film izlemek için
ideal olabilir. Çünkü sinemada oturanların (yanyana birlikte oturanlar dışında) birbirleriyle
bağlantısının kopuk olması daha iyi bir film izlemek için gereklidir. Oysa konferansta sadece
konuşmacı dinleyici arasında değil, soru sorup tartışmaya katıldıkları için dinleyiciler arasında
da bir ölçüde de olsa iletişim önem taşır. Cephesel oturma düzeni iletişimi kısıtlayan bir
düzendir. Amfi düzeni buna benzer, ancak orada da aynı sıranın iki ucunun birbirini görebilmesi
için yay modeli bir yerleştirme sağlanmaktadır. Gelgelelim U ya da O düzeninde oturma ile
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yapılan sunumlar kalabalık olmamalıdır. Bu en fazla 20-30 kişilik grupla r için ideal oturma
düzenidir.
Öteyandan, kalabalık katılımlı sunumlarda sıralı oturma düzeni hem kaçınılmaz hem de
olabilen düzenlemeler içinde en verimlisi olabilir.
Cetvelle çizilmiş gibi düz oturma modeli iletişimi çok sınırlı bir sunum sağlayacaktır
(Ayrıntılı bilgi için: Öztürk, 2014; 33a). Sunum pek yapılmaz ama kimi toplu görüşmeler zaman
zaman açık havada halka biçiminde oturma düzeninde de yapılmaktadır. Bu da herkesin
birbirini görebileceği bir oturma düzenidir, ancak, sırtların uzun süre bir yere dayanmaması
oturmada bir süre sonra rahatsızlık yaratacak ve dikkatlerin dağılmasına yol açacaktır.

7.3. Mülakat Ortamı
Mülakat ortamı başarılı ve etkili bir mülakat için ciddi bir hazırlayıcı ve kolaylaştırıcıdır.
Düzgün ve yeterli bir ortam mülakatın başarısına daha baştan olumlu etki yapacaktır.
Mülakat ortamı için çok fazla koşul olmayacaktır. Mülakatta en önemli koşul, mülakat
yapan ile mülakat verenin başbaşa kalacağı bir kapalı ortamın olmasıdır. Sosyal mülakat
herkesin gözleri önünde yapılmaz. Kişiye özellik taşır. Gürültüsüz bir ortam olmalıdır.
Mülakat odası mülakat verenin kendisini iyi hissedeceği büyüklükte olmalıdır. Bu
demektir ki, çok dar olmamalı, insanın kendisini küçük ya da yalnız hissedeceği kadar da büyük
olmamalıdır. İkisinden biri tercih edilecekse gereksiz büyük bir odaya kıyasla küçük oda daha
öncelikli olmalıdır. En azından iki sandalyenin birkaç aksesuarın bulunduğu küçük ve sade bir
oda iki kişinin birbirine daha kolay ilgilerini odaklamalarını, zihinlerini daha kolay konuya
yoğunlaştırmalarını sağlayacaktır.
İki kişinin karşılıklı
oturacağı bir oturma düzeni
önceden kurulmalı, yanda bir
sehpa olmalıdır. Mülakat
verenin
çantasını,
kimi
eşyalarını ya da – varsa –
kâğıtlarını,
kalemini
koyacağı bir sehpa olmalıdır.

Şekil 13: Mülakat odası sade düzenlenmiş olmalıdır.

Mülakat alan not
almak için kâğıdını kalemini
elinde tutacaktır. Belki, varsa ve ses alma gereksinimi
duyuyorsa – ses alma aygıtını
ya da telefonunu koyacağı ayrı
bir sehpa olsa iyi olabilir.

131

Gene, oda yeterince – çok parlak olmayan bir – aydınlıkta ve yeterli (ortalama)
sıcaklıkta olmalıdır.
Mülakat alınanın masasına bir bardak su konursa kendisini daha rahat hissedeceğinden
daha rahat konuşacaktır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Fizik mekânın, fizik ortamın fizik gereçlerin ve oturma düzeninin gerek rapor yazma,
gerek sunum yapma gerekse mülakat yapmada sonucu etkileyecek oranda önemli olduğunu
öğrendik. Halk diliyle “iki arada bir derede” yapılan işten başarı çıkmayacağını öğrendik.
“Çocuk eğitiminde sık geçen “kötü ortam” ifadesinin hemen her işte olumsuz sonuçlar
doğuracağını, başarısızlığı getireceğini öğrendik.
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Uygulama Soruları
1) Rapor yazmada nasıl bir ortam düzenlenmeli ki yazma süreci hem hızlı hem huzurlu
olsun?
2) Sunum ortamında hangi değişkenler sunum yapana başarı getirir? Hangi ortamlar
başarısını engelleyebilir?
3) Mülakat ortamı herhalde herhangi bir yerde yapılabilecek bir görüşmeden farklı
olmalıdır. Nasıl olmalıdır?

134

Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisinde önce uygun bir ortam yaratma konusu çok da önemli
olmayabilir?
a) Rapor yazmada
b) Sunum yapmada
c) Mülakat yapmada
d) Hiçbirinde
2) Fizik mekânla fizik ortam kavramları arasındaki fark nedir?
a) Fizik mekân ile, içinde bulunulan geniş çerçevede kapalı mekân, fizik ortam ile
bulunulan odadaki eşyaların yerleştiği ortam kastedilmektedir.
b) Fizik mekân ile fizik dersinin yapıldığı, fizik ortam ile ortamın fiziksel özellikleri
kastedilmektedir.
c) Fizik mekân ev ortamı fizik ortam ile işyeri ortamı kastedilmektedir.
d) Bu kitaba göre fizik mekân ile fizik ortam aynı şeylerdir.
3) Aşağıdakilerden hangilerinin eksikliğinde gene de rapor yazabilirsiniz?
a) Bilgisayar, yazıcı
b) (Bilgisayar yoksa) Kalem, silgi
c) Yazılı ya da sözlü kaynaklar
d) Masa, sandalye
4) Fizik mekân, fizik ortam uygun, araçgereç elinizde, aşağıdakilerden hangisi
olmadan raporunuzu tamamlayamazsınız?
a) Yeni bilgiler
b) Yeterli para
c) Yüksek moral
d) Yazılı ya da sözlü kaynaklar
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5) Yapılacak sunumu tamamlayan üç öge hangileridir?
a) Sunum yapan, kapalı bir ortam ve mikrofon
b) Sunum yapan, dinleyiciler ve sunum yapılan ortam.
c) Mikrofon, ses alma aygıtı ve masa
d) Dinleyiciler, bilgisayarcılar ve sunum yapan.
6) Başarılı bir sunumda dinleyicilerin dikkatini uzun süre tutabilmek için
aşağıdakilerden hangisi birincil önemdedir?
a) Konuşmacının kâğıt düzeni
b) Kâğıtların yatay olması
c) Oturma düzeni
d) Bilgisayar düzeni
7) Büyük toplantı salonlarının, yani sempozyumların, kongrelerin yapıldığı salonların
penceresiz ve havalandırmalı olmasının temel nedeni nedir?
a) Güneş ışığının girmemesi için
b) Dikkatlerin dağılmasını önlemek için
c) Kalabalık olması için
d) Ciddi bir görünüm olsun diye.
8) Hangi salon daha çok olumlu etki yapar?
a) Büyük salon, rahat bir oturma düzeni var ve salonun yarısı boş.
b) Küçük salon hiç yer kalmamış, bir o kadar insan da ayakta.
c) Orta büyüklükte bir salon, tüm oturma yerleri dolu ve ayakta az sayıda kişi var.
d) Konuşmacının ayakta konuştuğu salon.
9) İyi bir mesleki mülakat odası nasıl olmalıdır?
a) Büyük bir salon şeklinde.
b) Açık hava ortamında
c) En azından iki sandalyenin birkaç aksesuarın bulunduğu küçük ve sade bir oda.
d) Mikrofonlu ortam.
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10) Aşağıdaki oturumda düzenlerinden hangisi dinleyicilerin kendilerini toplantı
konusuna daha kolay yoğunlaştırabilmelerini sağlar?
a) U ya da O oturma düzeni.
b) T oturma düzeni
c) Cephesel oturma (sinema salonu düzeni)
d) Halka şeklinde yere oturma düzeni.

Yanıtlar
1) d; 2) a; 3) d; 4) d; 5) b; 6) c; 7) b; 8) c; 9) c; 10) a
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8. UYGULAMADA RAPOR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde raporla ilgili tarihsel, kuramsal bilgileri değil uygulamada rapor yazarken
nelere dikkat etmemiz gerektiğini öğreneceğiz. Rapor yazmanın pratik bilgilerini paylaşacağız.
Bu bölümü okuyunca rapor yazmanın hiç de zor olmadığını göreceksiniz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Rapor nedir?
2) Raporu özellikleri nelerdir?
3) İyi bir rapor nasıl olmalıdır?
4) Raporun nasıl yazılacağının üç farklı boyutu var. Bunları açıklayabilir misiniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Rapor yazmanın
uygulama boyutunu
öğreneceğiz.

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Kitabi, bilimsel bilgilerin
dışında iyi ve başarılı bir
rapor yazmak için gerekli
bilgileri almış olacağız.

Bu bölümü ve internetten ilgili
bölümleri bulup okumak, eline
kâğıt kalem alıp ya da
bilgisayarın başına geçip birkaç
kez rapor yazma düzeni
oluşturmak.
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Anahtar Kavramlar


Rapor yazma



Sosyal hizmet raporları
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Giriş
Kuram bilgilerinden ve uygulama çerçevesinde rapor, sunum ve mülakatta ortam
konularını inceledikten sonra artık teker teker bu üç temel terimle ilgili uygulama bilgilerine
geçebiliriz. Raporla başlayalım isterseniz.
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8.1. Rapor Nedir?
Rapor kökeni Latince olan, ama dilimize Fransızca’dan girmiş bir sözcüktür: rapport.
İngilizcesi Report. Kökenleri aynı olunca yazılışlarındaki ufak farklar dışında birbirine
benziyor. Latince kökeninde anlamı almak, toplamak gibidir. Sizin bildiğiniz rapor da işlem
olarak aslında seçilmiş bir konudaki bilgileri almak ve bir kâğıtta toplamak değil midir? Kimi
sözlüklerde Fransızca “geriye götürme, yerine getirme” anlamlarının da olduğu belirtiliyor
İngilizcesinde farklı rapor anlamlarını karşılayan başka sözcükler de bulunur:
Statement, sick report, sick certificate, paper, write up, record, return, run down gibi… Bunlar
farklı rapor türlerini ifade ederler.
Almanca’da da sadece genel anlamda der Bericht var iken das Attest, die Begutachtung,
das Exposee, das Referat gibi başka boyutları da kapsayan sözcükler vardır.
Türk Dil Kurumu rapor için “1. Herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme,
araştırma sonucunu; düşünceleri ya da saptamaları bildiren yazı, yazanak.” demektedir. Ayrıca,
“2. Hastalığın tanısını, hastanın durumunun gerektirdiği dinlenme vb.'yi gösteren, doktor ya da
doktorlar kurulunca verilen yazı”ya da rapor denmektedir, bilirsiniz (http://tdk.gov.tr).
Bildiğiniz röportaj da raporla aynı kökten gelir. Röportaj radyoda, televizyonda,
gazetede bilgili birinden seçilmiş bir konudaki bilgileri almak, toplamak değil midir? Hatta
burada röportaj yapanlardan bilirsiniz, röportaj yaptıklarına sorular sorarken onları “geriye de
götürürler” Eyüboğlu’nun işaret ettiği gibi…
Raportör gerekli yerlerden bilgileri alan, bir kâğıtta toplayan kimsedir. Konuşmaları
dinler, gerekli bilgileri toplayarak kâğıda geçirir. Raportör rapor yazan, rapor eden demektir.
Raporun tersi Latince’de “deport”tur. O nedir bilir misiniz? Sürgün etmek, yollamak,
bulunduğu yerden uzaklaştırmak (tehcir, Ar.) demektir. Yani “report”un, almanın, toplamanın
tersi…
Bu anlamlardan hareketle bir dönemlerin dilbilimcisi Nurullah Ataç raporu bildirce
olarak Türkçeleştirmiş, ancak daha sonra TDK sözlüğünde yazanak olarak Türkçe karşılık
kullanılmıştır. Görüldüğü gibi burada da raporun temel anlamı yazma fiiline dayalıdır. Yazılmış
metin demektir. Bilgileri önce toplamak, kaydetmekle işe başlanır.
Köken bilgisi bu kadar. (Bu arada kökenbilim sözcüğünün ne anlama geldiğini
öğrenmek için hemen internet sözlüklerine bakabilirsiniz. Bu alışkanlık sizi ufku açık bir
öğrenci yapar.)
Bugünkü anlamına bakacak olursa rapor “1. Herhangi bir işte, bir konuda yapılan
inceleme ve araştırma sonucunu, düşünceleri veya gözlemleri bildiren yazı” demektir (TDK)
Buna bir de denetimi eklemek gerek. Görev olarak aldığı bir konuyu denetleyen bir de gözlem,
inceleme ve mevzuata uygun olup olmaması bakımlarından rapor tutar ve amirlerine verir.
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Genel olarak rapor, herhangi seçilmiş ve üst makamlar tarafından istenen bir konuda, o
konuda bilgi vermek amacını taşıyan, toplanmış bilgilerin mantık sırasına ve düzenine göre
giriş, gelişme, sonuç düzeninde ve mutlaka değerlendirme ile desteklenmiş yazılı metindir.
Rapor yazılı olur.
Ancak raporun değişik türlerine göre değişik sözcüklerle ifade edilmesinin yanında
Türkçede hepsi için tek sözcük vardır. Rapor. Örneğin, genel anlamda da raporun Almanca
karşılığı “Bericht”tir, ancak, Almanca’da taslak rapora ya da rapor taslağına Expose, durum
raporuna Gutachten, kısa ve bildiri dozu yüksek rapora Meldung (bildirim gibi…), bir sunuma
hazırlanarak, belge toplayarak, üst makamların önünde daha çok sözlü sunum yapılan raporlara
Referat, hekimin hastası için verdiği rapora Attest, bir olayın arkasından sıcağı sıcağına tutulan
rapora Tatbericht, olayları olduğu gibi nesnel anlatan rapora Tatsachenbericht denir.
İngilizce’de de benzer farklı sözcükler farklı rapor türlerinde kullanılır. Türkçede hepsi
rapordur: Doktor raporu, yargıç raporu, bilirkişi raporu, hakediş raporu, test raporu, hata raporu
gibi… Bir fark şu olabilir. Raporun mutlaka yazılı olması gerektiğini artık biliyorsunuz, oysa
Türkçede rapor etmek gibi farklı bir deyiş vardır. Bu sanki raporu sözlü bir kullanıma
sokmaktadır. Gidip birine durumu rapor ettim, derseniz, durumu anlattım olur ki bu bilimsel
anlamda yazılı bir rapora işaret etmez.
Her meslek alanında olduğu gibi sosyal hizmet alanlarında da rapor sıkça başvurulan
bir araçtır. Sosyal çalışmacı kendisine başvuran bir gereksinim sahibi ya da sorun sahibi ile
görüşürken durumları sürekli rapora döker. Giriş raporu, sosyal inceleme raporu, tanıtım
raporu, kapanış raporu, kuruluş değiştirme raporu, sosyal tanı raporu, sosyal tedavi raporu,
sonuç raporu, araştırma raporu, hava raporu… gibi. Ayrıca proje yaptığı ya da uyguladığı
zaman proje raporu yazacaktır. Proje sonuç raporu yazmadan hiçbir proje yapan projesini teslim
edemez.

Şekil 14: Bir rapor kapağı örneği
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Raporsuz sosyal çalışma yapılamaz. Nasıl ki bir hekim yanına gittiği hastanın yara bere
içindeyken bile önce kısa bilgiler almadan muayeneye bile başlamıyor, (çünkü hastalığı tanıda
bir hata yapılabilir), sosyal çalışmacı da sorun sahibini dinleyip gözlem ve bilgileri kayda
geçirmeden tanı da koyamaz tedavi de yapamaz. (Tanı ve tedavi derken sosyal tanı ve sosyal
tedaviden sözediyoruz.)
Sosyal çalışmacının yazması gereken raporları ayrıntılı olarak ilerde ele alacağız.

8.2. Raporun Özellikleri Nelerdir?
Hemen şimdi bir önceki bölümdeki ve kitabın kavramlar bölümündeki rapor tanımlarına
lütfen bir kez daha gözatın. Bu, şimdi burada okuyacaklarını pekiştirmenizi kolaylaştıracaktır.
Ayrıca bir başka kaynaktan bir tanım daha alalım:
“1. Herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme, araştırma sonucunu; düşünceleri ya
da saptamaları bildiren yazı, yazanak” ya da 2. Hastalığın tanısını, hastanın durumunun
gerektirdiği dinlenme vb.'yi gösteren, doktor ya da doktorlar kurulunca verilen yazı.”
(http://rapor.nedir.com).
Raporun birkaç amacı olabilir:
1.

İnsanı doğru bilgi ya da çözüm yönünde düşünmeye yöneltir. (Yöneltmelidir de…)

2.

Ele alınan konu üzerinde okuyanları belirli bir davranışa yöneltir.

O zaman, gelin, raporun özelliklerini düşünelim.
1.

Rapor yazılı bir metindir. Yazıya geçmeyen rapor olmaz.

2.

Bu yazı için herhangi bir konu ya da ele alınmış bir sorun olmalıdır.

3.

Bilgi ve belgelere dayalı olmalıdır.

4.

Çünkü rapor nesnel bir çalışmadır. Öznellik taşımaz.

5. Çünkü raporun konusu yazacak olan tarafından tam kavranmadan yazılacak rapor
başarı getirmeyeceği gibi hazırlayan üzerinde olumsuz düşünceler ortaya çıkmasına yolaçar.
6.

Konu ya da sorun ile ilgili durumu bildirmelidir.

7.

Konu ya da sorun ile ilgili sonucu bildirmelidir.

8.
girmez.

Sadece konu ile ilgili durumu aktaran raporlar vardır. Sorunlara ve çözüm yollarına

9. Rapor yansız bir çalışmadır. İstenen bir görüşü öne çıkartmak için rapor yazılmaz.
Durumu ortaya çıkartmak için yazılır.
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10. Rapor yazılmadan önce konu ile ilgili ciddi bir bilgi toplama çalışması yapılmalıdır.
11. Mesleki raporda sorun aktarılıyorsa arkasından çözüm için yapılanlar ve yapılması
gerekenler de ele alınmalıdır.
12. Ulaşılabilen tüm ciddi kaynaklardan yararlanılmalıdır.
13. Bilgiler kaynaklara dayalı olmalıdır.
14. Bilgiler kaynak gösterilerek alınmalıdır.
15. İstatistik bilgilere dayalı olmalıdır.
16. Varsa seçilmiş konuda yapılmış araştırma ya da incelemelere dayalı olmalıdır.
17. Raporun sonuna kaynakça konulmalıdır. Raporda kullanılan kaynaklar bu
kaynakçada gösterilmelidir. (Kullanılmayan kaynak kaynakçada gösterilmez.)
18. Giriş, gelişme, sonuç bağlamı içinde hazırlanmalıdır.
19. İçindekiler planı bulunmalı ve rapor metninin başına konulmalıdır. Ara konuları
bulmayı kolaylaştırır. (Birkaç sayfalık kısa raporlarda gerekli olmayabilir. Takdir raporu
yazanındır.)
20. Uzunluk kuralı yoktur. Ancak konunun uzunluğuna ya da derinliğine göre 10 sayfa
ile daha üstü herhangi bir sayfa olabilir (100, 200, 300). 10 sayfadan kısa bir rapor gerekli
bilgilerin hepsini kapsamıyor olabilir. 500 ve üstü uzunluktaki raporlar seçilen konunun
odağının kaymasına yolaçabilir. Uzun süren davalarda mahkemeden çıkan raporlar eldeki
belgelerin çokluğuna göre 1000 sayfanın üzerine de çıkabilir.
21. Sadece yapılmış incele ve araştırma bilgilerini kapsaması yetmez. Konu ile ilgili
faklı düşünce ve yorumları da kapsamalıdır.
22. Konu ile ilgili sözkonusu ülkedeki ya da dünyadaki durumun da duruma göre
özetlenmesi ya da betimlenmesi gereklidir.
23. Rapor beklenti o yöndeyse çözüm önerileriyle sonlanabilir, ancak üst makamlardan
çözüm önerisi talep edilmediyse yazılması hoş olmayabilir.
24. Dili düzgün ve anlaşılır olmalıdır. Çok ağdalı ya da gündelik ifadeler rapora
olumsuz bir imaj verir.
25. İlginç ve az bilinir bilgilerin olması raporu ilginç ve önemli kılar.
26. Rapor, sunulduğu kişiler ya da kesimlerin bilgi, görgü, kültür ve düzeylerine göre
uygun olmalıdır.
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27. Konu ile ilgili uzmanlara sunulacak rapor teknik bilgilerle donanmış olmalıdır.
Yoksa çok basit kaçabilir.
28. Rapor araştırma değildir, araştırmadan yararlanır; araştırmalardan bilgiler kullanır.
Rapor yazarken anket yapmaya gerek yoktur.

8.3. Raporun Konuları
Rapor konusunda sınırlandırma yoktur. Sosyal alandan teknik alana, denizlerin
derinliklerindeki bir konudan uzay konularına, sağlıktan eğitime, sporun her alanından sanatın
tüm alanlarına, suçluluk konularından tıp konularına, gelenek göreneklerden parapsikolojiye…
sınır konulamayacak kadar çok geniş bir alanda rapor yazılabilir.
Özellikle politik partilerin iddialı oldukları her konuda zaman zaman yeni gelişen
durumlara göre rapor istemeleri, hazırlatmaları alışılmış birşeydir. Siyasal partiler konu ile ilgili
uzmanlara ekonominin gidişinden etnik grup sorunlarına, dış politikadan sosyal politikaya
değin çok alanda rapor yazdırırlar.
Yeter ki, konunun ele alınacak bir
boyutu, yeni politika geliştirme zamanı,
çözülmeye muhtaç bir sorunu ya da
değerlendirme gereksinimi ortaya çıksın.
Bu raporları yazanlar durumu
betimler, konunun güncel boyutunu ele
alır, genel görüşlerin yanısıra özel
etkinliklerin kaydına kadar geniş bir
yelpazede kalem oynatırlar. Bir olayın
genel gidişini, gidişi etkileyen olayları, o
konunun genel yapısını irdeler ve inceler.
Gerek siyasiler gerek sosyal alanda
çalışanlar ülkedeki genel sosyal sorunlarla
ilgili raporlar isterler ya da yazarlar.
Hatta yeni bir kurumda ya da
kuruluşta yeni çalışmaya başlayan bir
sosyal çalışmacı çalıştığı alan ve yeni
çevresi ile ilgili yazılmış raporları bulmalı,
okumalı, hatta bu bilgilenmeden sonra
Şekil 15: Rapor her konuda olabilir.
kendi işlerini kolaylaştıracak bir raporu
yazarak kendisine kılavuz edinmelidir.
Örneğin, kurum tanıma ve tanıtma raporu yeni bir işe başlarken işleri kolaylaştıracaktır.
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Sosyal çalışma alanında çalışanlar sadece sosyal
sorunlarla ilgili raporları değil, o çevrede yaşayan
insanların kültürel değerleri konusunda da raporlar
okumalı, raporlar yazmalıdır. Bunun kolayı şudur. İstenen
konu ile ilgili yazılmış incelemeler ve bunun yanısıra
somut bilgiler toplayıp ve toparlayıp rapor haline
getirilebilir.
Şekil 16: Rapor her konuda
olabilir.

Rapor yansızdır. Ele alınan ister sanat, ister
edebiyat, ister kültür gibi nesnel olması zor konularda bile
konunun olumlu ve olumsuz yanları aynı raporda biraraya
getirilir, karşılaştırılır, irdelenir, değerlendirilir.

8.4. Rapor Çeşitleri
Sosyal bilimlerde hiçbir konunun tanımı, işlevleri, çeşitleri gibi sorular sorulduğunda
bir ya da iki tanım, işlev ya da sınıflandırma ile sonuca ulaşılamaz. Bu çerçevede raporlar farklı
bakış açılarına göre ve raporların farklı yapılarına, alanlarına, özelliklerine, niteliklerine,
biçimlerine vb. dayalı olarak çeşitli biçimlerde sınıflandırılabilirler.
1.

Gelin önce bunları önce konu alanlarının kapsamlarına göre ayıralım.

a)

Genel boyutlu raporlar

b)

Sınırlı boyutlu raporlar.

Genel boyutlu raporlar deyince sağlık raporları, eğitim öğretim raporları, adli raporlar,
spor, sanat alanlarıyla ilgili raporlar ile sosyal hizmet raporları bu kapsamda akla gelebilir.
Sınırlı boyutlu raporlar için de bilgi raporu, gözlem raporu, olay bildirim raporu, uzman
raporları (ekspertiz) raporları, olgu raporları gibi birçok alanda birçok sınırlı, çerçeveli raporlar
vardır. Mahkeme raporları, bilirkişi raporları, uzlaşmazlık raporları, tıbbi raporlar, mühendislik
raporları, mimarlık raporları, botanik raporları, yeraltı kaynakları raporları, sualtı kaynakları
raporları, astronomi raporları, trafik raporları gibi bu listeyi daha da çok sayıda uzatabilirsiniz.
Ve sosyal çalışma raporları…
Bunlar gibi, dikkat ederseniz, sosyal hizmet raporlarını genel boyutlu raporlar, sosyal
çalışma raporlarını sınırlı boyutlu raporlar olarak ele aldık. Sosyal hizmet raporları sosyal
hizmet alanlarının akla gelebilecek herbirinde yazılan, ya da hepsi için yazılabilecek
raporlardır. Bir yandan bireyden aileye, aileden topluluğa, öteyandan sağlığın, eğitimin,
adliyenin (suçluluk) sosyal hizmet boyutundan yoksulluktan, bağımlılığa kadar yazılan
raporlardır. Bunları sosyal hizmet alanında düşünen, çalışan herkes yazabilir. Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığında farklı birçok meslek elemanı tarafından yazılıyor da… Çocuk hakları
ile ilgili raporlar, yaşlı refahı ile ilgili raporlar, kadına şiddet ile ilgili raporlar, cezaevindeki
tutuklu ve hükümlüleri sorunlarıyla ilgili vb. raporlar… Türkiye’nin sosyal sorunlarıyla ilgili
raporlar…
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Oysa sosyal çalışma raporları ile aynı mimarlık, mühendislik, tıp raporları gibi o
öğretimin lisansını tamamlamış ve diplomasını almış meslek elemanları yazabilir. Bir psikolog,
bir sosyolog sosyal hizmet raporlarını yazabilir. Sosyal çalışma disiplini açısından konuya
yaklaşımı ile ilgili raporu sosyal çalışmacı yazacaktır. Sosyal yardımcılar da bu konuda hem
sosyal hizmet raporu yazanlara, hem sosyal çalışma raporları yazan meslek elemanlarına
mesleki desteklerini ve katkılarını vereceklerdir.
Sosyal hizmet (social service) alanlarıyla ve sosyal çalışma (social work) mesleğinin
(bilim dalının) bakışıyla yazılan raporlar herhalde birbirine çok yakın görünse de önemli
farklılıklar taşıyacaktır .
Raporlar hızla okunabilecek ve kavranabilecek kadar kısa, istenen tüm bilgilere
ulaşılabilecek kadar uzun olmalıdır. Ayrıca öyle konu vardır ki, birkaç sayfada istenen herşeyi
verebilirsiniz. Çabuk okunur ve kavranır. Öyle konularda rapor yazmak durumunda kalınabilir
ki, “durumu rapor etmek” sayfalarca sürebilir. Yüzlerce sayfalık rapor da vardır, üç sayfalık
rapor da vardır. Bu fark kişinin rapora bakışını değiştirebilir.

Şekil 17: Akla gelebilen her konuda rapor yazılır. Kamu raporlarına bir örnek.
Ayrıca, raporları;
2.

Örgütlenme alanlarına göre ayırabiliriz:
a)

b)

Kamusal raporlar
aa)

Merkezi raporlar

ab)

Yerel yönetimlere ait raporlar

Özel girişim raporları
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c)

Sivil toplum raporları

Kamusal alanla, özel girişim alanıyla ve sivil toplum alanıyla ilgi raporlar birbirinden
farklı özellikler taşır. Kamusal raporlar resmi raporlardır. Hükumetle ilişkilidir. Özel ve sivil
toplum raporları resmi nitelik taşımazlar.
Aslında yerel yönetimler de, yöneticilerinin seçimle belirlenmesi olgusu dışında
kamusal kurumlardır. Ancak merkezi yönetime göre, seçime dayalı oldukları için daha özgür
niteliktedirler. Raporları da öyle olacaktır. Kamusal raporları bu ve benzeri nedenlerle kendi
içinde ikiye ayırabiliriz.
Demek ki kamusal raporları bir de hareket alanlarına göre ikiye ayırabiliriz:

3.

a)

Merkezi ve

b)

Yerel raporlar

Çünkü bu iki rapor
o

Hedef makamları

o

Hedef grupları,

o

İçerik sınırları,

gibi boyutlarıyla birbirinden farklılıklar gösterir. Bir başka yaklaşımla;
Raporları bir de uzunluklarına göre;

4.

a) Uzun raporlar
b) Kısa raporlar
olarak ayırabiliriz. Öyle ya; kısa tutulabilecek bir raporu gereksiz yere uzun yazmak
kadar, kapsamlı bir raporu birkaç sayfada bitirmek rapordan beklenen yararı sağlamayacaktır.
Raporlar için önemli ve temel bir fark kalıplarında kendisini gösterir. Belli bir biçime,
kalıba girmeyen, yani kompozisyon olarak yazılan raporlar. Bildiğiniz gibi bunların içinde de
giriş, gelişme, sonuç olarak belirli bir düzen vardır. Ancak bir kalıp yoktur.
Raporlar biçimsel olarak da çeşitlendirilebilir:

5.
a)

Kalıpsız (düz yazı biçiminde) raporlar (Karma (Kompozit) raporlar),

b) Kalıplı raporlar (Formatif raporlar).
olarak iki çeşittir.
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Raporlar için araştırma görüşmeleri için kullanılan
yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ya da yapılandırılmamış
gibi bir sınıflandırmayı belki raporlarda da kullanmak akla
gelebilir. Oysa raporlar görüşme gibi soyut bir olgu değillerdir.
Soyut bir konunun yapılandırılması başka birşeydir, somut bir
raporun kalıbı başka birşeydir. Raporun kalıbı soyut bir
konunun yapılandırılmasından herhalde farklı bir durumdur. Bu
nedenle rapor için kalıp kavramının daha doğru olacağını
düşünüyoruz.
Kalıp da iki ayrı biçimde olabilir.
6.

Kalıplı raporlar da,
a)

Yarı kalıplı raporlar

b)

Tam kalıplı raporlar

Şekil 18: Bir genel kurul
denetim raporu kapağı

Yarı kalıplı raporlara örnek proje raporları gösterilebilir. Bunların bir kısmı sizden
istediğiniz gibi yazmanızı isteyebilir, ancak kendi başlıkları altına istediklerinizi yazmanızı
bekleyecektir. Hatta Merkezi Finans ve İhale Birimi proje raporları için araları çizgili belirli
sorunlar önceden düzenlenmiş olarak ilgililere sunulur. Kendilerine sunulmuş hücrelerin içine
istediğinizi istediğiniz kadar yazabilirsiniz.
Tam kalıplı raporlar ilgili kurum tarafından sınırlı sayıda hücreleri önceden belirlenmiş,
istenenler dışında bir şey yazmanıza olanak olmayan raporlardır. Öyle ki, verilecek yanıtları
bile kendileri belirlemiş olabilirler. Evet hayırdan birinin işaretlendiği, cinsiyeti kadın erkek
işaretlemenizi isteyen raporlar bu raporlardır. Hatta tıp raporlarında cinsiyeti kadın erkek olarak
yazmak bile değil, evrensel olarak kadın ve erkeği simgeleyen iki simgeden birini yazmak
yeterli olmaktadır. (♀ (kadın), ♂ (erkek)). Bu raporlar tam kalıplı raporlardır.
Tam kalıplı tek yaprak gibi çok kısa oldukları için rapor olarak görülmeyebilirler de…
Ancak, belirlenmiş bir konuda son bilgilerin toplandığı ve kayda alındığı bilgiler taşıdığı için
rapor olarak değerlendirilmelidir diye düşünüyorum. Özellikle uzun olanları rapor niteliği
mutlaka taşıyacaktır.
Örneğin, hekimlerin kullandığı raporlar bu çeşittendir. Belirli simgelerle yazı süresini
çok kısaltmışlardır, ancak gerekli tüm bilgiler en kısa süre içine kayda geçirilir. Ön tanı raporu,
tanı raporu gibi…
7.

Bir başka yaklaşımla raporlar;
a)

Bilimsel raporlar,

b)

Uygulamaya dayalı raporlar

olarak da sınıflandırılabilir.
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Özellikle sosyal hizmet alanlarından süzülerek sosyal çalışmacı öğretimlerinde
kullanılan olgu raporları uygulamaya dayalı raporlar içinde yeralır.
8.

Ayrıca alanlarına göre de raporlar sınıflandırılabilir:
a)

Sağlık raporları

b)

Eğitim raporları

c)

Adalet raporu

d)

Tarım raporu vb.

gibi… Bu liste daha da uzatılabilir.
9.

Ya da temel iki ayrım olarak
a)

Teknik boyutlu raporlar ile

b)

Sosyal boyutlu raporlar

birbirinden farklı özellikler ve nitelikler taşıyacaktır.
10.

Bu çerçeve altında teknik boyutlu raporlar kendi içinde;
a)

Deprem raporları,

b)

Yeraltı servetleri ile ilgili raporlar,

c)

Bilişim sorunları raporları,

d)
raporlar,
e)

Motorlu taşıtlar ile hava kirliliği arasındaki ilişkiyi inceleyen
Uzay çalışmaları ile ilgili raporlar…

gibi gerçekten kendi içinde de sayısı hızla artabilecek teknik rapor çeşitleri bulunabilir.
Mesleki raporlar, özellikle sosyal çalışma mesleki alanında kullanılan raporlar şunlardır:
a)

Olgu raporları.

b)

Örnekolaylar .

c)

Durum raporları.

d)

Sosyal sorun raporları.

e)

Sosyal inceleme raporları.
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f)

Kurum tanıtma raporları.

g)

Etkinlik raporları.

Çeşitleri bir yana eskiden elle ya da daktiloyla yazılan raporlar bugün tartışmasız tek bir
araçla, bilgisayarla yazılmakta ve basılmaktadır. Hatta çoğu raporlar artık kağıda basılıp
dosyalanmamaktadır da… Dosyalama düzeni içinde sanal ortamda saklanmaktadır. Böylece
çok büyük oranda kağıt ve ağaç tasarrufu yapılmış olmaktadır. Bürokrasinin geleceği kağıt
bağımlılığının olabildiğince azaltılması ve sanal kayıtlara geçilmesidir.
Bu çerçevede belirtilmesi gereken bir başka nokta da kağıttan sanal rapor düzenine
geçmenin raporların biçim ve içeriklerinde de farklılıklar yaratmasıdır. Eskiden kağıtlarda uzun
uzun yazılan birçok kuruluş raporu artık kısa ve temel bilgilerie form durumuna getirilmiştir.
Bu bilgilere kolayca da ulaşılabilmektedir. Sanal klasörde bir dosya, hatta sözcük aramak bugün
karton klasörde bir rapor arramakatan hem çok daha kolaydır, hem çok daha hızlıdır.
Bu noktada günümüzün tartışması evrak saklama düzeninin yüzyıllardır olduğu gibi gibi
klasörler içinde depolarda mı yoksa sanal ortamlarda mı depolanmasıdır. Bu tartışma kağıttan
sanala doğru ağır da olsa evrilmektedir. Genel olarak her konuda ve herşeyde risk vardır. Rapor
ya da resmi evrakların sadece sanal ortamda saklanmasına karşı çıkanlar, bunun için,
sertyuvarda (hard disk) bilgiler silinirse herşeyin yiteceği kaygısını dile getirmektedirler. Bu
doğrudur. Ancak benzer risk kağıt belgeler için de sözkonusudur. Bir yangınla, hatta kasıtlı bir
yangınla herşey yokolabilmektedir. Yıllar önce bir yangınla Yargıtay deposunun tutuşmasıyla
Yargıtay’ın tüm resmi evrak arşivi tamamen yanmıştı. Bu habere internetten ulaşılabilir. Bir
yangınla tüm kağıtlar tamamen yanabilirken hiçdeğilse sanal ortamda saklamanın bir önlemi,
bir de çözümü vardır. Önlem, sertvuvara alınan arşiv bilgilerinin farklı adreslerde yedeklenmesi
ve saklanmasıdır. Çözüm ise, sertyuvarlarda yanlışlıkla ya da kasıtlı olarak silinen bilgilerin
artık hazırlanmış özel programlar aracılığıyla yeniden okunabilir duruma getirilebilmeleridir.
Genel olarak raporlarla ilgili bu bilgiden sonra aşağıda artık sosyal çalışma mesleğinde,
sosyal hizmet alanlarında tutulan raporlar konusunda çeşitlerle ilgili bilgiler bulacaksınız.

8.5. Raporun Bölümleri
Rapor belirli bölümlerden oluşur. Bu bölümlerden çok azı her raporda olmayabilir,
ancak her raporda mutlaka olması gereken, olmazsa olmaz bölümler de vardır. Bunlar şunlardır:
-

Kapak ya da ilk sayfa bilgileri ile

-

son sayfa, yani kaynakça sayfası kaçınılmazdır.

-

Başarılı bir rapor için içindekiler sayfası mutlaka olmalıdır.

Rapor içinde kullanıldı ve ek olarak verilmesi anlamlı bulunuyorsa ekler sayfası
ya da sayfaları mutlaka olmalıdır.
Şimdi bir raporun bölümlerini genel olarak sıralamaya çalışalım:
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1.

Kapak ya da baş sayfa,

2.

Özet

3.

İçindekiler planı

4.

Giriş

a)

Raporun konusu

b)

(Varsa) Ele alınması gereken sorun

c)

Raporun amacı

d)

Tanımlamalar

5.

Gelişme

a)

Rapor ile ilgili konudaki son durum

e)

Durumdaki son zamanlarda ortaya çıkan değişmeler…

f)

Farklı kişilerin ya da önemli kişilerin konu üzerine düşünceleri

g)

Konu ile ilgili yapılan eleştiriler

h)

Konu ile ilgili çözümlemeler (analiz)

i)

İlgililerin yaptıkları yorumlar

j)

Gerekli istatistikler

6.

Sonuç

a)

Raporda ele alınan ana konularla ilgili sonuçların ortaya konması

b)

Dikkat çekici istatistik ve yorumların tekrar vurgulanması

c)

Genel değerlendirmelerin yapılması ve özgün bir sonuca ulaşılması.

7.

Kaynakça

8.

Ekler (Varsa konur, yoksa konmaz.)

Bu içindekiler planı mutlaka bilinmelidir ki, içerik olarak,
-

ele alınan konuya,

-

verilecek kuruma,
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-

ayrıntılandırılma konusundaki karara,

-

ele alınan konunun uzunluk ya da kısalığına,

-

konunun çeşitliliğine,

-

güncelliğine

göre değişkenlikle gösterebilir. Ancak konunun nesnelliğine ya da öznelliğine göre
değişkenlik göstermez. Çünkü rapor her zaman nesnel (objektif) olmalıdır. Öznel (sübjektif),
kişilerin duylarına göre rapor yazılamaz.
Rapor yazan kimse ele aldığı rapor konusunun yukarıda belirtilen özelliklerine uygun
olarak bu genel içindekiler planına uygun bir içindekiler – listesi - tasarımı çıkaracaktır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde temel olarak rapor nedir, raporun özellikleri, konularını, amaç, önem ve
çeşitleri ile bölümlerini öğrendik.
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Uygulama Soruları
Raporun ne olduğu üzerine düşününüz ve sadece düşündüklerinizi bir kağıda yazınız.
Raporun özellikleri nelerdir? Ne kadarı aklınızda kaldıysa bir kağıda yazarak kitaptakilerle
karşılaştırınız. Bakalım kitaptaki tamam özeliklere ne kadar yaklaşmışsınız?
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Bölüm Soruları
1) “Herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme, araştırma sonucunu; düşünceleri
ya da saptamaları bildiren yazı” aşağıdakilerden hangisidir?
a) Makale
b) Sunum yazısı
c) Rapor
d) Derleme
2) Raporun amaçları nelerdir?
a) Durum bildirme
b) Sorun bildirme
c) Yapılanları bildirme
d) Hepsi
3) Rapor hazırlarken daha çok hangi bilgilerden yararlanılmalıdır?
a) Konu ile ilgili kaynaklardan toplanan bilgiler
b) Rapor hazırlayanın konuyla ilgili sahip olduğu bilgiler
c) Konu ile ilgili son güncel bilgiler
d) Hepsi
4) Bir raporun uzunluğu en fazla ne kadar olabilir?
a) 3-5 sayfa
b) 10-15 sayfa
c) Ortalama 50 sayfa
d) Belli bir sınır koyulamaz.
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5) Raporun aşağıdaki özelliklerinden hangisi yanlıştır?
a) Rapor kısa yapılmış araştırmadır.
b) Rapor teknik bilgilere sahip olmalıdır.
c) İlgili kesimlerin bilgi, görgü ve kültür düzeylerine uygun yazılmalıdır.
d) İçindekiler planı bulunmalıdır.
6) Kalıplı rapor aşağıdaki raporlardan hangisine verilen addır?
a) Matbaa kalıbına dökülmüş rapor.
b) Rapor kağıdında belirtilmiş soruların dışında bir şey yazılması mümkün olmayan
rapor.
c) Belli bir kalıp düzeni içinde istenilen herşeyin yazılacağı rapor.
d) Dışına kalın bir kap geçirilmiş rapor.
7) Rapor raporun yazılmasını talep eden kurumun istekleri ve çıkarları doğrultusunda
yazılır. Ona aykırı yazılamaz.
a) Doğru
b) Yanlış
8) Rapor kamu makamları için yazılır, özel girişim ve sivil toplum çalışmaları için
rapor yazılmaz, sunum yeterlidir.
a) Doğru
b) Yanlış
9) Sosyal hizmet alanında yazılmış raporlarda konunun duygusal boyutuna özellikle
ağırlık verilmelidir.
a) Doğru
b) Yanlış
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10) Sosyal hizmet verilecek bir başvuranın o sosyal hizmeti almaya hakkı olup
olmadığını, o hizmetin hangi boyutta verilmesi gerektiğini ve neye gereksinimi olduğunun
ortaya çıkarılması için hazırlanan rapor aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kurum tanıtım raporu
b) Çevre tanıtım raporu
c) Aile raporu
d) Sosyal inceleme raporu

Yanıtlar
1) c; 2) d; 3) d; 4) d; 5) a; 6) b; 7) b; 8) b; 9) b; 10) d.
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9. RAPOR NASIL OLMALIDIR?
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bir önceki bölümde rapor üzerine emel bilgileri aldıktan sonra bu bölümde de raporun
nasıl olması gerektiği, nasıl yazılması gerektiğine dair uygulamaya dayalı bilgiler alacağız. Bir
örnek olarak da sosyal inceleme raporunu anlatacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Rapor yazmanın üç boyutunu öğrenerek yazınız. Bunların neler olduğunu
açıklamaya çalışınız.
2)

Sosyal hizmet alanlarında karşılaşılabilecek olan raporlardan örnekler veriniz.

3)

Sosyal inceleme raporu ve içeriği nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Bir rapor nasıl
olmalıdır? Nasıl
yazılmalıdır?.

Bu bölümün sonunda rapor
yazabilecek bilgi birikimi
noktasına gelinmesi.

Okuyarak, anlayarak, akılda
tutarak, not alarak ve kendi
başına rapor yazma uygulaması
yaparak öğrenme.
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Anahtar Kavramlar


Rapor



Önkoşul



Planlama



Biçimsel boyut



İçerik



SİR

166

Giriş
Rapor konusunda sona gelirken galiba en önemli noktaya geliyoruz. Nasıl bir rapor ve
raporun nasıl yazılması gerektiği noktasına… Teknik boyuta… Bu bilgileri benimseyip
içselleştirdikten sonra artık neden özgün bir rapor yazamayasınız ki?
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9.1. Nasıl Bir Rapor?
Uygulama çerçevesinde ortam konularını inceledikten sonra şimdi ayrı ayrı üç temel
terimle ilgili uygulama konularına giriyoruz? Nasıl bir rapor çıkmalı? Rapor nasıl yazılmalı?
Rapor yazma modellerini, kurallarını, tekniklerini, koşullarını, ortamını bilmeden birçok kişi
rapor yazdığını düşünmektedir. Ancak yazılan rapor değildir. Bilgi veren derme çatma bir
toplama yazı denebilir birçok rapora. Çünkü rapor yazan,
Rapor yazdığı konuyu yeterince bilmemektedir. Rapor yazanın yazdığı rapor konusunda
bilgisi yoktur.
Rapor konusunda bilgisi olmadığını açıkça ve içtenlikle söyleyememekte, ya meslek
unvanına dayanarak o mesleğe ya da meslek adına sahiptir, konuyu bilmese de yazması
gerektiğini düşünmektedir. Ya da kariyer yapmak, kariyerinde yükselmek için amirine bir rapor
yazıp vermesi gerektiği düşüncesindedir.
Bu iki yanlış hareket noktasından yaklaşınca doğru hareket noktasını gözardı
etmektedir. Doğru hareket noktası rapor yazabilmek için konuyu yeterince bilmek gerektiğidir.
Bir başka nokta, konuyu yeterince bildikten sonra da kaynak araştırması yapma, güncel
bilgileri toplama ve konuya eskisinden daha fazla egemen olma zorunluğunda olduğunu
unutmaması gerekir. Ancak kimsenin yazacağı rapor konusunda çalışma yapmaya, kaynak
toplamaya, okumaya, alıntılar yapmaya, o bilgiyi güncelleştirmeye, gerektiğine o konuda son
gazete haberlerini izlemeye vb. zamanı yoktur!
Derhal aynı konuda daha önce yazılmış bir rapor bulunur; ya fotokopisi çıkarılır ve
sadece kapak sayfası raporu yeni hazırlayanın (!) adı ve unvanı ve kurumu ile ilgili olarak
yenilenir ve rapor teslim edilir. Oysa içi boştur, eski bilgiler taşımaktadır, içinde güncel ve yeni
bilgi yoktur. Hatta kullanılan kaynaklar skidir. İçinde ilk raporun yazıldığı tarihten sonra çıkan
bilgiler olmadığı gibi daha sonra çıkan kaynaklar da bulunmamaktadır.
Çok eski tarihli bir rapor bulunamazsa konusu farklı da olsa benzer bir rapor bulunur.
Kapak tasarımı aynen, içindekiler bölümü kendi konusuna göre benzer cümlelerle ama temel
terimler değiştirilerek alınır. Bunlar bilgisayar sayfasına tekrar yazılır. Sonra alınan her yapay
başlık altı internetten, birkaç makaleden, hatta internet reklamlarından, doktor muayene
sayfalarındaki bilgilerden kes yapıştır alınarak ardarda eklenir. Böylece blok blok, paragraf
paragraf alınan birbiriyle uyumu, ardışıklığı olmayan bilgilerle sayfalar doldurulur ve kapağa
da çalışılan kurumun renkli bir logosu irice koyularak isteyen makama sunulur. Rapor yazanın
özgün görüşü yoktur, düşüncesi yoktur, kendi katkısı yoktur, ama rapor çıkmıştır. Böyle bir
raporda alıntıların sayfa numaraları yoktur. Her bir paragraf, içindeki en sıradan cümlelerle
birlikte alıntılanmıştır. Tırnak da kullanılmadığı için alıntının nerede başlayıp bittiği de
görüşmediğinden hem cümleler rapor yazma görevi almış olan kişiye aitmiş gibi görünür hem
de paragrafın sonunda alıntı olduğu için bilimsel görünür. Çok hızlı ve zamansızlık içinde
yazıldığı için de birçok alıntıda gösterilen sayfa numaraları, hatta web adresleri yanlıştır.
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Ararsınız o sayfada böyle bir bilgi yoktur, aynı bilgi bir başka web sayfasında çıkar.
Korkunçtur.
Böyle bir rapor çıkarma yöntemiyle bürokraside yükselen kişiler yükselmiş olabilirler
ama kariyer yapamazlar. “Rapor yazdıkları konuda bir yerde konuşma yapamazlar. Raporlar
klasörlere, klasörler raflara kaldırılır. Bir daha dönülüp bakılmaz. Herkes bilir neyin nasıl
olduğunu çünkü. Yükselme sağlanmıştır.
Gençler, böyle rapor yazmayınız. Bu sizin gençlik onurunuzu sessizce sarsacak, ilerde
ya içedönük, suçluluk uygusuyla sessiz ya yaptığınızın sessizliğinde ayakta kalabilmek için –
kusura bakmayın ama - isteristemez sert ya da sizi küçük görmelere, değer göstermemelere
karşı saldırgan olacaksınız. Bu sizi yaralayacak, toplum içindeki rolünüzü hep negatifte
tutacaktır.
Aşağıda okuyacağınız uygulama bilgilerine uyarak yazacağınız rapor ise hazırlama ve
yazma sürecinde belki sizi yoracak, ancak ruhen doyuma ulaştıracak, çevrenizde bilgili ve
dolayısıyla saygın kılacak ve işyerinizdeki ilişkilerinizde dengeli ve mutlu olacaksınız.

Şekil 19: Avrupa Birliği tatarından Türkiye hakkında yazılan rapor ayrıca onaylanıyor.

9.2. Rapor Yazmanın Önkoşulları
Raporun yazılı olacağını, ancak yazılı bir metne rapor dendiğini Raporun Özellikleri
bölümünde söylemiştik. En temelde yazılı olması gerektiğini bilmeliyiz, ama rapor taslak
olarak belki önce elyazısıyla yazılır, ama öyle teslim edilmez. Örneğin, bir sosyal hizmet
kuruluşunda çalışıyorsunuz ve rapor vermeniz gerekti. Bilgisayarım yoktu, elektrikler kesikti,
vaktim yoktu gibi gerekçelerle elle yazılmış bir raporu üstlerinize veremezsiniz. Ayıp olur.
Eskiden daktilolarda yazılırdı, şimdi bilgisayar var ve herkes artık okuma yazma bilir gibi
bilgisayar kullanmasını biliyor; bilmeli. Raporun, önceden el yazısıyla taslağı yazılabilir ancak
teslim edilecek metin bilgisayar çıktısı olmalıdır.
Çizgili kâğıda, renkli kâğıda, küçük ya da büyük boy kâğıda, kırışık ya da lekeli,
sararmış ya da köşeleri kıvrılmış vb. kâğıtlara rapor yazılıp verilmez. Eskiden teksir makinesi
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ile üzerine çok sayıda kopya basılan sarı renkli teksir kâğıdına bugün rapor yazılıp verilmez.
Rapor yazılmış kâğıt DYN A4 kâğıt olmalıdır. Kâğıt beyaz, lekesiz, düzgün ve kıvrışmamış
olmalıdır. DYN A4 kâğıt bilgiyazardan ya da fotokopi makinesinden hergün çıktısını aldığımız
kâğıttır. Eni 21, boyu 29.7 Cm.’dir. DYN A4 kâğıt boyutu Türkiye’nin de katıldığı Avrupa
Birliği standardı olarak kabul edilmiş boyuttur. Tüm Avrupa ülkelerinde her türlü yazışma için
sadece bu boy kâğıt kullanılır. (Örneğin, ABD’nin kabul edildiği kâğıt standardı A4 değil,
Letter denilen boyuttur. Yani 21.59x27.94 Cm.’dir.)
Kâğıt özelliklerinden sonra bir başka önemli konuyu belirtmek gerekir: Bir raporda
kullanılan harf karakterleri tek tip olmalıdır. Paragraftan paragrafa, sayfadan sayfaya punto
farklı olmaz. Punto farklı olamayacağı gibi bir raporda kullanılan puntonun büyüklüğü de
değişiklik göstermez. Raporda baştan sona harflerin karakteri ve boyutları aynı olur. Boyutlar
kuşkusuz ki anabaşlıklarda ve arabaşlıklarda farklı olabilir. Bu farklıdır. Hatta, ana ya da
arabaşlıklarda kulanılan farklı karakter ya da punto her ana ve arabaşlıklarda da aynı olması
gerekir. Her başlık farklı büyüklük ya da punto olamaz.
Zaman zaman içindekiler kısmında ve metin içindeki arabaşlıklarda 1 ve sırası ile
başlayan arabaşlıkların büyük harflerle, 1.1 ve sırası ile başlayan arabaşlıkların küçük harflerle
yazdığı görülmektedir. Kuşkusuz bu belli bir düzen gösterdiği için bu yapılabilir. Hatta büyük
ve küçük harfli arabaşlıklardan sonra 1.1.1 ve sırası ile başlayan arabaşlıkların da koyu
yazılması da olabilir. Ancak bu tür düzenlemeler estetik olabilir, kişinin kendi yazdığı kitapta
bu tür yaratıcılıklar kullanılabilir, ancak, ciddi bir raporda bu tür durumlar estetik
görülmemekten öteye göz karmaşası yaratabilir, ciddi bir görüntü vermeyebilir. Rapor resmidir
ve resmi bir raporda özel yaratıcılığımızı kullanma konusunda dikkatli olmalıyız.

9.3. Rapor Nasıl Yazılır?
Raporun nasıl yazılacağı konusunda önce önemli bir ayrımı yapmalıyız. Raporun nasıl
yazılacağı konusunun üç boyutu vardır:
1.

Raporun nasıl yazılacağının planlama boyutu

2.

Raporun nasıl yazılacağının biçimsel boyutu

3.

Raporun nasıl yazılacağının içerik boyutu.

Bu iki boyuttan biri diğerinden daha önemsiz değildir. Her iki boyut birbirini
tamamlayacak bir işleve sahiptir. Biçim olarak çok düzenli, ancak içerik olarak karışık ya da
yeterli bilgileri içermeyen bir rapor ile içeriği çok güzel ama biçim yani görünüm olarak temiz,
düzenli ve ciddi görüntü vermeyen bir rapor arasında etkisizlik bakımından hiçbir fark yoktur.
Bu nedenle başarılı bir sonuca ulaşmak istiyorsak yazacağımız rapora hem biçim hem
içerik olarak özen göstermeliyiz.
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9.3.1. Raporun Nasıl Yazılacağının Planlama Boyutu
Rapor yazacak kişi rapor yazmaya başlamadan önce yapacağı işi planlamalıdır.
Çalışmalarını bilgiye dayandırmadan,, sadece beceri kapsamında yapanlar herhangi bir işten
önce planlama yapmayı zaman kaybı olarak görebilirler. Oysa, planlama yapmak planlamaya
ayrı bir zaman vermek ve zaman harcamak değil, genelde ve toplamda zaman kazanma
denmektir. Önceden yapılan iyi bir plan rapor yazma süresini büyük oranda kısaltacaktır. Bu
cümlenin tersini söylemek belki daha doğru olacaktır. Önceden planlama yapmadan yazılmaya
girişilen rapor beklenen süreden mutlaka daha uzun sürecek ya da yetersiz olarak
tamamlanacaktır.
Ayrıca, planlama yapıldığında raporu oluşturacak konular arasında mantık sırası daha
kolay kurulur. Yazım sırası daha kolay belirlenir. Zaman daha iyi kullanılır, çünkü kaynak,
belge toplamadan bunları yazıda doğru yere katmaya ve tekrarların önlenmesine kadar
planlama bize yardım edecektir. Konudan ve amaçtan sapmamak için de plan önemli bir
kalkandır.
Rapor yazmada yapılan planlamada önce fizik koşullar ve ortam, sonra araçgereç
planlaması yapılır. Maddi ortam, koşullar ve gereçler planlandıktan sonra ele alınacak rapor
konusu planlanır. Konu, amaç, içerik planlaması yapılır. Sonra yazım düzeni, düzeneği ve
modeli planlanır.
Planlama boyutunda raporun zamanlama boyutu da ele alınmalıdır. Rapor ne konunun
güncelliğinin ortadan kalkacağı süre kadar uzun bir zamana yayılmalıdır ne de aceleye getirilip
içeriği düşük bir rapor ortaya çıkarılmalıdır. Zamanlama boyutu planlama süreci içinde
kendisini gösterecek bir boyut olduğu için ayrı bir başlık altında ele alınmasına gerek
görülmemiştir.

9.3.2. Raporun Nasıl Yazılacağının Biçimsel Boyutu
Rapor yazmak için biraz yukarıda yeralan Rapor, Sunum ve Mülakatta Ortamın Önemi
başlıklı bölümde ayrıntılı olarak ele aldığımız uygun mekân, mekân içinde uygun ortam ve
uygun araçgereçler gereklidir. Bu bölümde burada bu üç gerekliliğe bir de yeterli kaynak
gerekliliğini eklemeliyiz. Uygun ve yeterli kaynaklar da ulaşılabilir, hatta el altında ise rapor
yazarken zaman yitirmeyecek, çok da büyük bir çaba harcamayacaksınız.
Bu dört gerekliliğin bütünselliği raporun yazımını kolaylaştırır.
Uygun bir oda (mekân), masa, sandalye, bilgisayar, yazıcı gibi gereçlerle donanık, iyi
aydınlatılmış ve yeterli sıcaklıkta olan bir oda (ortam) ve diğer kırtasiye gereçlerinin el altında
bulunduğu bir yer olmadığı takdirde raporun yazımı güçleşecektir.
Kaynaklarını ya da yararlanacağı belgeleri, bilgileri önceden derleyip toplamamış bir
rapor yazıcı ya yetersiz bir rapor çıkaracak ya da iyi bir rapor için çok fazla zaman harcamış
olacaktır.
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Rapor eskiden elle, sonra daktiloyla yazılırdı. Şimdi artık bilgisayar aracılığıyla
yazılmaktadır. Artık elle rapor yazmaya bu denli çok zaman harcamanın anlamı kalmamıştır.
Önce elle yazarım, sonra temize çekerim demek kendine yazık etmektir. Ola ki, zaman
daralınca da ya amire el yazmalarını vermek zorunda kalacak ya da gerçekten yazdığı
konusunda amirini yatıştırmak için el yazmalarını amirine göstermek zorunda kalacaktır. En
kötüsü, bir brifing, bir sunum durumunda elde anında herkese verilebilecek düzenli bir
bilgisayar çıktısı olmayıp kargacık burgacık ve karmaşık el yazma yüklü kâğıtlarla konuşuyor
olmaktır.
Rapor yazmak boş zamanlarda ya da iki işin arasında olmaz. Çünkü rapor ciddi ve bir
bütünlük taşıması gereken bir metindir. Belgeli, kaynaklı, alıntılı bir metindir. Giriş, gelişme
ve sonuç tamamlığı olması gereken bir metindir. Kısa süreli çalışma aralarında böyle bir metnin
üremesi çok zor, hatta olanaksızdır.
Rapor yazmaya bu yüzden sabah kahvaltıdan sonra yukarıda uygunluğunu
betimlediğimiz bir düzen ortamında başlanılmalıdır. Çünkü insanın konuya yaklaşabilmesi,
düşünerek güzel bir başlangıç yapabilmesi için de zaman gereklidir. Yazmadan önce konuya
yoğunlaşma bir zaman ister. Bu zamanı baştan vermek gerekir.
Konunun kafamızda çerçevelenmesini sağlayacağı ve yazmamızı kolaylaştıracağı için
rapor yazmaya başlamadan önce yapılması gereken bir işimiz de raporun kapak sayfasını
hazırlamaktır. Bu sayfa rapor yazılıp bittikten sonra üzerinde tekrar çalışılıp düzetmelerle son
duruma getirilir. Kapak sayfasında genel kabul edilir sıralamaya göre ilk olarak, en yükseğe
raporu hazırlayan kurumun resmi adı ve simgesi konur. Resmi adın hem doğru hem de tam
yazılması gerekir. Bunu yazarken de simgeyi dosya kâğıdının ortasına kadar çok büyük
yazmaya gerek olmadığı gibi çok da düşük iliştirmemiş olmak gerekir. Göz kararı bir estetikle
ortalama yapılmalıdır. Bu başlık bölümünün aşağıya doğru ne kadar sarkabileceği konusunda
ille bir uzunluk ölçüsü bilinmek isteniyorsa DYN A4 sayfasının aşağıdan yukarı beş eşit
parçaya bölündüğünü düşünürsek sayfanın ortalama beşte birini aşmamalıdır. Simge özgün
rengiyle basılırsa daha hoş bir görüntü sağlanmış olacaktır.
Başlık bölümünden sonra raporun adı sayfada kullanılabilecek en büyük karakterlerle
yazılmalıdır. Çünkü ilk göze batması gereken nokta raporun konusu, yani kapaktaki adıdır. Bu
adın ortalanması alışılmış bir düzendir.
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Şekil 20: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından hazırlanan rapor
2014
Raporun adından sonra kapağa yazılacak üçüncü konu raporu hazırlayan kişi/ler ya da
kurum/ların adının yazılmasıdır.
En alta da yıl ve virgül ile ayrılmış olarak raporun yazıldığı kentin adı yazılır. Ya da
altalta önce kent adı ve altına ortalanarak yıl yazılabilir. Bu bilgi en altta ve diğerlerine göre en
küçük puntolarla yazılacak bilgidir.
Demek ki, bir kapak sayfasında, standart düzenle, ortalanmış olarak, sırasıyla;
1.

Raporun yazdıran kurumun adı ve simgesi,

2.

Raporun adı ve – varsa - alt adı,

3.

Raporu yazan kişilerin ya da kurumun/kuruluşun adı

4.

Yıl ve kent adı

bulunmalıdır.
Bu dört temel bilgilerin aralarında sayfaya eşitçe dağıtılmış boşluklar bulunmalıdır.
Bilgiler arasındaki bu boşluklar hepsi ayrı ayrı önemli her bir bilgi kümesinin ayrı ayrı
algılanması ve tanınması içindir. Birbirine sokulmuş, birbiri içine girmiş bilgiler o bilgilerin
layığıyla algılanmalarının önüne geçmiş olacaktır. Başka bir deyişle, aranılan bilgiye kolayca
ulaşabilmek, onu görebilmek için birbirlerinden anlamlı uzaklıkta yerleştirilmeleri
gerekmektedir.
Kapak düzenlemesinde özellikle üniversite öğrencileri için hazırlanan ödevlerde, ki
onlar da öğretim elemanı tarafından belirli konularda istenmiş raporlardır, kapağa konulacak üç
173

bilgi daha vardır. Biri raporu yazan öğrencinin ya da öğrencilerin adları, ki bunu yukarıda
söylemiştik. Diğeri raporun verildiği dersin adı ile raporu veren öğretim elemanının adı. Bunlar
da öğrenci raporlarının kapağına yazılmalıdır. Bunlar nerelere hangi sırayla yazılmalıdır.
Önce en kolayından başlayalım. Öğrenci ya da öğrencilerin adlarının sağına (virgülle
ayrılmış olarak) ya da soluna (parantez içinde) öğrencinin numarası da yazılmalıdır. Çünkü
öğretim elemanı notlarını verirken öğrencinin adından önce belki de numarasına gerek
duyacaktır.
Raporu yazan öğrenci birden çoksa öğrencilerin adları ya – başa yazıldıysa - numara
sırasına göre, ya soyadı sırasına göre ya da öğrencilerin takdiriyle raporun yazılmasına en çok
emek vermiş olanlardan en az emek verenlere doğru bir sıra ile yazılabilir. Buna öğrenciler
karar vereceklerdir. Ancak adlar bu üç yöntemden biriyle yazılırken önad sırası alınmaz. Soyad
sırası temel alınmalıdır. Çünkü kaynakça sisteminde de soyad önaddan daha seyrek olduğu,
daha az bulunduğu için bulunması ve ulaşılması daha kolay olsun diye soyad başa yazılır. Rapor
kapağında soyad başa yazılmaz, ancak gene aynı ilkeye göre sıra numaralaması soyada göre
yapılır.
Konuyu veren ya da değerlendirme yapıp notu verecek öğretim elemanının adı mutlaka,
kısaltılmış olarak akademik unvanıyla birlikte yazılmalıdır. Çünkü o çalışma akademik bir
çalışmadır. Akademik çalışmalarda sorumluların akademik unvanlarının yazılması o sorumlu
kişinin sorumluluk yerini ve payını da temsil eder. Zaman zaman öğrenciler tarafından öğretim
elemanının adı yanlış yazılabilmektedir. Bu durum öğrencinin konusuna olduğu kadar dersine
yeteri kadar ilgi göstermediği imgesini öne çıkarır. Bu da ayıp bir durum yaratır. Öğrencinin
dersini aldığı öğretim elemanının, öğretim üyesi ya da öğretim üye yardımcısının, araştırma
görevlisinin adını ve soyadını tam olarak öğrenmiş olması beklenir.
Birkaç sayfalık kısa raporlarda zaten kendisi de kısa olan içindekiler listesi uygun bir
ortalama tutturularak kapağa yazar adı ile kent ve yıl bilgileri arasına yerleştirilebilir. Eğer
uzunsa, kapağı kalabalıklaştıracaksa kapağa koyulmaması; ikinci ya da üçüncü sayfada
değerlendirilmesi daha iyidir. Kısa bir raporda bu anlamlı ve hoş görülebilir.
Bu bilgilerin kapakta sıralamasına gelince, gene birçok ödevde, öğrenci öğretim üyesini
içsel olarak değerli gördüğü için onun adını raporu hazırlayan kendisinin adından daha öne
yazdığı görülmektedir. Her ne kadar öğrenci öğretim üyesine ya da yardımcısına yüce bir değer
verdiğini gösteriyorsa da bu doğru değildir. Çünkü ödev de olsa bir raporu yazan bir rapor
yazımını verenden daha önemlidir ve öndedir. O emeğini harcayarak raporu kaleme almıştır.
Yazarın adından daha öne ancak kurum adı yazılabilir. Öğretim elemanın adı yazarın, yani
öğrencinin adından bir sonraya yazılmalıdır. Şöyle ki:
1.

Raporun yazdıran kurumun adı ve simgesi,

2.

Raporun adı ve – varsa - alt adı,

3.

Raporu yazan öğrencinin numarası ve adı ve soyadı,
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4.

Rapor ödevini veren öğretim elemanın adı ve soyadı,

5.

Yıl ve kent adı

kapağa, adların karışmaması için, raporu kaleme alan ve İlgili öğretim elemanı ya da
öğretim üyesi olarak açıklama yazılması iyi olur.
Her iki ad da aynı puntolarla yazılabilir. Yalnız şöyle ki, birinin soyad büyük yazıldıysa
ikisinin de, birininki küçük yazıldıysa ikisinin de küçük yazılmalıdır.
Öğrenci raporlarında görülen bir başka önemli nokta şudur: Bilinmelidir ki iki nokta
üstüste (:) bir ifadenin sonuna koyulduğu zaman büyük harfle başlayan bir açıklama ya da
beklenen ifade yazılacaktır. Bu bir metin süreği içinde yeni bir paragrafa da geçişte de
yapılabilir. (Yani, bir paragrafın son sözcüğünün sonuna (:) koyup uzun ve yeni bir paragraf
olabilecek bir bilgi ise yeni bir paragrafa geçilebilir.) Ancak, bir kapakta bir hazırlık bilgisinin
ya da bir arabaşlık sonuna (:) konularak alta beklenen ifade yazılmaz. Örneğin, Eğer yanyana
yazacak bir durum varsa,
Raporu hazırlayan: Ekrem Danış
biçiminde yazılabilir. Altalta yazılacaksa, Örneğin, (Ad uydurulmuştur.);
Raporu Hazırlayan
Ekrem DANIŞ
yazılmalıdır. Hazırlayanın sonuna iki nokta konmasına gerek yoktur. Çünkü o işlev yazarın
adının paragraf altına çekilmesiyle gösterilmiş olmaktadır.
Kapak tasarımından önce okumalar ve kaynak toplamalar başlamış olmalıdır. Konu
üzerine yeterli bilgi sahibi olmak için bu gerekli bir aşamadır. Aslında bir konuda rapor
yazabilecek kadar bilgi sahibi olmayana rapor yazma görevi verilmez. Konuda bir ölçüde
uzman olmak gerektir. Okuma ancak yeni bilgileri, yeni görüşleri, yeni gelişmeleri ve yeni
kaynaklar ile yeni belgeleri öğrenmek ve toplamak için yapılmalıdır.
Bilgi topladıktan sonra rapor yazılacak konu ile ilgili temel giriş için ne yazılması
gerektiği, konuyu geliştirecek bilgiler ve sonuç, yani çözüm ve – gerekiyorsa – öneriler
düşünülmeli, bu sıradüzenine uygun olarak içindekiler planı yazılmaya başlanmalıdır.
İçindekiler planı önemsenmelidir. Ne yazılacağı konusunda raporu yazanın ufkunu açar, yazımı
ve konuları sıralamasını kolaylaştırır. Örneğin, önceden yapılan okumalara dayalı olarak özgür
yazım biçimine göre yazılanların dışında okumalarda rapora kaynak olarak alınması gerekir
görülen bilgilerin içindekiler planının neresine yerleştirileceği sorusunun yanıtı kolaylaşır.
Rapor yazarken kullanılması gereken kaynaklar sadece yazılı, bilimsel kaynaklar
üzerinde durulmamalıdır. Ansiklopedi, kitap, dergi, makale gibi kaynaklar tabii ki temel
kaynaklardır. Ancak rapor güncel bir belgedir. Bu yüzden gözlemlere de dayanmalıdır. Konu
ile bağlantılı yerleri gezen, gören, olayları, olguları inceleyen bir raporcu canlı ve zengin bir
rapor yazacaktır.
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Yazacağı konu üzerinde özgün görüşleri olan, farklı düşünen kimselerle yapılacak
görüşmeler de rapora alınabilir. Bu tür kişilerle görüşmeleri raporu da yapabilir. Doğrudan
görüşerek bilgi toplama en kestirme yoldur. Bunlar raporu güncelleştirir ve ilginç kılar, hem de
gerçeğe dayanmış olur. Bunlara da “sözlü belgeler” denir (http://www.cokbilgi.com/yazi/rapornedir-aciklamasi).
Raporda kullanılan tüm alıntılar ve belgeler kaynakça olarak raporun sonunda abc sırası
ile tekdüze bir düzen içinde yazılmalıdır. Tekdüze düzen ile şunu kastediyorum: Tüm adlar
soyadı ile başlamalıdır; yazarların biri soyadıyla, diğeri önadıyla yazılmaz. Örneğin, kitapların
basım yılları her kitapta yazılmalıdır. Bir kaynakta tarih yazılı bir diğer kaynakta yazılı değilse,
olmaz. Ayrıca bu tarihler sıralamada hep aynı yerde bulunmalıdır. Ya yazarın soyad ve adının
hemen arkasında, ya da sıralamada en sonda olmalıdır. Bunun gibi tırnağa alınacaksa tüm
makale adları alınmalı, koyu yazılacaksa hepsi koyu yazılmalıdır. Sonuç olarak rapor yazma
durumunda olan kişi kaynakça kullanma ve yazabilme bilgisine de sahip olmalıdır.
Ekler verilmesi gerekiyorsa raporun en sonuna konmalıdır. Kaynakçadan önce de
konulduğu görülmektedir, ancak eklerin kaynakçadan sonra konması daha uygundur. Çünkü
kaynakça ana metinin bir parçasıdır ve onu tamamlar. Bu bütünlüğün arasında girmemek daha
doğru olacaktır. Ekler adı üzerine bu bütünlüğün eki ya da ekleri olarak en sona sıralanmalıdır.
Ayrıca ekler raporun içinde kullanıldıkları sıraya uygun olarak numaralanarak koyulmalıdır.
Böylece kendilerine ulaşılması kolaylaşacaktır. Fotokopi olarak hazırlanmış ve çoğaltılmış bir
raporda ekler varsa fotokopilerinin konulması yeterli olacaktır.
Rapor yazılırken üzerinde gene titizlikle durulması gereken son noktada raporda
yapılacak yazım yanlışlarından kaçınılması gerektiğidir. Dilbilgisi öğrenimi yeterli olamamış
olan kimi öğrenciler ödev niteliğindeki raporlarındaki bozuk ifade ve yazım yanlışları için not
kırılırken ya da değerlendirmede bu konular ele alınınca “Sen içeriğe bak, yazım yanlışları
önemli değil gibi bir davranışa giriyorlar ve bunu söylüyorlar da… Böyle düşünenler
bilmelidirler ki dilbilgisi yanlışlarıyla, yazım yanlışları ve bozuk ifadelerle dolu bir raporun
içeriği dolu ve sağlam olamayacaktır. Kendini iyi ifade edememiş, yazım yanlışları nedeniyle
anlaşılması zor bir raporun içeriği kusursuz olabilir mi? Yazım ve dilbilgisi ile içerik bir
bütündür.
Bir başka yönden şu belirtilmelidir: Yazıma önem vermeyen bir algı içeriğe nasıl önem
verebilir ki? İkisi de yoğunlaşmış algı ister. Birinde zayıf olan algı diğerinde güçlü olamaz. Bu
yüzden dilbilgisi kuralları için titizlenme aşamasına getirilmiş bir algı ve kavrayış düzeyi
yazılacak raporun içeriği için de aynı titizliği gösterecektir.
Yazım yanlışlarıyla yüklü bir rapor ciddiyet ve içerik değerini büyük ölçüde yitirmiş
olacaktır. Bu çirkinliği çok güzel yapılmış plastik bir dosya ya da ciltleme bile
kapatamayacaktır.
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9.3.3. Raporun Nasıl Yazılacağının İçerik Boyutu
Artık hepiniz biliyorsunuz ki bir rapor yazmak için önce raporun konusu olmalıdır.
Zaten rapor resmi bir çalışma olduğu ve olacağı için konu üst makamlardan ya da yönetim
tarafından verilmiş olduğu düşünülür.
Rapor yazmak için önce konu seçimi akla gelir. Ancak, konu zaten bir gereksinim olarak
önümüze geldiğine göre ve rapor yazmak “Dur, ben bu boş zamanımda bir rapor yazayım.
Bunun için de bir konu belirleyeyim.” gibi keyfi yapılacak bir iş değildir. Konu sizin önünüze
gelir ve geldiği için rapor yazarsınız. Konu şu durumlarda karşınıza geleblir:
a)

Üst makam tarafından size verilmiş olur.

Örnek: Bir kamu kurumunda çalışıyorsunuz ve ilgili daire başkanınız sizden genel
müdüre sunulmak üzere şu konuda bir rapor yazılmasını rica etmiş olsun.
b)
İçinde bulunduğumuz sıkıntılı bir durum vardır ve o konu üzerinde rapor yazma
zorunluluğu ile karşıkarşıya kalmışsınızdır.
Örnek: Oturduğunuz apartmanda kentsel dönüşüm, çatının onarımı, su ve elektrik
donanımının yenilenmesi gibi bir zorunluluk var ve yönetim konu ile ilgilenmiyor. Gerek
yönetime, gerek kat maliklerine ya da mahkemeye sunulmak üzere o konu ile ilgili bir rapor
yazmak zorunda kalabilirsiniz.
c)
Eski oturduğunuz daireye kat kaloriferi döşetmek istiyorsunuzdur. Konu budur.
Belediye bu iş ile ilgili olarak ekspertiz raporu istemiştir. Siz de bu amaçla bir makine
mühendisine giderek ekspertiz raporu çıkartmasını istersiniz.
Gördüğünüz gibi her üç durumda da rapor konu olarak önünüze zaten gelecektir. Boş
zaman değerlendirme için, ya da spor olsun diye konu aranarak rapor yazılmaz.
Konu genel olarak verilmiş olabilir, ancak raporu yazacak kimse konuyu kafasında
enine boyuna netleştirmeye çalışmalıdır. Kafada netleştirilmeyen bir konu zor kaleme alınır,
raporu zor yazılır.

Şekil 21: Bir sosyal hizmet raporu

Özellikle iyi anlaşılır olması
ve sıkılmadan okunabilmesi için konu
sınırlandırılmalıdır.
Örneğin,
Türkiye’nin sorunları başlıklı bir
rapor ilgiyle istenir bir rapor
olmayacaktır. Çünkü fenden, sanata,
edebiyata, uzaya gitme konusundan
jeolojik
fay
çatlaklarına,
dış
politikadan iç politikaya, sağlık
sorunlarından
pahalı
ilaçların
parasının
Sağlık
Bakanlığıyla
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karşılamasından bulaşıcı hastalıklara vb. düşünebileceğiniz her alanda birçok sorun çıkacaktır.
Oysa rapor bir bilim dalında ya da bir uygulama alanında genel bilgilerin toplanıp
değerlendirilmesi için yazılır. Bu yüzden konu ilgili bakanlığın, ilgili bilim dalının, ilgili
mahallenin, kentin sorunları gibi, teknik sorunlar ile sosyal sorunlar gibi sınırlandırmalarla
konu sınırlandırılmalıdır. Belli sınırlar içinde doğru odaklı bir rapor ilgi duyanlar tarafından
daha büyük bir ilgiyle okunacak ve yararlanılacaktır.
Konu sınırlandırılmalıdır ancak düşüncemizi sınırlandırmamamız gerekir. Başarılı bir
rapor yazmak için geniş ve her boyutuyla düşünebilmeliyiz. Kimi kaynaklar amaç belirlenirken
niçin
sorusunun
sorulması
gerektiğini
belirtmektedirler
(Bkz.
http://www.cokbilgi.com/yazi/rapor-nasil-yazilir). Raporu yazacak kişi niçin sorusuyla amacın
nasıl olacağına ulaşabilir de, ulaşamaz da. Sonuçta bu kısıtlı bir ulaşma olur. Amacı belirlerken
niçinin yanısıra, ne ve nasıl soruları da sorulabilir ya da sorulmalıdır. Buna örnek verelim.
Konumuz bulunduğumuz kentteki sokak çocuklarının durumları ve sorunlarının rapor edilmesi
olsun. Amacımız, sokak çocuklarının niçin sokağa bağlı olduklarını belirlemek olabilir. Bunun
yanısıra nasıl ve hangi yollara sokağa çıktıklarını belirlemek de amacımız olabilir; niçinin
yanında ya da niçiniyle ilgilenmeden. Bir başka soru, kimlerle iletişim kuruyorlar, bu bir rapor
ya da bir araştırma amacı olabilir. Bir başka amaca sadece sokak çocuğuna bakarak değil, ana
ve babasına bakarak da raporda konu sınırlandırılabilir. Örneğin, hangi ekonomik, eğitim ve
kültür grubundaki anne ya da babaların çocukları sokağa kaçmaktadır? Amaç bunun yanıtını
aramak ve bulmaktır.
Bunlar gibi birçok amaç niçin sorusu sorulmadan ulaşılabilecek amaçtır. Sadece nedene
ve niçine sıkışarak amaç düşünmeye başlarsak hem yaratıcı olamayız hem farklı boyutlara
açılmayız.
Gerçi konuyu veren makamın konu ile ilgili amacı da belirtmiş olması gerekir. Ancak
gene de raporu yazacak olan konuyla birlikte (konudan hemen sonra) rapordan beklenen amacı
da kafada netleştirmelidir. Konu deyince amaç kendiliğinden belirmez. Aynı bir konuda farklı
amaçlar beklenebilir ya da çıkabilir. Bu yüzden amaç sadece ele alınan konu ile birlikte rapor
yazımını isteyen makamın o rapordan beklediği amaç kendilerinden iyice öğrenilmeli ve kafada
netleştirilmelidir.
Konu üzerine düşünme çalışması yapıldıktan sonra amaç konusu ele alınır. Rapordan
beklenen amaç üzerine raporu yazan özellikle düşünmelidir. Çünkü aynı konu üzerine farklı
amaçlar olabilir. Amaç süre içine değişebilir. Eğer sunum yapılacaksa yapılacak makama,
sunum yapılmayacaksa raporun verileceği makama amaca uygun olmayan bir rapor verilir ya
da sunulursa raporun hazırlanıp verilmesiyle ilgili amaca ulaşılamamış olur ve daha önemlisi
makamla arada iletişim bozulmuş olur.
Amacın belirlenmesinden sonra raporun ana düşüncesi belirlenir. Raporun ana fikri
nedir? Sorulduğu ya da arandığı zaman buna anlaşılır ve net bir yanıt verilmelidir. Daha sonra
raporda ele alınacak konular içindekiler planı biçiminde altalta yazılmalı, tek tek üzerlerinde
düşünülmelidir. Bilgilerde ana düşünce olarak ne yazacağız? Destek bilgilerini hangi
kaynaklardan alacağız? Yani hangi kaynakları kullanacağız? Bölümü nasıl tasarımlayacağız?
178

Yani önce cümleye hangi düşünceden başlayacağız? Sonra hangisine geçeceğiz? Bu farklı
bilgileri ya da düşünceleri birbirine nasıl ulayacağız, yani bağlayacağız, ki akıcı bir okuma ve
anlama düzeni kurulabilsin?
Bu bölüm gelişme bölümüdür. Ençok ayrıntı ama gerekli bilginin yeralması gereken yer
burasıdır. Bu nedenle bu bölüme de yazım sırasında ayrı bir önem vermek gerekir.
Rapor yazacak olanın yazılacak konu üzerinde zaten önceden bilgili olması koşulu
vardır. Ancak yeni ve taze bilgileri toplamak bir zaman isteyecektir. Bu da her türlü kaynağın
dikkatlice taranarak doğru bilgilerin alıntı yoluyla rapora aktarılmasını gerektirecektir.
Alıntı ve kaynakça kullanımı konusunu bir önceki bölüme özetlediğim için bu bölümde
girmeyeceğim.
Böylece toplanan bilgiler raporu yazanın kafasında anlamlı bir sıraya getirilmiş
olmalıdır. Bu sıralamanın doğru ve yeterli olması için de raporu yazan için bir kâğıt ve kalem
gereklidir. Raporcu kâğıda eskizler yaparak düşüncelerini kâğıda belli başlıklarla aktarma
konusunda beceri kazanırsa düşüncelerini daha kolay düzene sokmuş ve raporun içindeki
konuların mantıklı sıralaması daha kolay ve düzen içinde olacaktır.
En başta anlamlı bir süre verilecek hazırlanacak içindekiler planı sürekli işleme altında
tutulmalıdır. Sık sık yeni eklemeler, çıkarmalar ve sıra değiştirmeler yaşanacaktır. Bundan
çekinilmemelidir. Raporcunun konu ile ilgi olarak aklında bulunan ya da okunarak ortaya
çıkarılan bilgilerin doğru başlıklar altına yerleştirilmesi de raporu yazanın deneyime bağlı bilgi
ve becerisine bağlı olacaktır.
Rapor yazarken tekrarlardan kaçınılmalıdır. Bir arabaşlık altında verilmiş bir bilgiyi bir
başka arabaşlık altında tekrar vermek okuyanın canını sıkabilir. Bilgi taşın yerine ağır olması
gibi doğru bölüm başlığı ya da arabaşlık altında daha değerli ve akılda kalır olacaktır.
Rapor yazarken en başta düşünülmesi gereken bir başka noktada raporun dilidir. Rapor
dili
a)
Ciddi olmalıdır. Olabildiğince düz cümlelerle yazılmalıdır. Raporun sanatsal
olması gerekmez. Bu nedenle sık sık devrik cümlelerle yazmak raporu daha çekici değil, itici
de kılabilir.
b)
Olabildiğince anlaşılır bir dil kullanılmalıdır. Çok ağdalı ve örneğin, Arapça
bileşikli (terkibli) ya da içinde Türkçesi varken İngilizce kullanılmış sözcüklerle yazılmış
cümleler anlamayı zorlaştıracaktır. Böyle yabancı sözcüklerle donanmış bir rapor sizi aydın
(entelektüel) göstermez, raporu dil olarak çok karışık gösterir. Düzgün ve anlaşılır dille
yazılmamış bir rapor her yaş grubu için aynı anlaşılır düzeyde olamayacaktır. Bunun gibi çok
da kısa ve basit cümlelerle yazılmış bir rapor da basit görünecektir. Anlaşılır ve ciddi bir ifade
dersek kendimizi ifade etmiş oluruz sanıyorum.
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c)
Dil konusunda sonuç olarak söylenebilecek şudur: Raporun dili kolay,
anlaşılabilir ve ama düzeyli olmalıdır. Çünkü rapor genellikle belli bir düzeydekiler için
hazırlanmaktadır.
Rapor yazma görevi almış ya da bunu görev edinmiş kişi aşağıdaki beş konuda kendisini
hazırlamış olmalıdır:
-

Raporun niçin yazılacağını kavramış olmalıdır.

Raporun kim veya kimler için yazılacağı konusunu iyi biliyor olmalıdır.
(Raporun hedef kitlesini tanıyor olmalıdır.)
-

Raporda hangi konuların ne ölçüde yazılacağını doğru saptayabilmelidir.

Raporda yer alacak bilgi ve düşünce düzeninin ve düzeyinin ne olacağı
konusunda kafası aydınlık olmalıdır.
Son olarak da rapor konusu içinde yazarken eksik kalan konular olup olmadığı
konusunda da açık bir zihne sahip olmalıdır. (http://www.cokbilgi.com/yazi/rapor-nasil-yazilir)
Bu beş maddeye iki madde daha eklemek gerekiyor:
Raporun içeriğiyle ilgili bilgi sahibi, ayrıca yeni bilgileri bulma konusunda da
yetkin olmalıdır.
-

Bunlara ek olarak rapor yazma tekniklerini bilmelidir.

Yazma tekniklerinden biri de nasıl edebiyatta bir yazar yalın bir dil ve kısa cümleler
kullanarak yazar, bir başka yazar, nasıl ki ağdalı bir dil ve uzun cümlelerle yazar ve mutlaka
edebi bir dil üretmek zorundadır; rapor yazan da öncelikle;
-

edebi bir dilden,

-

uzun cümlelerden,

-

soyut ifadelerden,

-

duygusal ifadelerden,

-

özel ve yerel deyimlerden,

yabancı ve çok bilinmeyen, anlaşılmayan sözcüklerden (konu ile ilgili teknik
terimler dışında) kaçınılmalıdır.
Bu bölümde son olarak şu söylenmelidir. Rapor kompakt olmalıdır. Gereksiz bilgilerle
şişirilmemelidir. Bunun gibi okuyanın aklında konu ile ilgili ek sorular uyandırmayacak kadar
da kapsamlı olmalıdır.
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9.4. Genel Olarak Rapor Örnekleri
Sevgili öğrenciler, rapor konusunda genel olarak bir fikrinizin oluşması için bu bölümde
birbirinden çok farklı rapor örnekleri verilecektir. Göreceksiniz ki rapor sadece sosyal hizmet
alanlarında tutulmamaktadır. Hemen her konuda rapor yazılmaktadır. Bu rapor adlarını tek tek
okuyup üzerlerinde düşününüz. Böylece rapor konusunda geniş bir ufuk kazanmanızın
sağlanması hedeflenmektedir.
Aday Raporu, Aday Öğretmen Gözlem Raporu, Araştırma Raporu, Bilirkişi Raporu,
Alacak Tespiti Bilirkişi Raporu, Danışman Raporları (Bu raporlar belirli konular üzerine
yazılan raporlardır.), Değerlendirme Raporu, Değerleme Raporu, Deney Raporları (Güneş
Enerjisi Deney Raporu), Deprem Raporu, Deprem Hasar Raporu, Disiplin Soruşturma Raporu,
Doktor Raporu, Edebiyat Raporu, Ekspertiz Raporu, Demiryolu Ekspertiz Raporu (Uzmanlık
Raporu), Konut Kredisi/Araç/İhracat Ekspertiz Raporu, Etkinlik Raporu, Günlük/Haftalık/
Aylık/Yıllık Etkinlik Raporu, Genel Durum Raporu, Günlük Süreç Raporu, Hakem Raporu,
Hekim Raporu, Hava Raporu, İnceleme Raporu, Kamu Yönetiminde Yolsuzluk Olgusu
Raporu, KDV İadesi Tasdik Raporu, Kuruluş Tanıtım Raporu, Kurum Tanıtım Raporu,
Mühendis Raporu, Ön Çalışma Raporu, Ön İnceleme Raporu, Özel Gizli Rapor, Personel
Denetleme Raporu, Polis Raporu, Proje Raporu, Sağlık Raporu, Sermayenin Ödendiğinin
Tespitine Dair Rapor, Süresi Dolan Şirketin Faal Olduğuna İlişkin Serbest Mali Müşavirler
Odası Raporu, Tazmin Raporu, Teknik Rapor, Transformatör Yağı Test Raporu, Zemin ve
Temel Etüdü Raporu, Tevdi Raporu, Tıbbi Rapor, Uzlaştırma Raporu, Vakıflar Raporu, Vergi
Sorunları Raporu, Yeminli Mali Müşavir Raporu, Yıllık Kurumlar Vergisi Raporu, 20?? Yılı
Tarımsal Ürünlerde Verimlilik Raporu… gibi daha birçok konularda…
İnternette ilginizi yoğunlaştırarak yapacağınız küçük bir aramayla daha birçok rapor
çeşitlerine siz de ulaşabilirsiniz. Bu raporlar adlarını düşünerek okuma, algılama ve internette
çalışarak yeni ve farklı rapor çeşitleri bulma oyunu zihninizi açacak, rapor konusunda algınızı
genişletecek ve ilerde bu alandaki işlerinizi zihnen kolaylaştıracaktır.

9.5. Sosyal Hizmet Alanlarında Rapor Yazma
Başlangıç bilgisi olarak şu unutulmamalıdır.
Hekimler, doktorlar kendilerine başvuran ya da tedavi için ele aldıkları her hasta için
önce bilgileri ve durumunu anlatan bir rapor tutarlar; tedavinin seyri için her aşamayı kayda
alırlar, raporlarlar; tedavinin sonunda ortaya çıkan durumu rapora geçirirler ve bu onların asli
görevlerinin ayrılmaz parçasıdır. Dikkat rica ediyorum: Asli görevleri demiyorum, asli
görevlerinin bir parçasıdır diyorum. Kopmaz, ayrılmaz, onsuz olmaz. Messleki çalışmalarında
durumu kayda geçirmeyen, her görüşmede düşüncesini kâğıda dökmeyen ve sonucu
raporlaştırmayan hekim, doktor olamaz.
Görevini hakkıyla yapan bir sosyal çalışmacı da başvuranıyla, gereksinim sahibiyle,
eski deyişle “müracaatçısıyla” iletişim kurduğu ilk anda kendisiyle görüşmesini ilk bilgilerle
birlikte kayda geçirecek, raporlaştırmaya başlayacaktır. Bu onun meslek elemanı olarak asli
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görevinin ayrılmaz bir parçasıdır. Raporsuz görüşme olmaz, raporsuz sağaltım olmaz, raporsuz
yönlendirme olmaz, savunuculuk olmaz, sosyal destek olmaz …
Raporsuz sosyal çalışma olmaz. Raporsuz sosyal hizmet olabilir, sosyal çalışma olmaz.
Çünkü sosyal çalışmacı bir disiplin çerçevesinde (Bu kendi meslek disiplinidir, bu disiplinin
adı sosyal çalışma disiplinidir ve dört yıllık öğretimle kazanılır.) mesleki hizmetini verir.
Lisansiyer olmak, lisanslı meslek olmak bunu gerektirir. Sosyal çalışma uygulamalarında, aynı
tıp uygulamalarında olduğu gibi, kayda geçmeyen bir çalışma mesleki çalışma olmaz. Ancak
hiçbir kayıt tutulmayan sosyal hizmet verilebilir.
Şu açıdan da bakabilirsiniz:
Tıp hekimi tıbbi tedavi (sağaltım) yapar.
Psikiyatr ruhsal tedavi (sağaltım) yapar.
Sosyal çalışmacı sosyal tedavi (sağaltım) yapar.
Tedavi ciddi bir sorumluluk ister. Tıp hekimi raporsuz, ruh hekimi (psikiyatr) raporsuz
tedavi yapamıyor da, sosyal tedavi, sosyal sağaltım yapan sosyal çalışmacı bunu raporsuz
yapabilir mi?
Aynı tıp hekimleri gibi sosyal hekim olan sosyal çalışmacı da benzetmek yerindeyse sol
üst cebinde not almak için birkaç kalem olmadan dolaşmayacaktır.
Bu yöntem artık eskidi, elektronik yöntemler mi var, diyorsunuz. Tamam. Yanınızda
sürekli küçük bir ses alma aygıtı ya da kolayca doldurmak için içine o kuruluş için hazırlanmış
formlar bulunan bir tabletle de dolaşabilirsiniz; ya da masanızda durur. İlk görüşmeden
başlayarak başvuranınızla ilgili bilgileri ilgili forma kısa cümlelerle aktarabilirsiniz. Hem de
basılmaya hazır duruma geliverir.
Hayır uzun notlarım mı olacak diyorsunuz. O zaman gerek görüşmelerde gerek aklınıza
geldiği her an bilgi ya da görüşlerinizi ses alma aygıtına kaydedersiniz. Tamam dediğiniz anda
ses aygıtınızı – henüz bu bölüm yok ama yakında açılmalıdır – meslek yüksekokulunda gerekli
bilgilerle donatılmış ve mezun olmuş, kuruluşunuzun kadrosunda görev yapan sosyal
sekreterinize verirsiniz. O aldığı eğitime en uygun biçimde verdiğiniz bilgileri ve görüşlerinizi
raporlaştırır, ertesi gün masanıza çıktısını bırakmış olur. Gözatarsınız, eksiklikleri
tamamlarsınız son duruma birkaç dakika içinde getirir ve sosyal sekreterinize teslim edersiniz.
O, konuyla ya da kişiyle ilgili raporunuzu yetkin bir biçime son durumuna getirir; gene size
sunar; gözden geçirirsiniz. Tamamsa onay imzanızı atarsınız ve sosyal sekreteriniz sizden daha
bilgili olarak ilgili dosyaya yerleştirir. Sizin takıp, daha sonra arayıp bulamadığınız raporları
aldığı meslek bilgisiyle ilgili klasöründen istediğiniz her zaman çıkarıp size verebilir. Siz de,
ne güzel, bu işlerden kazandığınız zamanınızı bir başka başvuranın sorununu çözmeye
ayırırsınız. Hem sosyal sekreteriniz işi sizden daha yetkin yapar ve sürdürür, hem e siz doyum
ve güven içine yeni sosyal hastalarınızla ilgilenmeye daha çok zaman ayırırsınız. İkiniz de
mesleki çalışmalarınızdan doyum sağlarsınız.
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Nasıl ki hekimlere tıbbi sekreterler, nasıl ki mühendislere teknik sekreterler, nasıl ki
yargıçlara mahkeme kâtibi adı verilen sekreterler destek olarak onların yüklerini hem üzerinden
alıyor ve rahat soluk almalarını sağlıyorlar, hem de kendi meslek doyumlarını sağlayarak
yaşamlarını sürdürüyorlar ve nasıl ki bu birlikte tamamlayıcı çalışma ilgili mesleklerin ve
yapılan işlerin niteliklerini arttırıyor; aynı modelde sosyal çalışmacılar ve sosyal sekreterler
birlikte, elele çalışarak sosyal sorun sahibi başvuranların sorunlarını birlikte çözerlerken
mesleklerini de en yukarıya taşımış olmazlar mı?
Çünkü sosyal çalışmacılar geniş bir sosyal hizmet alanı içinde farklı sektörlerde farklı
hizmetlere koşarlarken çok farklı kayıtlar almak, formlar doldurmak, şemalar yapmak ve
raporlar hazırlamak durumundadırlar. Sosyal hizmet alanlarıyla ilgili olarak düşünebileceğiniz
her sosyal hizmet alanında ve bu alanların içinde yeralan tüm alt düzeylerde yazılabilecek
birçok rapordan birkaç örnek aşağıya alınmıştır10:
Alan Uygulama Raporu
Aylık Etkinlik Raporu
Başvuran Aile Raporu
Çocuk Durum Raporu
Disiplin Kurulu Raporu
Durum Değerlendirme Raporu
Durum Raporu
Engelli Durum Raporu vb…

Sorun Tanıtım Raporu
Sosyal İnceleme Raporu
Proje Raporu9
Yaşlı Durum Raporu
Denetim Raporu (Teftiş Raporu)
Aile Durum Raporu
Durum Saptama Raporu
(Ya da örneğin) 0-14 Yaş Durum
Değerlendirme Raporu)
Sosyal Etkinlik Raporu
Aile İnceleme Raporu
Gelişim Raporu
Haftalık Etkinlik Raporu
Alan Tanıtım Raporu
Kurum İnceleme Raporu
Yardım Hizmeti Sonlandırma Raporu
Olgu Kapama Raporu
Grup İnceleme Raporu
İnceleme Raporu
Proje Kapanış Raporu
Kuruluş Tanıtım Raporu
Olgu (Vaka) Raporu
Müdahale Süreç Raporu
Tazmin Raporu
Araştırma Raporu

Etkinlik Raporu
Genel Durum Raporu
Görüşme Raporu
Kuruluş Etkinlik Raporu
Kuruluş İnceleme Raporu
Kurum Tanıtım Raporu
Olgu Değerlendirme Raporu
Olgu Tartışma Raporu
Ön İnceleme Raporu
Proje Değerlendirme Raporu
Proje Tanıtım Raporu
Sevk Raporu
Sorun İnceleme Raporu
Süreç Raporu
Tevdi Raporu
Yardım Hizmetleri Planı Ara Değerlendirme
Raporu
(Not: 1980’li yıllarda bizzat ben ve uygulama öğrencilerimin yardımlarıyla sosyal hizmet kuruluşlarına
başvurarak kullandıkları rapor ve form çeşitlerini sormuş, birer örneklerini almıştım. Hala bir klasör
içinde saklarım. Yukarıda adları geçen raporların hepsi farklı kuruluşlarda o tarihlerde
gündemdeydiler. Bugün hala çoğunun kullanıldığına eminim.)

Örnekler: Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki Gençlere Yönelik Tahliye Sonrası
Destek/Yardım Projesi Değerlendirme Raporu;

9

Aşağıda adları verilen rapor çeşitleri ayrıca ayrı ayrı açıklanmamıştır. Tek tek üzerlerinde bir kez düşünecek
olursanız raporların içerikleri üzerine bilgi üretebilirsiniz.

10
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Burada adıgeçen raporlar ilgili alana göre farklı alanlardaki kurum ve kuruluşlara
sunulur. Örneğin, bir sosyal inceleme raporu aile mahkemesine de, çocuk mahkemesine ya da
– talep durumunda - yetişkinlerin yargılandığı herhangi bir mahkemeye de sunulabilir. Bir
çocuk ya da sevgi evindeki çocuk ya da gençle ilgili olarak yazılabilir. Cezaevinde ya da
hastanede yatan bir hükümlü ya da hasta için yazılabilir.
Bu raporlar arasında sosyal servisi ilgilendiren, görüldüğü gibi, daha,
Kuruluşa kabul formu
Kabul bilgi formu
Kayıt formu
Sorun saptama formu
Sorun formu
Durum formu
Aile durumu formu
Aile başvuru formu
Koruyucu aile başvuru formu
Başvuran görüşme formu
Sosyal sağlık durum formu
Kuruluştan kaçan çocuk formu
Kapanış formu
Hasta değerlendirme formu
gibi formlar yeralmamaktadır. Kayıt formları daha sonra yazılacak raporların temel
belgeleridir. Kayıtlara dayalı olarak geniş raporlar yazılabilir. Örneğin, Danışan Değerlendirme
Formu ileride yazılacak durum inceleme raporuna veri oluşturacaktır.
Örneğin, Aylık Etkinlik Raporu Hazırlama Anahtarı adıyla karşınıza çıkabilecek form
aslında bir bilgi toplama formudur. Ayda bir yazılacak etkinlik raporunda yer alacak bilgileri
uygulamaların hemen arkasından günü gününe bir forma işlemek, zaman geçtikçe unutmayı
önlemek ve raporu eksiksiz yazabilmek için herhalde gereklidir. Sonra alınan bu notlara
bakarak aylık raporun eksiksiz yazılması sağlanır.
Aile ile çalışan sosyal çalışmacı gerektiğinde aile inceleme şeması çıkarır. Bu şema da
raporlara kaynaklık yapar; önemlidir. Aile şemasını kavramayan bir sosyal çalışmacının aile
için verimli çözümler üretmesi güçtür. Şema, aile sorunları için üretilecek çözüm modelini ve
çözümleri doğru üretebilmek için aile ilişkilerini, sorun yaratan ya da yaratmayan bağlantıları,
ilişkilerdeki farklılıkları, sorun noktalarını görebilmek için önemlidir. Şema hazırlama
alışkanlığını kazanmış bir raporcu ya da sunumcu sadece aile ilişkilerinde değil tüm grup
ilişkilerinde en doğru saptamaları ve çözümleri daha kolaylıkla yapacaktır. Toplulukla
çalışmada da aynı yöntem pekâlâ kullanılabilir. Şema hazırlayarak düşünme yöntemiyle
belediye başkanı, muhtar, öğretmen, yerel önder, halk, esnaf vb. ilişkilerindeki düzgünlükler ya
da sorunlu noktalar daha kolay göze çarpacaktır.
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Sosyal çalışmacı sosyal sorun çözecekse, ki görevi budur, bilmelidir ki, kayıtsız çözüm
olmaz. Sadece konuşmakla “akıl verilmiş olur” ama sadece konuşmak sorun çözmez.
Çalıştığı kuruluşta günde 70 rapor yazdığını söylerken öğündüğü mü dövündüğü mü
belli olmayan bir sosyal çalışmacı kes yapıştır yöntemiyle günde 70 rapor yazarken hiçbir
meslek uygulaması yapamaz. Ayrıca bu yolla bu sayıda yazılan raporlardan da hiçbir verim
sağlanamaz. Sosyal çalışmacı başvuranıyla yaptığı görüşmeler sırasında aldığı notları, temel
bilgileri ve görüşleri sosyal sekreteriyle paylaşır; sosyal sekreter o raporu son durumuna getirir.
Sosyal sorun sahiplerinin sosyal çalışmacılarla daha çok birlikte olmaya, görüşme
yapmaya, sosyal destek almaya; sosyal sekreterlerin de görevlerini hakkıyla yapmaya ve
kendilerini çalışarak geliştirmeye gereksinimleri vardır.

9.6. Bir Örnek: Sosyal İnceleme Raporu (SİR)
Hepsi birbirinden önemli bu raporlar içinde sosyal çalışma mesleğinde çaba ve
değerlendirme yükü en fazla olan raporlardan biri sosyal inceleme raporudur. Kısaca SİR olarak
da adlandırılır. Sosyal yardım, sosyal destek, sosyal tedavi, sosyal rehabilitasyon, sosyal bakım,
hangisiyse, verilme gereksinimi görülen sosyal sorunlu bireyler için öncelikle SİR
hazırlanmalıdır. Bu rapor bireyi, çevresiyle, ailesiyle birlikte tanıma olanağı sunar. Bu tanıma
sayesinde de doğru ve sağlıklı çözümler üretilmesi kolaylaşır.
Sosyal inceleme raporunda genellikle aşağıdaki bilgiler belirlenmiş başlıklar altında
kısaca girişmiş olmalıdır:

RAPOR BAŞLANGIÇ BİLGİLERİ
Kuruluş
Raporun adı
Raporu düzenleyen
İnceleme tarihi
Rapor kayıt tarihi
Rapor kayıt numarası
Rapor nedeni
BAŞVURANIN ÖZGEÇMİŞİ
Özgeçmiş bilgileri
BAŞVURANA İLİŞKİN KİMLİK VE
DURUM BİLGİLERİ
Adı-soyadı
Doğum yeri ve tarihi
Cinsiyeti
Konut durumu
Konut kendisinin mi, kira mı?
Oda sayısı?

Konutun ısınma biçimi?
Konutta bir sıkıntı var mı? Yıkık, nemli…?
Çocuk odası var mı?
Belirli adreslere yakınlığı?
Medeni durumu
Kaçıncı evlilik?
Çocuk hangi evlilikten?
Eğitim durumu
Mesleği
İşi
Sigortalılık durumu
Oturduğu adres
İletişim bilgileri
SAĞLIK BİLGİLERİ
Sağlık durumu nasıl?
Özbakım sorunu var mı?
Süreğen (kronik) bir rahatsızlığı var mı?
Düzenli ya da sürekli kullanılan ilaç var mı?
Engelliliği var mı?
Protez kullanıyor mu?
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İş yaşamı/Meslek çevresi
İş çevresi ile ilişkileri
Anası, babası sağ mı?
(Varsa) Çocuklarıyla ilişkileri
BAŞVURANLA İLGİLİ GÖZLEME DAYALI Sosyal durumu
Ailesiyle birlikte yaşayıp yaşamadığı
BİLGİLER
Ailesinin genel özellikleri
Soruna bakışı nasıl?
Eşiyle iletişim durumu
Soruna karşı tavrı nasıl? Önemsiyor mu,
Çocuklarının eğitim durumları
önemsemiyor mu?
Çocuklarının kimlik bilgileri
Yapısı heyecanlı mı soğukkanlı mı?
Kendisini mi suçluyor, daha çok çevresindekileri Arkadaşlarıyla arası nasıl?
Sosyal çevresiyle iletişim bilgileri
ya da koşulları mı?
Ailesinde sürekliliği olan bir rahatsızlık var mı?
Ruhsal bir rahatsızlığı var mı?
Alkolizm, madde bağımlılığı?..

Yaşama bakışı?

BAŞVURANIN
ÇEVRESİNE/YAKINLARINA İLİŞKİN
BİLGİLER
Yalnız mı yaşıyor, ailesiyle mi, başka birileriyle
mi?
Geçimini nasıl sağlıyor?
Gelir durumu /Ekonomik durumu

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Raporu yazanın yazılı bilgilere dayalı olarak
görüşleri... ve değerlendirmesi
YARDIM PLANI VE UYGULAMA
BİLGİ KAYNAKLARI

SİR sosyal çalışmacılar tarafından, onların bulunmadığı takdirde lisansiyer diğer meslek
elemanları psikolog, sosyolog, çocuk gelişimci, öğretmen…) tarafından hazırlanır. SİR
başvuranın yaşadığı, bulunduğu ortamlarda (ev, okul, işyeri…) incelemeler yaparak, bağlantılı
kişilerle görüşerek bilgi toplanır. SİR oturulan yerde, düşünce üretilerek yazılmaz. Kişi
bağlantılarıyla birlikte (birey olarak) incelemeye alınır; odak konu ile ilintileri gözönünde
tutularak ayrıntılarıyla incelenir; somut durumlar kayda geçirilir. Uydurma yazılan SİR’ler
dikkate alınmamalıdır. Çünkü sorun çözme kararında sosyal çalışmacıyı yanlışa götürme
tehlikesi vardır. SİR dikkatlice tekrar olunmadan başvuran üzerine çözüm üretilmez. SİR’ler
bireye bağlı mesleki çalışmada ilk hareket noktasıdır.
Bilgi hareket halinde, dolaşarak, görüşülerek toplanır dedik. Bu temeldir. Bunun
yanısıra kişiyle ilgili doktor raporlar, yargıç kararları, kuruluşlarda kuruluşlarca tutulmuş
formlar ve benzeri başka raporlar varsa onlardaki bilgiler de katılır. Bu nedenle SİR’in sonunda
“Bilgi Kaynakları” başlığı altında kullanılan kaynaklar belirtilir. Bu kaynaklar arasında
görüşme yapılan kişiler de olacaktır.
SİR’e toplanan her bilgi değil, konu ile ilgili anlamlı bilgiler alınmalıdır. Başka bir
deyişler dayanılacak bilgiler, yani dayanak bilgiler alınmalıdır. Gereksiz cümlelerle rapor
şişirilmemelidir.
Yukarıda verilmiş bilgilerin sırası raporu isteyen kuruluş ve başvuranın sosyal sorunu
ya da durumu ile ilgili olarak değişebilir. Sorunun sosyal ya da psikolojik ağırlıklı olup
olmaması, sorunun aile durumu ya da işyeriyle ilgili olup olmadığına göre önemli konular başa
alınır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına dönüştürülmüş olan T.C. Başbakanlık Sosyal
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Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün Aile ve Çocuk Hizmetleri Daire
Başkanlığına 20 Ocak 1994 tarih ve 27-0022 sayılı yazısında “Sosyal İnceleme Raporlarının
Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Konular”la ilgili Genel Müdür Dr. Bülent İlik imzalı yazıda
bu konuda güzel bir örnek var. “Örneğin, parasal yardım yapılması öngörülen bir müracaatçı
için düzenlenen raporda konut durumu, gelir durumu ile ilgili bilgiler ön sıralarda yer almalıdır.
Buna karşılık, Kadın Sığınma Evine girmek için başvuran bir müracaatçının raporunda ise aile
ilişkilerine ilişkin bilgilere ön sıralarda yer verilmelidir.” (Md. 4).
SİR bir talep yazısı değildir. Taleplerle doldurulmamalı, durum net olarak yazılmalıdır.
Kararı ya üst makam ya raporu inceleyecek bir kurul verecektir. Değerlendirme de yansız
yapılmalıdır. Raporu yazanın kültürel yatkınlıklarına, duygusal eğilimlerine göre rapor
yazılmaz. Rapor yazan raporunu genel kişisel kültürel ve duygusal duygu durumlarını aşarak
yansız, bilimsel gerçeklere dayalı olarak kaleme almalıdır. Mesleki etik bunu gerektirirken bu
yansız bakış sosyal çalışmacı ya da diğer tamamlayıcı sosyal meslek elemanlarının aldıkları
eğitimle kazanmaları gereken bir kişisel ve mesleki özellik olmalıdır.
Alınan bilgiler kısa, öz, ancak açıklayıcı ve belgelendirici olmalıdır. Tam anlaşılmayan
belirsiz cümlelerden, abartılı cümlelerden, uzun ve ağdalı cümlelerden kaçınılmalıdır. Aynı
zamanda SİR somut bir durumun yansıtılması olduğu için duyguya seslenen, duyguları
yönlendirici edebi cümlelerden de kaçınılmalıdır. Devrik cümleler duygu etkileyicidir;
olmamalıdır. Kısa, kuru, yeterli bilgi çerçevesi olan düz cümlelerden oluşmalıdır. Sözkonusu
bilginin dayanakları yazılmalıdır.
Tüm raporlarda olduğu gibi SİR’de de bozuk cümle, anlaşılmaz ifade, yazım ve
dilbilgisi yanlışları bulunmamalıdır. Yanlış konulan ya da konulmayan bir virgül, ayrı
yazılacağı yerde bitişik yazılan bir –de, -da soneki anlatılanı anlamayı zorlaştıracaktır. Silinti,
kazıntı, kalemle ekleme gibi üzerine sonradan oynamalar yapılmamalıdır.
Raporun sonunda raporu yazanın adı soyadı, mesleği ve imzası olmalıdır. Çünkü SİR’in
sorumlusu odur. Yazıldığı tarihin atılması da unutulmamalıdır.
En önemli bilgi en sona: Sosyal inceleme raporları kişiye özel bilgiler taşıdığı için özel
raporlardır. Meslek çerçevesinde gizli tutulmalıdır. Meslek sırrı denilen bilgiler taşır. Bu
yüzden, yayınlanamaz. Çoğaltılamaz. Dağıtılamaz. (Gizlilik ilkesi.) Aynı kuruluşta bile
herkesin göreceği ortamlarda bulundurulmaz. Kilit altındaki dolaplarda dosyalarda saklanır.

9.7. Rapor Yazmada Teknik Kurallar
Rapor ya yazılıp üst makama dosya içinde sunulur. Ya da yazılı olarak verilirken bu
sunum üst makamın isteği üzerine sözlü de yapılır. Özetle raporun içeriği anlatılır. Buna sunum
yapmak denir. Rapor yazmak ve sunum yapmak bir sosyal çalışmacının birbirinden ayrılmaz,
ikisi de bir diğeri kadar önemli iki işlevidir. İkisi de başarılı bir meslek uygulaması için
etkinlikle yapılması gereken iki mesleki işlevdir; iyi öğrenilmelidir.
Sanayileşmeyle kâğıt kalem düzeni içinde gelişmeye başlayan bürokrasi tarihte üç
önemli devrim niteliğinde üç önemli süreçten geçerek bugünlere gelmiştir.
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a)

Tek parça yazılan yazılar.

b)

Yazı makinesiyle (daktilo) yazılan yazılar.

c)

Bilgisayarla yazılan yazılar.

a) Tarihte resmî duyuruların taşlara, tuğlalara, papirüslere, derilerin üzerlerine yazılması
sürecinin arkasından (Örneğin, Orhun yazıtları; M.S. 735) ilk kez Çin’de bulunan kâğıdın (M.S.
105) Avrupa’ya 1151 yılında gelip yaygınlaşabilmesiyle (http://www.bilgiustam.com/kagitnedir-kagidin-icadi-ve-yapilisi) duyuruların, resmî yazıların ve giderek romanların, anıların,
raporların kâğıt üzerine mürekkepli kalemlerle (önce kaz tüyünü mürekkebe banarak, daha
sonraları hokka ve kesik uçlu kalemlerle ve daha sonra dolmakalemle) yazılması başlıbaşına
bir yazı ve iletişim devrimiydi ve çok uzun süre devam etti. Yazılar kalem ve mürekkeple
kâğıtlar üzerine yazılarak çok daha hızlı üretilebiliyor ve yayılması sağlanıyordu. Bürokrasi
düzleminde kâğıt ve mürekkep yoluyla yazı üretmek teknolojinin gelişmesiyle yerini; b) 1930
yılında seri üretimi başlatılan daktilolalara bıraktı. Yani raporlar, resmî yazılar ve daha önce
elle yazılan her şey yazı makineleriyle yazılmaya başlandı.
Böylece yazma süreci kısaldı, yazılar (raporlar) daha kalıcı olmaya başladı ve kâğıtların
aralarına karbon kâğıdı konularak aynı yazı aynı anda çok sayıda yazılabilmeye başlandı. Bu
muhteşem bir buluştu. Yazı makineleri resmî dairelerden yazı yazmayı sevenlerin evlerine
kadar çok geniş bir alana yayıldı. Yazı makineleri bürokrasiyi de geliştiren bir öge olarak tarihte
yerlerini aldı.
Bürokrasi ile özdeşleşti. Bu devrimin ikinci aşamasıydı.
c) Yazı makinesinin yaygınlaşması çok hızlı oldu ve ama ömrü çok uzun süremedi.
1930’dan 1980’li yıllara kadar, ortalama 50 yıl... Sözü edilen yıllarda yaygınlaşan bilgisayarlar
yazı makinelerini ortadan kaldırdı. Her ne kadar elektrik üretimi olmayan ya da düzenli
olmayan Afrika ve Güney Afrika ile Asya ülkelerinde bürokraside, resmî dairelerde hâlâ
kullanılmaktaysa da (http://tr.wikipedia.org/wiki/Daktilo) bugün en hızlı, en pratik ve en çabuk
sınırsız sayıda kopya veren bilgisayarlar yazı makinesinin egemenliğini ortadan kaldırmıştır.
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Şekil 22: Bir genel kurulda faaliyet saporu sunuluyor.
1981 yılında, yani 80’li yılların başında dünyada bilgisayarın ilk kez piyasaya sürülmesi
ve 1990’lı yıllarda evlere, dükkânlara, iş yerlerine girmesi ve aynı dönemlerde internet
kullanımının
giderek
yaygınlaşması
ile
bilgisayar
dünyası
ile
buluştu
(http://tr.wikipedia.org/wiki/Bilgisayar). Giderek bilişim devrimi adıyla adlandırılan bilgisayar
dünyasının sadece teknik değil, toplumsal düzeni ve bu kapsamda bürokrasi dünyasını ele
geçirmeye başlamasıyla rapor yazma ve sunum yapma işleri de bilgisayarlarla yapılmaya
başlandı.
Bugün bilgisayar ve bürokrasi birbirinden ayrılmaz bir biçimde bütünleşmiştir. Her
resmî dairede, her odada bilgisayarlarla kayıt alınmakta, yazı üretilmekte, bilgileri kurum, ülke
ve evrensel boyutta birbirine bağlayan entranet ve internet bağlantılarıyla bürokrasi çok geniş
bir alanda etkinliğini arttırmıştır.
Bu gelişmeye Türkiye 1990’lı yıllarda katılmıştır. Türkiye’de bilgisayarın ağ boyutunda
yaygınlaşarak üniversitelere, resmî dairelere girişi ve bürokrasinin hızla bilgisayar kullanımına
geçiş süreci 90’lı yıllarda başlamıştır. Dünyanın her tarafında olduğu gibi Türkiye’de de artık
resmî yazılar bilgisayarla yazılmakta, yayılmakta ve hatta yasal olarak elektronik imza ile
belgeler imza altına alınabilmektedir.
Bu süreç tüm dünyada giderek bürokraside kâğıdın egemenliğini de iyice sarsmıştır.
Bürokrasi dünyasından kâğıt, dosya, klasör vb. giderek çekilmekte, tarihe karışmaktadır. Bu
süreç başlamıştır.
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Bu nedenle bugünün büro çalışanları, bu konuda öğrenimi görenler ve rapor yazma
konusunda bilgilenmesi gereken meslek öğrenicileri bir yandan kâğıt, kalem, klasör, dosya,
dosya gömleği, ataş vb. gibi araçları kullanmasını da bilecekler, diğer yandan da bilgisayar
öğrenerek bürokrasiyi bilgisayar boyutundan izleyecek, gerekiyorsa işlemlere katkı verecek ve
raporlarını bilgisayarla yazacaklardır. Bu iki kullanım modelini ve yöntemin ikisini de
öğrenmesi gereken gençler, öğrenciler bu derste her iki yöntemle de raporun nasıl yazılacağını,
kâğıt ve bilgisayar kullanarak sunum nasıl yapılacağını öğreneceklerdir.
Kâğıt üzerine yazmak ile ekran üzerine yazmak arasında aslında yazım tekniği açısından
bir fark yoktur. Yazı makinesi ile bilgisayar arasında da bir fark bulunmamaktadır. Kâğıda
yazma, yazı makinesiyle yazma ve bilgisayar ekranına yazma arasındaki birkaç gün içinde
öğrenilebilecek ufak teknik bilgi farklarından çok yazım modeli olarak farklar vardır. Örneğin,
yazı makinesiyle yazarken önceden hazırlanmış başlıklı kâğıtların kullanılması gerekirken
bilgisayarda basacağınız kâğıdın başlık kısmını da önceden bir kez hazırlayıp tüm yazılarınızda
kullanabilirsiniz. Bir deyişle yazı makinesinde başlıklı kâğıt dışarıda hazır olur, bilgisayarda
bilgisayarın içinde bulunur, sürekli kullanırsınız.
Resmî yazılarda imzanın sağa mı, sola mı atılması gerektiği yazı makinesinde olsun,
bilgisayarda olsun fark etmeyecektir. Bunu, yazınızı yolladığınız makamın kuraları ya da
teamülleri ile sizin tercihleriniz belirler.
Hangi araçla yazarsanız yazın bir dilekçe, bir resmî yazı ya da bir rapor yazarken belirli
kurallara uymak gerekmektedir. Bunları iyi öğrenmeliyiz. Bu gereklilikleri yerine getirmeden
yazacağımız ne dilekçemiz dilekçe olur, ne resmî yazımız resmî yazı, ne de raporumuz rapor
olur. Sunulan makamlardan da istediğimiz, arzu edilen olumlu tepkileri alamaz, yeterince etkili
olamaz.
Mesleki raporlar
kişiye özel yazıldığı için
her raporda sadece o
kişiyle ilgili duygu,
düşünce ve bilgiler yer
almalı, başka raporlardan
kes yapıştır bilgilerle
rapor
yazılmamalıdır.
Rapor kişiye özeldir ve
sadece o kişiyi yansıtır.
Raporda yazım
yanlışları yapılmamasına
Şekil 23: Aynı konuda çeşitli raporlar yazılabilir.
en üst düzeyde özen
göstermek gerekmektedir. Türkçe dil bilgisi ve yazım kurallarına uymak yazışmalarda ortak bir
anlatım ili ve standartların geliştirilmesine yarayacak, bu da yazışma sırasında iletişim
engellerini ortadan kaldıracaktır (Koç; Tarhan Öztoprak, 2007, 48).
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Rapora her sayfasına 1’den başlayarak mutlaka sayfa numarası verilmelidir.
Kapak sayfası numaralandırılmaz.
Sayfa numarası, ilgili kurumun özel bir kuralı yoksa, sayfanın altına yazılır. Çoğaltım
rapor ise her sayfa numarası sayfanın alt ortasına yerleştirilir. Kitap olarak basımı yapılacaksa
sayfa numaraları kitap düzenine uygun olarak tekli sayfa numaraları sağ alt köşeye, çiftli sayfa
numaraları sol alt köşeye yerleştirilir.
Kitap olarak basılmamış, sadece çoğaltım (fotokopi, teksir, daktilo vb.) yapılmış
raporlarda toplam sayfa sayısının her sayfa sayısı ile birlikte belirtildiği rapor düzenleri de
vardır. Örneğin: 1/52, 2/52, 3/52, 4/52 gibi… Böylece okur (konu ile ilgili yüksek bürokrat)
okuduğu raporun toplam kaç sayfa olduğunu ve o ana kadar kaç sayfa okuduğunu bilir .

9.7.1. Raporda Biçim ve Öz Bütünlüğü
Bu arada bir noktayı daha açıklamak gerekmektedir. Bu da öz ve biçim bütünlüğüdür.
Yazdığınız yazıda, yaptığınız sunumda biçim, düzen, görünüm ne derece başarılı, düzgün ise,
başka deyişle yazdığınız yazı biçimsel kurallara ne denli uygun ise içeriğin algılanması o denli
kolay olacaktır; içerik o denli etkili olacaktır.
Biçim özü gösterir, biçim içeriği olumlu anlamda etkiler. Eskiler buna, zarfa değil
mazrufa bak demişlerdir. Zarf, bildiğimiz zarf yani dış kabı anlamındadır, mazruf zarflanan,
zarfa konan demektir. Yani zarfın içindeki, yani içerik…
Zarf değil, mazruf önemli sözü insan için söylendiğinde doğru anlam kazanır. Giyimi
kuşamı çok da iyi olmayan bir insanın anlattıkları, düşünceleri, insanlığı sizleri şaşırtacak denli
hayran bırakabilir. Yoksuldur, görünüşü özenli değildir; ama sözleriyle, bilge kişiliğiyle aranan
ve sayılan bir insan olur. İnsanın düşüncelerini öğrenmeden, insan değerine bakmadan giyimine
bakarak yargıda bulunmak önyargıdan ileri geçemeyen bir tutumdur. Bu nedenle önemli olan
iç güzellik anlamında zarfa değil, mazrufa bakın denmiştir.
Ancak bu anlayış yazılı çalışmalar için geçerli değildir. Görünümüne özen
gösterilmemiş bir yazının içerik olarak çok da özenli olabileceği düşünülemez.
Çünkü akıl bir kapsamdır, geniş boyutlu bir düzenektir. Bir insan, içeriğini çok güzel
tasarladığı bir konunun biçimsel düzenlemesinde de titizlik gösterecektir. Yazdığı yazının
biçimine özen gösteren bir insan içeriğe de aynı önemi gösteren bir insan olacaktır. İçeriği çok
iyi ifade edemeyenler, yazıyı biçim olarak da iyi düzenleyemezler. Görümünde savrukluğu ve
dağınıklığı seçen bir algı ya da zevk içerikte de savunulacak bir etkinliğe ve etkililiğe imza
atamaz.
Bu nedenle yazıda öz ve biçim birbirinden ayrılamaz. Bu nedenle “Sen görünüşü bırak
da içine bak.” sözü yazılar, raporlar için geçerli olamaz. Görünüş yazının içini her hâlde
yansıtacaktır. Algısını mesleğine, hizmetlerine, yazdıklarına yoğunlaştıran bir meslek elemanı
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iyi anlattığı, net ve açık olarak ifade ettiği bir düşünceyi de zaten elinden gelen en iyi bir
biçimde düzenleyecek ve sunacaktır. Bu da onun başarısı olacaktır.
Rapor yazarken raporu kendi bilgi birikimleri ve çabalarıyla özgün yazmaya özen
gösterenler sayfa düzenine de kendiliğinden daha çok uyuyor. Konu üzerine düşünmeyi, çaba
harcamayı kabul etmeyip herşeye karşın kes yapıştır yanlış yöntemiyle rapor yazanların sayfa
düzenine, yani biçimsel düzene ve yazım kurallarına da uyamadıkları görülmektedir. Tersi de
doğrudur bunun. Rapor yazarken sayfa düzenine uyanların raporları daha özgün ve kendi bilgi
birikimleri ve çabalarına dayalı oluyor. Raporun yazım diline, yazım kurallarına ve raporun
biçimsel düzenine uygun rapor çıkaramayanların raporları konu üzerine düşünülmeden, vakit
ayırıp çaba harcamadan, derme çatma, yani kes yapıştırla üretilmiş raporlar oluyor. Bu bağlam
bütünlüğü hiç değişmiyor.

9.7.2. Raporların Birebir Özgün Olması
Bugün sosyal çalışma uygulamalarında çeşitli raporlar tutulmaktadır. Bunlar
vazgeçilmezdir. Bu derste bunlardan örnekler de verilmiştir. Bu raporların herbirinin özgün
olması beklenir. Yani kim için, hangi başvuran, hangi hasta, hangi dertli ile ilgili yazıldıysa,
onu ve onun durumunu ve sıkıntılarını net ve açık olarak yansıtmalıdır. Yani bir kişiyle ilgili
bir rapor o kişiye özgü bir rapor olmak zorundadır.
O kişiyi anlatmak zorundadır. Her rapor
özgündür. Her rapor bir diğerinden farklı bir
kişiliğe aittir ve onu yansıtır. Zaman sıkıntısını
gerekçe göstererek bir raporda yazılmış görüşleri
bir başka raporda, hatta başka raporlarda kes
yapıştır yöntemiyle kullanmak o raporu
raporluktan çıkarır. O raporu özgünlükten çıkarır.
Öyle bir rapor istenilen amaca hizmet edemez.
Yapılması gereken, kısıtlı zaman içinde çok rapor
yazmak zorunda olan bir sosyal çalışmacının bu
sıkıntılı durumu düzeltecek çözümleri bulması,
durumu amirlerine anlatması, öneriler ve
çözümler geliştirmesi ve bu yönde amirlerini ikna
Şekil 24: Rapor dosyası
etmesidir. Örneğin, sosyal çalışmacının o
başvuranla ilgili bir ses alma aygıtına sözel yolla
kaydettiği görüşleri bir başka çalışan belirli saatlerde kayıttan kâğıda aktarabilir. Hele bu kişi
önlisans öğreniminde bu işi öğrenmiş bir “sosyal sekreter” olursa bu işi hatta sosyal
çalışmacıdan daha iyi yapacaktır. Bu arada sosyal çalışmacı da günde o kadar çok sayıda rapor
yazma işlemine zaman harcamayacak, mesleği ve hizmet alanı için değerli olan vaktini yeni
başvuranlara ayırabilecek, onların sosyal sorunlarına çözümler arayabilecektir. Sorunu olan
gençlerle, kadınlarla, çocuklarla, yaşlılarla, engellilerle, yardıma muhtaçlarla çalışabilecek,
hem daha çok başvuru sahibine ulaşacak hem de daha çok kişi için çözümler üretecektir. Buna
uygun bir görevde değilse konusu ve iş yeri ile ilgili raporlar yazacaktır, araştırmalar yapacaktır.
Kendisinden öncelikle beklenmesi gerekenler de bunlardır.
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9.7.3. Raporların Dosyalanması
Konu sadece raporların yazılması değildir. Onların dosyalanması da ayrı bir önem taşır.
Raporların bilgi ve belge tekniklerine göre özel bir dosyalanma sistemi bulunmaktadır. Bunu
bilenler yapar. Raporlar da aynı resmi yazılar gibi öyle dosyalanır ki arandığı zaman en kısa
sürede bulunsun. Başvuru sahibi geldiği zaman ya da o gelmeden önce hemen yerinden bulunup
çıkarılıp masa üzerine alınamayan rapor etkili sayılmaz. Böyle bir durumda neden yazıldığı da
sorgulanabilir. Her görüşmede o kişi ile ilgili dosya ve raporlar hazır edilmelidir. Bu da düzenli
ve sistemli bir dosyalama sayesinde yapılabilir. Dosyalama ile de iş bitmemektedir. Gündelik
kullanım dışına çıkmış dosyaları da gene bir düzen içinde arşivlemek gerekecektir.
Gerektiğinde arşivden de dosya çıkarılabilir. Bu yüzden arşivlemenin de praktikabl, yani
uygulanabilir olması gerekmektedir. İş arşivlemekle de bitmemektedir. Yasal olarak saklanma
süresi bitmiş raporların özel bilgiler taşıdığı için kimsenin eline geçmeden yok edilmesi de
uzmanlık isteyen bir konudur (Bkz. Altınöz, 2007, 167-172) (İlgilenenler raporların
dosyalanması konusunda şu kaynağı inceleyebilirler: Altınöz, Mehmet. 2007, Dosya ve Arşiv
Yönetimi, Ankara: Nobel)
Bütün bu işleri tek başına sosyal çalışmacı yapamaz. Ayrı bir eğitim ve bilgi işidir.
Bunun için de sosyal çalışmacı ve çalıştığı kurum ya da kuruluş iyi öğrenim görmüş bir sosyal
sekretere gereksinim duyacaktır.
Aslında Weber’in ifadesiyle belgelere, dosyalara dayalı olan bürokraside bu işler için
“geniş bir küçük görevliler ve her türlü yazıcılar kadrosu istihdam edilir.” ve “daire ya da büro
yönetimi, genellikle çok esaslı bir uzmanlık eğitimi gerektirir.
Bu, devlet memurları için olduğu kadar özel işletmelerin modern yöneticileri ve
görevlileri için de aynı derecede geçerlik kazanmaktadır.” Ayrıca, bu “daire ya da iş yerinde
yapılan faaliyetler birincil iş ve asıl uğraş hâline gelmiştir.” (Coşkun; Asunakutlu, 2012, 9). Bu
kadro bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de giderek genişlemekte ve yaygınlaşmakta, bu
nedenle de sadece sosyal hizmet alanlarında beceri geliştirecek özel bir sekretaryanın önemi
öne çıkmaktadır. Bu aşamayı tıbbi sekreterler ile tıp alanı çoktan gerçekleştirmiştir. Herhâlde
sosyal hizmetlerin de sosyal sekreterlerini yetiştirmesi zamanı gelmiş olmalıdır.

9.8. Sosyal Hizmet Alanlarında Bürokrasi ve Rapor
Bürokrasi sosyal hizmet alanlarında da vardır. Yoksulluk alanında bürokrasiye harcanan
paranın bürokrasiye harcanmayıp yoksula dağıtılması durumunda çok insanın karnının
doyacağı eleştiri ya da esprileri yaygındır. Belirli belgeler olmadan, belirli kayıtlar görülmeden
kime nasıl sosyal yardım verilebilir? Ya da bir huzurevine alınacak yaşlı ile yapılan
öngörüşmeler kayıt altına alınır; raporlaştırılır.
Sokak çocuklarının sayıları, nerelerden geldikleri, neler yaptıkları konusunda kayıtlar,
araştırmalar ve onların polise götürülmeleriyle başlayan, gittikleri gençlik merkezlerinde
devam eden, okula başlamalarıyla ileri aşamaya geçen kayıtlar, raporlar, yazışmalar sosyal
hizmet alanlarında yaygın kayıt ve rapor örnekleridir.
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Sosyal hizmet alanlarında temel görevli olan lisans mezunu sosyal çalışmacılar, önlisans
mezunu sosyal yardımcılar, sosyal teknikerler, bakım elemanları vb. rapor yazma, kayıt tutma
konularında önemli sorumluluk taşırlar. Bir sosyal hizmet kuruluşuna alınacak yaşlı, engelli,
çocuk, genç, kadın için yapılacak öngörüşmelerin, sosyal incelemelerin sahibidir sosyal
çalışmacılar ve sosyal yardımcılar. Kendileriyle ön görüşmeleri yaparlar, bunları yazarlar, kayıt
altına alırlar. Ayrıca sosyal çalışmacılar başvuranlarla ilgili yapmaları gereken yazı ile ilgili
çalışmaların yanı sıra sözel niteliği olan görüşmeler de yaparlar, gruplara, topluluklara
sunumlar da yaparlar. Kuruma gelen yetkililere, üst düzey bürokratlara, yabancı ziyaretçilere
kuruluşu, çevreyi, sorunları tanıtan etkileyici sunumlar yapmak durumundadırlar.
Rapor yazma gerek sosyal çalışmacılar gerek sosyal hizmet alanlarında tamamlayıcı rol
oynayan diğer meslekler için özel bir beceri alanıdır. Atasü Topçuoğlu rapor yazmanın sosyal
çalışmacı için onun “değer ve beceri setinde” yeraldığını belirtmektedir (s. 37aa). Mikro,
mezzo, makro düzeylerde ayrımlanmış uygulama becerileri arasında rapor yazma da
belirtilmiştir. Bu üç düzey içinde rapor yazma mezzo, yani orta boy beceriler seti içinde
yerleştirilmiştir. Demektedir ki; “Rapor yazma: Açık, anlaşılır etkin ve etkili rapor yazmak,
kurumlarda ve kurumlarla çalışırken gerekli bir beceridir. Rapor yazarken konuşma dili
kullanmamalı, konu kesin ve resmi ifadelerle açıklanmalıdır. Rapor formatının kurumsal
formata uygun olmasına dikkat edilmelidir. Tarih ve yer gibi belirteçler mutlaka eklenmelidir.”
(s. 42). Aynı sayfada rapor yazma becerisi aynında verimli telefon görüşmeleri yapabilme,
bilgisayar okuryazarlığı ve bilgi teknolojilerini kullanabilme, işyerinde zamanın etkili
kullanımı ile resmi yazı yazabilme de kazanılması gereken beceriler arasında sayılmıştır (ags).
Türkiye’deki genel eksikliğe dayanarak söylemek isterim ki sosyal çalışmacının kazanması
gerekli bu becerilere bir de dilekçe ve özgeçmiş yazabilme becerileri de eklenmeli ve
uygulamada mutlaka geliştirilmelidir. Bu öneri diğer tamamlayıcı ve yardımcı meslek
elemanları için de mutlaka gereklidir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Raporun yeterli bilgilerle yazılması için uygulamaya dayalı bilgileri öğrendik.
Planlama, biçim ve içerik boyutlarıyla rapor yazımının planlanmasını, rapor yazımında teknik
kuralları ve sosyal hizmet alanında bürokrasiye verilebilecek rapor çeşitlerini öğrendik.
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Uygulama Soruları
1) Bu kitaptan aldığınız bilgilere dayanarak bir rapor yazımını önceden planlayınız.
2) Raporun teknik kurallarını düşününüz v anlamlı bir sıraya koyunuz.
3) Kafanızda bir sosyal inceleme raporu tasarlayınız.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi bir raporun oluşması için çok önemli değildir?
a) Kaç sayfa yazdığın.
b) Hangi araç ile yazdığın.
c) Hangi konuda yazdığın.
d) Hangi kaynaklara dayalı olarak yazdığın.
2) Aşağıdakilerden hangisi bir raporun özelliklerinden değildir?
a) Rapor yazılı bir metindir. Yazıya geçmeyen rapor olmaz
b) Rapor mutlaka Times New Roman harf karakteri ile yazılmalıdır.
c) İnsanı doğru bilgi ya da çözüm yönünde düşünmeye yöneltir.
d) İstatistik bilgilere dayalı olmalıdır.
3) Bir raporun yazılmasında aşağıdakilerden hangi boyut zorunluluk taşımaz?
a) Bir raporun planlama boyutu
b) Bir raporun biçimsel boyutu
c) Bir raporun içerik boyutu
d) Bir raporun sunum boyutu
4) Yazılı olur kuralı aşağıdaki sözcüklerin hangisi için zorunluluktur?
a) Görüşme
b) Mülakat
c) Rapor
d) Çalıştay

197

5) Rapor tanımına girmeyen özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Herhangi bir konuda
b) Bir araştırma ve incelemeye dayalı
c) Düşünce ve saptamaları bildiren
d) Edebi bir çalışmadır.
6) Rapor özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) İnsanı doğru bilgi ve çözüm yönünde yönlendirir.
b) Nesnel bir çalışmadır, öznel olamaz.
c) Bilgi kaynaklara dayalı olmalıdır.
d) Üçü de doğrudur.
7) Raporla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Rapor mutlaka bir sorun üzerine yazılır.
b) Rapor durumu değil sorunu bildirmek için yazılır.
c) Bilimsel bir makale olmadığı için raporda kullanılan kaynakları raporun sonunda
vermeye gerek yoktur.
d) Üçü de yanlıştır.
8)

Rapor çeşitlerine bakarak düşününüz. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Sivil toplum örgütleri raporları da kamu yönetimi raporları gibi aynı ciddiyette
olmak zorundadır.
b) Merkezi ve yerel yönetimlerin raporları ikisi de kamusal raporlardır.
c) Rapor mutlaka genel boyutlu olur, sınırlı konularda olmaz.
d) Kalıplı raporlarla kalıpsız raporlar arasında sadece biçim farkı vardır.
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9) Bir raporun kapak sayfasında, standart düzenle, ortalanmış olarak, sırasıyla,
mutlaka;
a) Raporun altında yazıldığı örgütün/kurumun/kuruluşun adı ve simgesi / Raporun adı
ve – varsa - alt adı / Raporu yazan kişilerin ya da kurumun/kuruluşun adı / Yıl ve kent adı
bulunmalıdır.
b) Raporun altında yazıldığı örgütün/kurumun/kuruluşun adı ve simgesi / Raporu
yazan kişilerin ya da kurumun/kuruluşun adı / Raporun adı ve – varsa - alt adı / Yıl ve kent adı
bulunmalıdır.
c) Raporu yazan kişilerin ya da kurumun/kuruluşun adı / Raporun altında yazıldığı
örgütün/kurumun/kuruluşun adı ve simgesi / Raporun adı ve – varsa - alt adı / Yıl ve kent adı
bulunmalıdır.
d) Raporun adı ve – varsa - alt adı / Raporun altında yazıldığı
örgütün/kurumun/kuruluşun adı ve simgesi / Raporu yazan kişilerin ya da kurumun/kuruluşun
adı / Yıl ve kent adı bulunmalıdır.
10) Aşağıdakilerden hangi ifade doğru değildir? Rapor yazılırken;
a) Soyut, edebi ve duygusal ifadelerden kaçınılmalıdır.
b) Resmi bir dilden kaçınılmalıdır.
c) Uzun ve karmaşık cümlelerden kaçınılmalıdır.
d) Özel ve yerel deyimlerden kaçınılmalıdır.

Yanıtlar
1) a; 2) b; 3) d; 4) c; 5) d; 6) d; 7) d; 8) c; 9) a; 10) b.
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10. UYGULAMADA SUNUM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde sunum nedir sorusunun yanıtından başlayıp sunumun amacı ve önemi,
özellikleri, çeşitleri gibi uygulamaya dayalı temel bilgilerden sonra nerelerde yapıldığı, nasıl
hazırlanılması gerektiği gibi konuları öğreneceğiz. Ve sunumla ilgili teknik bilgilerle
tamamlayacağız. Sosyal hizmet alanlarında çalışanların sunumla ilgili olarak hem sunum
yapma hem de sık sık sunum dinleme gibi bir rol ve işlevleri bulunmaktadır. Bunları
öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sunumun amacı ve önemi nedir?

2)

Sunum çeşitleri neler olabilir?

3)

Sunumun nasıl yapılacağının üç boyutlu aşamaları nelerdir?

4)

Sunum sonunda yapılması gerekenler neler olabilir?

5)

Sunumun teknik özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Sunumun uygulanması
konusunda gerekli
bilgiler.

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Öğrencinin bu bölümü iyice
okuyup anladıktan sonra
başarılı bir sunum hazırlaması
ve yapması beklenir.

Bu bölümler uygulamaya dayalı
olduğu ve öğrenci henüz dersler
dışında bu tür uygulamaları
yapmadığı için okuma
eyleminden sonra yöntem olarak
sunum yapacakmış gibi
hazırlanması ve sunum
yapıyormuş gibi duvara sunum
yapması etkili ve iyi olacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Sunum nedir?



Sosyal hizmetlerde sunum



Sosyal hizmet ve sunum
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Giriş
Uygulamada rapor kes yapıştır ile hazırlanıp verilebilir, ancak aynı yöntemle, yani bu
kez söz yapıştır yöntemiyle sunum yapılamaz. Bu nedenle sunum yapan, konusunda gerçekten
bilgili olmak zorundadır. Yoksa sürükleyici bir konuşma yapamayan, sorulan soruları
yanıtlayamayan ya da yetersiz yanıtlayan bir sunumcu kadar tahammül edilmez biri olamaz.
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10.1. Sunum Nedir?
Sunu, kimi tanımlara göre “uzun araştırmalar ve çalışmalar sonucunda elde edilen
sonuçların”, kimi tanımlara göre güncel ve sıcak konulardaki taze, yani en son bilgilerin başka
insanlara aktarıldığı hem konu olarak hem zaman olarak sınırları belirlenmiş bir sistemli
konuşmadır.
Bu konuşma belirli ve sınırlı bir konuda olur. Sohbet sunum değildir. Sohbetin
Türkçedeki karşılığı olan hoşbeşten düşününüz. Günü hoş etmek için akla gelen her konuda
yapılan konuşma hoşbeştir, sohbettir. Sunum böyle dağınık konularda olamaz. Sunum ilgili bir
dinleyici grubuna yapılan ve bilgi verme amacını taşıyan düzenli konuşmadır.
Böyle olduğu içindir ki, sunum yapmak için dinleyici grubun büyüklüğü ve küçüklüğü
konusunda bir sınır yoktur. Bir, iki, üç kişiye de yüz kişiye de sunum yapılabilir. Ancak
bilinmelidir ki bir alana toplanmış 3000 kişiye yapılan sunum değil miting konuşmasıdır.
Niteliği çok farklıdır. Sunum bilgilenmek için oraya gelmiş, o konuda zaten bir ölçüde bilgili
ve ilgili bir gruba yapılacağı için anlaşılır ve hem konuşmacının hem dinleyicilerin gözlerinin
ve düşüncelerinin dağılacağı kadar büyük bir kalabalığa yapılan sunumdan verim sağlanamaz.
Bu nedenle sunumun – sınır olmamakla birlikte, birkaç yüz kişiyle sınırlanması gerektiğini
söylemek yanlış olmayacaktır.
Sunumun
genel bir anlamı bizi
çekmekteyse de her
konuşma
sunum
değildir. Örneğin, bir
sergi açılışında, bir
elçilik resepsiyonunda
geçici konulan bir
kürsü başında ezbere
ya da elde kâğıtla
yapılan
konuşma
sunum
olmasa
gerektir. O bir açılış
konuşması ya da
konuyu
sunma
konuşması ya da
günün
anlam
ve
Şekil 25: Bir sunum örneği
önemini belirten bir
konuşma olabilir. Bu tür konuşmalar genellikle kısa olur. Çünkü bir açılış vardır, insanlar, yani
katılımcılar ayaktadır, grup grup aralarında sohbet düzenindedirler ve bir kişi beş on dakikalık
bir konuşma yapacaktır. Bu konuşma sunum özelliklerine uygun değildir. Lütfen bu
açıkladığımı şöyle anlamaya çalışınız. Sunum sözcük anlamı olarak genel bir anlam taşıyabilir.
Ancak bürokraside, sosyal ya da teknik yaşamda, sosyal hizmetlerde sunum bu kitabın
sunumun özellikleri başlığı altında belirtilen özelliklere sahip olması gereken bir konuşmadır.
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Yani, sözcük anlamıyla bilimsel anlamı birbirinden farklıdır. Bu nedir bilir misiniz? Genel
anlam diye belirttiğimiz sunum bir sözcüktür. Sözcükler bilimsel dünyada enine boyuna ve
derinliğine biraz farklı, biraz farklılaşmış bir anlam yüklenmeye başlamış olabilirler ve bunlara
artık sözcük değil kavram denir. Bu kitapta yapılmak istenen sunumun önce kısaca sözcük
anlamını vermek ve sonra daha kapsamlı olarak sunum kavramını tanıtmak, öğretmektir.
Sunumda üç temel öge vardır. Bunlar,
-

Sunucu,

-

dinleyiciler,

sunumda temsil edilen kurum ve kuruluşlar. (Sunum ve Sunum Çeşitleri |
CeReZFoRuM Copyright ©CeReZFoRuM) (SİLMİŞLER)
Bu üç temel ögeye bir de sunulacak konu herhalde eklenmelidir. Konusuz ne sunucu
vardır, ne dinleyici olabilir ne de temsil edilen kurum ya da kuruluş. Ayrıca sunum derken
sadece soyut konuyu eğil, o konuyu sunabilmek için gerekli araç ve gereci de düşünmek
bütünlüğün sağlanması açısından gereklidir. Bu araçgereç (diapositif, projeksiyon, yazı tahtası,
tahta kalemi, kâğıtlı tahta, gösterim perdesi…) olmadan da sunum yapılabileceği için bunun
beşinci ve sunucunun isteğine bağlı olduğunu unutmamak gerekir. Demek ki, sunumun biri
isteğe bağlı olmak koşuluyla beş temel ögesi vardır:
-

Sunucu,

-

Dinleyiciler,

-

Temsil edilen kurum ve kuruluşlar,

-

Sunum konusu ile

-

Sunum için gereken araç ve gereçler (isteğe bağlı).

Gene aynı kaynağa göre,
“başarılı bir sunumun üç taraf
üzerinde de farklı etkileri vardır.
Sonuçta beğenilen bir konuşma
çıktığı takdirde sunumu yapan
kişinin özgüveni artar. Başarılı bir
sunum
sonucunda
dinleyiciler
konuyu daha iyi anlar. Başarılı bir
sunum kişiye ve temsil ettiği kurum
ve kuruluşlara saygınlık katar (agy).
Sonuç olarak sunum, yapısı gereği
yazılı olan raporun sözel aktarımıdır.
Raporun sözle ifadesidir. Ya

Şekil 26: Sunumla ilgili saydam örneği (Power Point
sunumu)
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bürokraside sizden daha üst makamda bulunanlara ya da konu ile ilgili bir grup karşısında bir
konuda önceden hazırlanmış araç-gereçlerle (tepegöz ya da projeksiyon kullanarak (Power
Point (PP) ya da benzeri başka programlarla saydam sunum), flipchart11 (kâğıtlı yazı tahtası) ya
da yazı tahtası ile ya da yazılı notlar üzerinden…) bir konuyu açıklayıcı, belgeli ve ikna edici
boyutta sunmaktır (Tomanbay, 2014; 16)

10.2. Sunumun Amacı ve Önemi
Sunumun amacı sunum için seçilmiş konuda dinleyenleri, katılımcıları aydınlatmadır;
bilgilendirmedir. Yeni bilgilerin ilgili kitle içinde yayılmasını ve böylece uygulamada
kullanılmasını sağlamadır. Buna ek olarak sunum sonunda alınan soru yanıtlarla, yapılan
tartışmalarla karanlıkta kalan noktaların aydınlatılması, bilgilerin pekişmesi ve ek yeni
bilgilerin düşünce dünyasına kazandırılması sağlanmış olur.
Ayrıca, sunum bürokrasi için hizmet verdiği siyaset önünde donanımlı olma; eğitim ve
öğretimde analiz ve sentez yapabilecek donanımlı beyinler yetiştirilmesi ve iş yaşamında
piyasaya yeni çıkmış ürün ya da hizmetlerin ve kullanım yöntem ve biçimlerinin tanıtımı, ve
bu mal ve hizmetlerin satışlarının hızlandırılma gibi mala, hizmete ve kullanıcıya yönelik çok
farklı amaçlara hizmet eder.
Sunum yoluyla konu ile ilgili en yeni bilgiler, önemli noktalar ilgililere aktarılır ve
tartışmaya açılır. Önemli olaylar, olgular tartışmaya açılır. Yapılmış uygulama çalışmalarının,
araştırmaların, laboratuvar çalışmalarının sonuçları açıklanır. Ya da tarihi ya da yeni yazılmış
bir kitabın tanıtımı için sunum yapılır. Anket sonuçları açıklanır. Tarihsel bilgiler dikkate
sunulur.
Bütün bunlar konu ile ilgili olanların, yani akademisyenlerin, bürokratların,
siyasetçilerin ve giderek medya yoluyla halkın, toplumun… bilgilenmeleri açısından önemlidir.
Hemen her konuda, herkesin, ilgili olduğu, mesleğini yürüttüğü, üzerinde çalıştığı
konular üzerinde sunumlar yoluyla en yeni bilgilerin, tartışmaların yapıldığı bir toplum bilgili
ve aydınlık bir toplumdur. Yapılan işler, uygulamalar ciddidir, yerindedir, bilgi temellidir.
Demek ki sunum
-

eğitim öğretim alanında,

-

meslek alanında ve

-

bürokratik alanda

Flipchart (İng.) A1 boyutunda kâğıtların asıldığı üç ayaklı bir dik sehpadır. Sunumcu sunum sırasında o kâğıtlara
kalın kalemle (permanent kalem) yazdığı notları bir başka konuya geçince sehpanın arkasına çevirir. Gerektiğinde
yeniden başa dönüp o görseli gösterebilecektir. Tahtaya yazılanların silinmesine karşılık bu yöntemde alınan notlar
kaybolmamış olur. Kâğıtlı yazı tahtası.

11
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büyük önem taşımaktadır. Sunum yoluyla insanlar hem eğitimde, hem meslek
yaşamlarında hem de bürokraside ileri giderler, bilgi sahibi olarak kariyerlerini geliştirebilirler.

10.3. Sunumun Özellikleri Nelerdir?
Sunumun birincil özelliği sözel olmasıdır. Yazılı sunum olmaz.
Sunumun birincil özelliği kadar önemli ikinci bir özelliği sunumun iletişim
sağlamasıdır. Sunum bir iletişim ustalığıdır, iletişim sanatının sergilendiği ortamdır.
Sunum da aynı rapor gibi dinleyeni doğru bilgi ya da çözüm yönünde düşünmeye
yöneltir. Yöneltmelidir.
Sunum yapmak için dinleyenlerle yüz ve göz bağlantısı kurulmalıdır. Örneğin, bir
hoparlörden dışarıya verilen bir konuşma tekbaşına sunum olmaz; konuşma olur. Sunum için
karşınızda dinleyenler olmalıdır. Dinleyenlere yaptığınız sunumu kuşkusuz ayrıca hoparlörle
salona giremeyenler için dışarıya da verebilirsiniz. Bu durum sunumun bir grup insana yüzyüze
yapılması özelliğini bozmaz.
Buna karşın, hele artık günümüzde bir başka ülkede yaşayan bilgili birinin bir başka
ülkede biraraya toplanmış ilgili bir dinleyici kitlesine – sunumun diğer özellikleri gerçekleşmek
koşuluyla - canlı görüntülü olarak yaptığı sunum da sunum kategorisine girecektir. Burada da
karşılıklı olarak görünürlük ve karşılıklı etkileşim vardır. Bilirsiniz, böyle bir sunum için
günümüzde en yaygın kullanılan programlar Skype, Gmail gibi görüntülü grup görüşmelerine
uygun programlardır.
Sunumda hangi konuda konuşuluyorsa o konuda temel bir ileti (mesaj) olmalı ve bu
dinleyenlere verilebilmelidir. Belirli bir iletisi olmayan sunum olmaz.
Sunum bürokraside, yükseköğretimde, uluslararası toplantılarda ve meslek yaşamında
kaçınılmaz olarak her zaman karşımızdadır. Meslek yaşamımızla içiçe bir olgudur sunum.
Görsel bir sunum daha çok ilgi çeker ve akılda kalır. Yazılı materyallerle desteklenen
bir sunumun anlaşılması, kavranması daha kolay olacaktır.
Bunlar kadar önemli bir başka gereklilik sunum sunan tarafından basit ve sade bir dille
yapılmalıdır. Çünkü dinleyenler tarafından kolay anlaşılır olmalıdır. Ağdalı ve karmaşık
cümlelerle ya da yabancı dilden alınma sözcüklerle yapılan sunum anlaşılır olmayacaktır.
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Diğer
özellikler
olarak;
Sunum
olacak

Şekil 27: Sunum her ortamda yapılır.

sıkıcı
kadar
uzun
olmamalıdır.
Öteyandan
doyum
sağlamayacak
kadar da kısa
olmamalıdır.

Olağan
olarak bir sunumda ara verilmez. Yani bir sunum ara verilecek kadar uzun olmamalıdır. Çünkü
gidenler olur, ilgi dağılır. Bir başlama ve bitme süresi içinde tamamlanmalıdır. Özelikle süresi
önceden belirtilmiş sunumun geç bitmesi kadar olumsuz etkiyle biten başka bir şey olamaz.
Sunum zamanında bitirilmelidir.
Sunumlarda zaman zaman araya girerek kısa sorular sorulabilir. Sunumcu buna hazır
olmalı ve ancak konunun akışının bozulmaması için yanıtı uzun tutmamalıdır. Ya da araya giren
birinin sözü alarak uzun uzun kendi düşüncelerini anlatmasına fırsat verilmemelidir. Kibarca
konuşmasını bitirmek istediğini söylenebilir, daha sonra kendisini dinleyeceği bilgisi
verilebilir.
Özel, anlaşılmayan bir karışma ya da soru varsa olabilir, ancak ideal olan sunumun
bitmesine kadar soru alınmaması, bitiminde soru ve yanıtlar için yeterli zamanın ayrılmasıdır.
Çünkü,
a)
Dinleyici sonuna kadar dinlerse belki de arada yaptığı müdahaleye gerek
duymayacak, istediği bilgiyi almış olacaktır.
b)
Aralarda tartışmalar ya da uzun görüş alışverişleri başlarsa sunumun
planlandığı gibi bitmemesi tehlikesi doğar. Bu da diğer dinleyicilere haksızlık
sayılmalıdır.
Bilinmelidir ki sunumdan çok tartışma ortamına dönen bir sunum sunum özelliğini
yitirir ve sunum olmaktan çıkar. Çünkü sunum bir konuda giriş gelişme sonuç sırası içinde bir
düşüncenin aktarılması ve sonunda aydınlatıcı soruların alınmasıdır. Lütfen unutmayınız!
Katılımcılarla bir konuyu enine boyuna tartışmak istiyorsanız toplantı modeliniz sunum değil,
yuvarlak masa, forum, tartışma grubu gibi modeller olabilir.
İnsanın sınırlı algılama ve dinleme süresi vardır. Bu süre en fazla 45-50 dakikadır.
Bundan daha uzun sunumlar verimsiz olacaktır. Kongrelerde bir sunum için ortalama 15-20
dakika süre verilir. 15 dakikada herkes herşeyi anlatmak istediği için bu süre iyi kullanılmadığı
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sıkça görülen bir durumdur. Özü öne çıkarmak ve süresi içine bitirmek gerekir. Süresi belli bir
sunumun uzaması kadar sıkıcı ve yararsız bir başka sunum yoktur.
Özetle, sunum sıkmayacak kadar kısa, konu üzerine yeterli bilgi sahibi kılacak kadar
uzun olmalıdır.
Sunumcu, yani
sunum yapan sunum
yapacağı konu üzerinde
okuma yapar, yazma
yapar, bilgi alacağı
kişilere sorular sorar,
onları dinler, inceleme
ve araştırma yapar.
Bunlar sunum öncesi
yapılması
gereken
çalışmalardır ve kişiyi
geliştirir. Kapsamlı bir
çalışmadır.
Sunumcu
da
sunum sonunda okuma,
yazma,
inceleme,
araştırma, verilere ulaşma, verileri yorumlama, sonuçları değerlendirme, sonuç çıkarma,
dinleme, not alma, mantık düzeni içinde yanıtlama, jest ve mimik kullanma, göz iletişimi
kurabilme, grup önünde konuşma, özel olarak amaca yönelik konuşma, genel olarak sunum
düzeyinde konuşma ile sözel ve görsel iletişim ve etkileşim becerilerini geliştirmiş olur.
Şekil 28: İyi bir sunum süreyi aşmamalı ve sıkıcı olmamalıdır.

10.4. Sunum Nerelerde Yapılır?
Sunum nerelerde yapılır?
Kongre, konferans, panel, açıkoturum, seminer, sempozyum, çalıştay, işlik (atölye
çalışması) gibi toplantı modellerinde sunum yapılır. Bir başka deyişle bu saydığımız toplantı
modelleri çeşitli sunumların ardarda getirilmesiyle yapılan toplantılardır.
Bürokraside de sunum sıkça kullanılan bir araçtır. Çünkü başta siyasi kadrolar doğru
politika üretebilmek (a) ilgili bakanlıkların konuyla ilgili kadrolarından sunum alırlar. Buna
bürokraside daha çok kullanılan terimle brifing denir. İngilizce bir sözcüktür. Üst kadrolar alt
kadrolardan brifing yoluyla o güncel konu üzerine bilgi alırlar ve o bilgilere göre politika
üretirler ya da kararlar alırlar. (b) Gene aynı amaçla bakanlıklar da bilgi üretmek için
üniversitelerden, akademisyenlerden yararlanırlar. Onların görüşlerini toplamak ve bürokraside
değerlendirmek üzere sempozyum, kongre, panel, çalıştay vb. düzenlerler ve buralara davet
ettikleri akademisyenlerden sunum alırlar. Bu tür programlarda yapılan konuşmalara brifing
denmez, sunum denir. Oturum oturum sunumlar yapılır, bürokrasi temsilcileri bunlar
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dinleyerek üst makamlarına rapor verirler. Bu raporlara ve icracı siyaset kadrolarının
talimatlarına göre hizmet üretirler.
Bunlar gibi üniversitelerde verilen dersler sunumlardan oluşmalıdır. Sunum özelliğinde
ve niteliğinde olmalıdır. Hatta ciddi üniversitelerde öğretim elemanları o hafta verecekleri
konuları (sunum konularını) daha dönem başında planlayarak eskiden bürolarının kapı
kenarlarına ya da haftalık duyuruyorlarsa derslik kapılarına asarlardı. Bugün internet
sayfalarında duyurmaktadırlar. Bu şu demektir. Üniversite ilkokul ya da ortaöğretimdeki gibi
kitaptaki “müfredatın” aktarıldığı bir kurum değildir. Üniversite öğretim elemanının kendisine
ayrılan süre içinde yapacağı sunum üniversitede ilgili herkese açıktır. Kapıdan ya da internetten
o haftanın konusunu öğrenen ve o konuya ilgi duyan herkes, öncelikle o dersi almayan ve
konuya ilgi duyan üniversite öğrencileri ve ayrıca o oturuma katılabilir ve sunumu dinleyebilir.
Bu yüzden üniversitenin toplumu aydınlatan bilim odağı niteliği vardır. Derslik kapıları sıkı
sıkıya kapalı, sadece kendi öğrencilerine “ders anlatılan” bir yer değildir üniversite. Çünkü
üniversitede kitaptan aktarma yoktur. Bilimsel, özgür bilgi paylaşımı ve tartışma vardır. Bunun
modeli de sunumdur.

10.5. Sunum Çeşitleri
Öncelikle sunum,
a)

ilgi gruplarına yapılan sunumlar,

b)

görev gruplarına yapılan sunumlar

olarak ikiye ayrılır.
Gel ben sana bir sunum yapayım, diyerek sokaktan insan toplanamaz. Bu toplama
mitinglerde olabilir. Gene ilgi duyan gider ama gidenler belirli bir konuda değil, hemen her
konuma konuşmacının görüşlerini dinlerler. Burada konu sınırlaması da yoktur.
İlgi grupları yapılan sunumun konusuna ilgi duyanların oluşturduğu gruplardır. Hemen
her konuda ilgi grupları oluşturularak sunum yapılabilir.
Görev grupları bir bakanlıkta, bir yerel yönetimde ya da şirkette kendilerine sunum
yapma ya da dinleme görevi verilenlere yapılan sunumlardır. Resmi niteliği vardır. Dışardan
herkes katılamaz. O kamu çerçevesinde konu ile ilgili olanlar ya da katılımı istenenler katılır.
Bu nedenle, ilgi ve görev gruplarına yapılan sunumlar da bir başka sınıflandırmayla;
a)

Resmi sunum

b)

Resmi olmayan sunum olarak

ayrılabilirler.
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Resmi sunum görev gruplarına yapılan, resmi olmayan sunum ilgi gruplarına yapılan
sunumlardır aslında.

Şekil 29: Sahnede sunum
Resmi sunum da resmi olmayan sunum da belirli sayıda bir dinleyici kitlesi karşısında
yapılır, ancak birisi kamu makamları kapsamında, diğeri sivil toplum düzenlemeleri olarak
yapılan sunumlardır. Birincisi daha sorumluluk isteyen, bilgi ya da sunum hatası kaldırmayacak
bir sunumdur. Daha çok bilgi verme ağırlıklıdır. Sivil toplum örgütleri (dernekler, vakıflar) ya
da sivil toplum kuruluşları (dernek ya da vakıflara bağlı sosyal kuruluşlar) eliyle düzenlenen
toplantılardaki sunumlar zaman zaman daha eleştirel ya da savunu biçiminde olabilirler.
Sunumu bunun dışında daha farklı kategorilerde çeşitlendirebiliriz. Örneğin, sunumlar
hitap ettikleri yaş gruplarına göre çeşitlendirilebilir:
a)

Gençlik sunumları,

b)

Emeklilik sunumları,

c)

Yaşlı konularında sunumlar,

d)

Kadınlara yönelik sunumlar… gibi.

Sunumlar konu alanlarına göre de çeşitlendirilebilir.
a)

Teknik konularda sunumlar,

b)

toplumsal konularda sunumlar,

c)
sosyal çalışma mesleğini ve yardımcı elemanları ya da sosyal yardımcıları
doğrudan ilgilendiren sosyal konularda sunumlar,
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olabilir.
Teknik konulara sunumlar, fen, matematik, mühendislik, mimarlık gibi konularında
yapılan sunumları kapsar.
Toplumsal konularda yapılan sunumlar tüm toplumu ilgilendiren hemen her konuda
yapılabilir. Sağlık alanında, eğitim alanında, trafik konusunda ve akla gelebilecek her konuda…
Örneğin, AIDS bulaşığının yaygın olduğu bir toplumda köylerde, mahallelerde, ilçelerde,
kentlerde yapılan sunumlar toplumsal sunumdur. Ulusal bir konuda ülkenin her tarafına yayılan
uzman ya da hükumet tarafından belirlenmiş, görevlendirilmiş kimselerin yaptıkları sunumlar
bu kapsamdadır. Deprem riski üzerine ilgili kentlerde AFAD (Başbakanlık Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı) görevlileri tarafından deprem konusunda yapılan sunumlar bu
kapsamdadır. Ve daha birçok örnek…
Sosyal konularda yapılan sunumlar sosyal çalışma mesleğinin kapsamına, bir başka
deyişle sosyal hizmetlerin hemen her alanına giren konularda yapılan sunumlar sosyal
sunumlardır. Örneğin, sokak çocuklarının aile ilişkileri, yaşam biçimleri, yaşlıların yalnızlığı,
aktif yaşlanma, kadına şiddet ve aile, cinsellik ve sosyallik, yoksulluğun aile üzerine (kadın
üzerine, çocuklar üzerine, baba üzerine…) etkisi, okul sosyal çalışması nasıl yapılmalıdır…
gibi saymakla bitmez konular da sosyal konular kapsamında düşünülmelidir12.
Sunum çeşitlerini kategorize ederken ayrıca teknik ya da sosyal alandaki genel konu
başlıklarına göre çeşitlendirebiliriz. Teknik konuları kitabın kapsamı dışında olduğu için
dışarda bırakarak sosyal alandaki genel konu başlıkları da şunlar olabilir:
-

Sağlık alanında yapılan sunumlar,

-

Eğitim konularında yapılan sunumlar,

-

Adalet alanında yapılan sunumlar,

-

Suçluluk alanında yapılan sunumlar,

-

Aile konularında yapılan sunumlar

vb.

12
Toplumsal ile sosyal arasındaki anlam farkı sosyal çalışma mesleğinin kimliği açısından çok önemlidir. Dilbilim
(Grammatik) kapsamında sosyal ve toplumsal aynı anlamlardadır. Toplumsal sosyalin (İng. social) Prof. Dr.
Cemal Mıhçıoğlu tarafından türetilmiş Türkçe karşılığıdır ve bu doğrudur. Ancak, içerik anlamında, yani,
anlambilim (semantik) kapsamında toplumsal tüm toplumu ilgilendiren anlamını taşırken sosyal topluluk içinde
birey, aile, komşu, sokak çeteleri, akran grupları, arkadaşlık ve aile ilişkileri işyeri ve iş arkadaşları arasındaki
birey, grup, aile ve topluluk kapsamındaki ilişkileri anlatır. Mıhçıoğlu, tüm toplumu ilgilendiren anlamında
toplumsal terimini önerirken, daha dar kapsamdaki yukarıda saydığımız ilişkiler için de toplumcul terimini
türetmiş ve önermektedir. Bu ayırım önemlidir ve sosyal sorunları çözmek için varolan sosyal çalışma toplumsal
değil insanların sosyal ilişkilerinden doğan sorunların, yani sosyal sorunların giderilmesi için kendisini varkılmış
ve adamıştır. (Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için bakınız: İlhan Tomanbay, Sosyal Olmak, Ankara: SABEV Yy.
2007)
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Bu alanlarda yapılan sunumların içerikleri kendilerine özgü olup birbirlerinden
farklılıklar gösterirler. Ortak olan yanları sunumların zaten genel olan özellikleridir. Örneğin,
her sunum bir ileti taşımalıdır; süresi ve katılımcı sayısı – sunumun verimine uygun olacak
biçimde - anlamlı bir sınırlılıkta olmalıdır. Aynı teknik gereçleri kullanabilirler ve ancak,
seslendikleri gruplar, bilgi içerikleri ve topluma bakışları farklılıklar taşır.
Rapor çeşitlerinde gösterdiğimiz gibi sunumlar da;
a)

Sınırlı boyutlu (konulu) sunumlar ile

b)

Genel boyutlu (konulu) sunumlar olarak

Neden ayrılmasın ki? Çünkü hemen her konuda yapılan bir sunum Ankara Yenişehir bölgesinde
çiçek satan sokakta yaşayan çocuklar konusu da Türkiye’de sokakta yaşayan çocuklar konusu
da ayrı ayrı ilginç sunum konuları olabilir.

Şekil 30: Posterli sunum ortamı
Sunumların sözel olduğunu yukarıda söylemiştik. Gerçekten de öyledir. Ancak sunum
çeşitleri olarak kimi kaynaklarda sözel sonum ve poster sunum olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu
ikilendirme yanlıştır. Çünkü, bilinmelidir ki, İngilizce poster sözcüğü afiş demek olduğuna göre
ve sunumun konusu yazılı ve görsel afiş olarak duvara asıldığına göre sadece bir kongrede
konusu belli bir afiş asma sunum olarak adlandırılamaz. Poster sunum denilmesinin nedeni
sunumun sadece posterli olmasıdır. Yani o da bir sunumdur ama posterli sunumdur. Dolayısıyla
poster sunum deyişi anlatılmak isteneni ifade etmemektedir. Doğrusu, poster sunum değil,
posterli sunum olmalıdır. Çünkü:
Bir kongrede sunum yapma talepleri çok fazla olduğunda zaman sınırlılığından ötürü
her başvuran sunum yapamayabilir. Bu fırsatı yakalayamayan ve ancak sunulmasında da bilim
kurulunca yarar görülen konular için bulunmuş bir çözümdür. Buna göre, bilimsel kurul
tarafından sunum yapılması için seçilmiş sunumların dışında kalan ve poster sunum olarak
katılımı kabul edilen sunumlar sunum sahibi tarafından afiş olarak hazırlanıp kongre salonunun
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dışında, giriş holünde panolara asılır. O sunumun ve afişin sahibi panonun başında bekler ve
kongre yönetimince belirtilen ara saatlerde katılımcıların posterleri gezerek bildiri sahibinden
bilgi alması önerilir. Mutlaka, belirlenmiş zaman sınırları içinde o sunumu ve afişi hazırlayanın,
yani afişteki konu üzerine bir iletisi, bildirisi olanın afişin başına gelen ilgililere afiş
konusundaki iletisini ve konusunu özetlemesi, yani sunum yapması beklenir.
Poster sunumun İngilizcesi “poster presentation” ya da “poster session”dur.
Presentasyon zaten sunum, tanıtım demektir ki dilsiz, yani konuşmasız bir prezentasyon olmaz.
Session da oturum demektir. Demek ki poster oturumu bir oturumdur ve oturumda sunum
yapılır.
Görülüyor ki, poster sunum dendiğinde de bir sunum vardır ve bu sunum bir postere
dayalı olarak, kısa, ayakta ve özetle yapılır. Örneğin, bir sözel sunum 50 dakika sürüyorsa
posterli sunum 10 dakika sürebilir. Çünkü posterli sunumda posterde çerçevelenmiş konunun
dışına çıkmamak ilkesi vardır.
Poster dinleyenlerin karşısında
ve gözleri önünde dururken
konuşmacının başka konular
anlatması
hem
kafaları
karıştıracak,
dinleyenler
aradıklarını
bulamayacaklardır. Bu durum
da
sunum
için
hoş
karşılanmaz.
Şekil 31: Posterli sunum
Bu anlattıklarımıza dayanarak sunumu sözel sunum ve poster sunum olarak değil,
c)

sözel sunum,

d)

afişli (posterli) sunum

diye ikiye ayırmak daha anlaşılır ve anlamlı olacaktır. Kaldı ki, sözel sunum yapan da
gerek görürse ya da yeterli hazırlanma zamanı ayırdıysa konuşmasını çoğaltıp sunum öncesi
dağıtabilir, sahneye ya da kürsü yanına hazırladığı afişi asarak üzerinde de konuşabilir.
Dolayısıyla ikisi de aslında sözeldir. Biri örneğin, saydamlı saydamsız,, power pointli power
pointsiz sunumdur ve sözeldir; diğeri posterli ya da afişli sunumdur ve sözeldir.
Afişli sunumun diğer sunumdan, yani, salonda herkese karşı yapılan diğerine kıyasla
mutlaka daha uzun olan doğrudan sunumdan temel farkı, afişinin önceden görücüye çıkarılmış
olmasıdır. Yani anlamlı bir süre önceden (bir gün, yarım gün) asılıp görsel olarak dikkatlere
sunulmuş olmasıdır. Bunun yanısıra belirtilen bir gün ve saatte afiş sahibi afişinin başına
gelerek ayakta kısa süreli bir tanıtım yapar. Buna herkesin katılma zorunluğu yoktur. Konuyla
ilgilenenler katılır, dinlerler, soru sorarlar. Çok uzun sürmez.
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Afişli sunumun anlamı, kimi kongrelerin yoğun katılımlı olması, sunum sahibinin yeni
ve genç biri olması, ona da, yeterli zaman olmasa da, kendisini gösterme, konusunu anlatma,
tezini savunma ya da araştırmasını tanıtma fırsatı verilmesinin sağlanmasıdır. Daha çok genç
araştırmacılar ya da tez sahiplerinin önünü açmak ve ilgilileri yeni çalışmalarla, görüşlerle
tanıştırmaktır. Bunlar daha çok genç bürokratlar ya da genç akademisyenler, yani araştırma
görevlileridir. Kongreye sundukları konular ilginç olabilir, ancak zaman kısıtlıdır. Bu durumda
olan ve konu olarak düzenleme kurulunun ilgisini çeken sunum konuları sahibine önceden
haber verilerek afiş olarak hazırlaması ve kısa bir afiş sunum apması rica edilir.
Parantez içinde şunu da vurgulamak gerekiyor. Batı’nın kullandığı İngilizce kavram
“poster sunum”dur. (Posterbeitrag, m (Alm.)). Poster afişin İngilizcesidir. Herhalde aydın
görünme kaygısıyla Türkçe’de de aynısı kullanılmakta ve ancak şu nokta atlanmaktadır.
İngilizcede Türkçenin güzelliğinin göstergelerinden biri olan sonek yoktur. Dolayısıyla posteri
ad olarak kullanıp arkasından sunum dendiği zaman İngilizce konuşanlar dillerini doğru
kullanmış olmaktadır. Oysa Türkçede aynı ifadeyi sağlamak için poster ya da afişe sonek
getirilmelidir. Oysa ülkemizde birçok akademisyen herhalde İngilizce ifade etmiş olmak için
posterin sonuna sonek getirmeden İngilizceyi olduğu gibi Türkçe kullanarak poster sunum
demektedir. Bu da Türkçede yanlış bir ifade olmaktadır. Ne poster sunumdur ne sunum
posterdir. Poster sunum dendiğinde bu ikisi anlaşılmaktadır. Oysa İngilizcede de anlatılmak
istenen “posterli sunum”dur. İngilizce bir sözcüğe Türkçe sonek eklemenin anlamlı olmadığını
düşünmekteyim. Özellikle, Fransızca kökenli de olsa afiş gibi Türkçede yerleşmiş bir sözcük
bulunmaktadır. (Bu arada yerleştirilmek istenen poster de Fransızca kökenlidir ve Latin kökenli
tüm yabancı dillerde kullanılmaktadır; ancak halkın dilinde yer bulmamıştır. Bu sayfalarda
göreceğiniz bir fotoğrafta istisna olarak doğru kullanılmış ve posterli sunum denmiştir.)
Sunumcunun posterinin başında durduğu ve ancak sunumu yapılmayan asılmış afişe
posterli sunum ya da afişli sunum denmez. Sunum afişin ayrılmaz parçasıdır. Yapılmalıdır.
Posterli ya da afişli sunumla ilgili olarak bilinmesi gereken bir başka önemli nokta da
şudur. Afişli sunum hiçbir zaman tekbaşına düzenlenmez, tek program olarak gerçekleştirilmez.
Birçok sunumun yapıldığı bir kongrenin parçası olarak düzenlenir ve sunulur.
Kısa bir teknik bilgi: Posterli sunumda poster, yani afiş boyutları klasik afiş boyutlarında
olmalıdır. Yani artı ve eksisiyle 100 x 150 Cm. Posterler kongre boyunca belirtilen yerde asılı
kalır, belirtilen saatler arasında poster sahibi posterinin başında sunum için hazır beklemelidir.
Son olarak belirtmekte yarar görüyorum. Sosyal çalışmacılar ve sosyal hizmet alanında
çalışan lisans ya da önlisans düzeyinde öğretim almış diğer meslek elemanları arasında yıllardır
varolan bir türlü çözülemeyen anlaşmazlıkların, senin görev alanın, benim görev alanım gibi
anlamsız tartışmaların azaltılması için, içinde sunumlar olan bir farklı toplantı yapılması
önerilebilir. Bu da paneldir. Panel, ortak bir konuda biraraya gelen ortak ya da farklı görüş
sahiplerinin belirlenmiş konu hakkında düşüncelerini belirtmeleri, belli bir düzeyde birbirlerini
dinleyip anlayarak tartışabilmeleridir. Sosyal çalışma mesleğinin diğer sosyal mesleklerle
aralarındaki sınırların, farklılıkların, ortaklıkların ortaya çıkarılması için sosyal çalışmacılarla
diğer sosyal meslek sahiplerinin zaman zaman biraraya gelerek yapabilecekleri bu panellerde
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birçok sorun karşılıklı konuşularak çözülebilir. Çözülmese de insanların birbirlerini ve ne
düşündüklerini anlamaları kolaylaşır. Bu işbirliği ve verimli ortaklıkların kapılarını açacaktır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bir sunum yapabilmeke için gerekli pratik temel bilgileri öğrendik. Sunum nedir, amacı,
önemi, özlelikleri, çeşitlerini öğrendik.
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Uygulama Soruları
Sunum nedir sorusundan başlayarak sunumun amaç ve özelliklerini düşününüz. Notlar
alarak düşüncenizi geliştirmeye çalışınız. Sunum çeşitlerini geliştiriniz.
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Bölüm Soruları
1) “Konu ile ilgili bir dinleyici grubuna yapılan ve bilgi verme amacını taşıyan
düzenli, disiplinli yapılan konuşma” aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sohbet
b) Sunum
c) Hoşbeş
d) Derleme
2) 2. Sunumda kaç temel öge vardır? İşaretleyiniz.
a) Üç temel öge vardır: Sunucu, dinleyiciler, temsil edilen kurum.
b) Dört temel öge vardır: Sunucu, dinleyiciler, temsil edilen kurum, sunum için
gereken araçlar ve gereçler.
c) Beş temel öge vardır: Sunucu, dinleyiciler, temsil edilen kurum, sunum konusu,
sunum için gereken araçlar ve gereçler (isteğe bağlı).
d) Hepsi
3) Sunum yapılırken aşağıdaki araç ve gereçlerden hangisi kullanılır?
a) Projeksiyon
b) Kâğıtlı yazı tahtası (Flipchart)
c) Yazı tahtası
d) Hepsi
4) Sunumun aşağıdaki amaçlarından hangisi yanlıştır?
a) Sunum için seçilmiş konuda dinleyenleri, katılımcıları aydınlatma, bilgilendirme.
b) Yeni bilgilerin ilgili kitle içinde yayılmasını ve böylece uygulamada kullanılmasını
sağlama.
c) Yeni bilgilerin düşünce dünyasına kazandırılması ve pekiştirilmesi.
d) Konuşmacıyı dinleyicilere tanıtma.
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5) Sunum hangi alanlarda yapılır?
a) Eğitim öğretim alanında.
b) Mesleki alanda.
c) Bürokraside.
d) Hepsinde.
6) Aşağıdakilerden hangisi sunumun özellikleri arasında değildir?
a) Sunum sözeldir.
b) Sunum yazılıdır.
c) Sunum iletişimdir.
d) Sunum seçilmiş bir konuda yapılır.
7) Sunumun belirli bir iletisi olmalı sözü size aşağıdaki düşüncelerden hangisini
çağrıştırıyor?
a) Sunumun belli bir mesajı olmalıdır.
b) Sunum bilgileri dilden dile iletilmelidir.
c) Sunum bilgileri ayrıca yazılı olarak da iletilmelidir.
d) Sunum iletkendir.
8) Sunumun da aynı rapordaki sayfa sayısı gibi sunum süresi belirlenemez,
sınırlandırılamaz. Konu anlaşılana kadar anlatılmalıdır.
a) Doğru
b) Yanlış
9) Sözlü sunumların yapıldığı salonların dışında, fuayede hazırlayanlar tarafından
ilgili küçük gruplara kısa açıklamalarla yapılan sunumlara ne ad verilir?
a) Fuaye sunumu
b) Dış sunum
c) Afişli (posterli) sunum
d) Hepsi
10) Sosyal hizmet alanlarında yapılan sunumlar;
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a) O sorun alanıyla ilgili olarak durum bildirir.
b) Çözüm önerisi yapar.
c) Konuyu ve alanı tanıtır.
d) Hepsi.

Yanıtlar
1) b; 2) c; 3) d; 4) d; 5) d; 6) b; 7) a; 8) b; 9) c; 10) d.
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11. İYİ BİR SUNUM İÇİN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
İyi bir sunumun nasıl olması, nasıl yapılması gerektiğini, sunumun hazırlanma ve sunum
boyutlarını, sunum yapılırken gerekli olan teknik bilgileri, sosyal hizmet alanında karşılaşılacak
sunumları, sunumlarda biçim ve öz bütünlüğü, sunumda özgünlük gibi ilginç konuları
öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Etkili ve iyi bir sunum yapabilmek için ne gibi hazırlıklar yapılmalıdır?

2)

Sunumun içeriği nasıl olmalıdır?

3)

Sunum yapmada aklınıza gelebilecek teknik kurallar neler olabilir?

4)

Sunumlar dosyalanır mı?

5)

Sosyal hizmet sunumlarının özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

İyi bir sunum nasıl
olmalıdır? Bunun için
yapılması gereken
planlamalar. Sosyal
hizmet alanındaki
sunumlar.

Bu bölümü iyi lgılayıp
tamamlaoınca öğrencide iyi
bir sunum yapabilme becerisi
dışında bilgi düzeyinde herşey
varolacaktır. Beceri de
biliyorsunuz uygulamayla
kazanılır.

Bir sunum yapmaya
hazırlanıyormuş gibi okumak,
öğrenmek ve o öğrenilen
aşamayı bir sunum hazırlığında
yerli yerine koymaya çalışmak.
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Anahtar Kavramlar


Sunum



Teknik kurallar



Sunumda öz



Sunumda biçim
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Giriş
İyi bir sunum yapabilmek için uygulamalı bilgilere ulaştık. Bundan sonraki bilgileri
lütfen belagat, beceri ve özel yetilerinizle bütünleştirmeye ve bir sunum fırsatı bulduğunuz
zaman uygulamaya aktarmaya çalışınız.
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11.1. İyi Bir Sunum Nasıl Olmalıdır?
Sunumun görünür kurallarıyla başlayalım. Sunumda;
Konuşmacı için düzgün bir görünüm, (Düzgün bir görünüm hem dinleyicilere
saygıyı yansıtır, hem konuşmacıya saygınlık katar.)
-

dik ve rahat bir duruş, (Özgüvenli bir görünüm sağlar.)

gözlere bakarak
odaklanmalarını kolaylaştırır.)
sağlar.)

konuşma,

(Özgüven

yanında

dinleyenlerin

konuya

etkili bir beden dili, (Dinleyenlerin ilgisini arttırır, kavramalarını kolaylaştırır.)
salonu ya da grubu toparlayıcı ve kapsayıcı bir anlatım biçimi, (Toplu ilgiyi

düzgün bir diksiyon, (Beğeniyle dinlenmesini sağlar ve anlaşılmasını
kolaylaştırır.)
-

sesi etkili kullanma, (Dikkatlerin dağılmasını önler.)

-

konuştuğu dile egemen olma, dili iyi kullanma, (Anlama ve ilgi…)

giriş, gelişme ve sonuç düzeni içinde mantıklı bir anlatım süreci, (Kavramayı
kolaylaştırır.)
-

dolu ama tıkış tıkış olmayan bir içerik, (Doyum sağlatır, dağılmayı önler.)

-

seçilmiş ilginç konu, (Katılımı arttırır.)

yeterli belgelendirme, gerçek verilere ve bilimsel bulgulara dayanma, (Akılda
kalmasını kolaylaştırır.)
sunumu süresi içinde bitirmek (Sunumun sonunun sıcak duygularla ve başarı
duygusu içine bitmesini sağlar.)
gibi özellikler sunumun başarısını ve etkililiğini arttırır.
Bir sunum ortamında sunum başlamadan ya da uzun sürüyorsa aralarda ya da bitişinde
herhangi bir ikram yapılabilir. Bu katılımcıların sosyal statülerine göre ya da düzenleyenlerin
para kaynaklarının olup olmamasına göre karar verilerek yapılır. Sunumu daha da çekici
kılabilir. Ancak sunum için ikram olması mutlaka gerekli de değildir.
Hatta iyi bir sunum için kaynaklar, sesi ısıtma, rahatlama ve ısınma, düzenli soluk alma
verme, söyleyiş (telaffuz), karından soluk alıp verme, tonlama (diksiyon), anlamsız sesleri
çıkarmama ve dil çalışmaları gibi çalışma ve egzersizleri önermektedirler (Öztürk, 2014, 107114).
230

İyi bir sunum meslek elemanını hem
hiyerarşik sıralamada hem dinleyiciler ve hem de
konu ile ilgili olanlar arasında çok beğenilir bir
yere getirecek, onu aranan kişiler arasına
koyacaktır. Çünkü iyi bir sunum aynı zamanda o
kişinin mesleki başarısının göstergesidir.
İyi bir rapor yazmak için olduğu gibi
sunumda da kullanılacağından bilgisayar
kullanma bilgisinin de yeterli olması ve sanal
klasör yönetiminin bilinmesi gerekir.
İyi bir sunum yapmak istiyorsak önce
konuya iyice hazırlanmalıyız. İnsan iyi
hazırlanmadığı bir konuda konuşurken daha çok
heyecanlanır ve eli ayağı dolaşır. Hatta dili dolaşır. Konusuna egemen bir konuşmacı sunum
yaparken ilk başta doğal olarak ortaya çıkan heyecanını daha çabuk yener.
Konusunu çok iyi biliyorsa da ya da iyi bir hazırlık yapmamışsa da sunum yapan
konuşma sırasında gereksiz ayrıntılara girmemeli, takılmamalıdır. Aslında bu kural için de iyi
hazırlanmış olmak koruyucudur. Konusuna egemen olan bir sunumcu ayrıntılar içinde
boğulmaktan kendisini daha çabuk kurtarabilir.
Sunumda kullanılan projeksiyonla duvara ya da perdeye yansıtılan bir saydam sunum
(İngilizce deyişiyle power point) kısa başlıklı yazılar düzeni ile konuşmanın daha çok akılda
kalmasını sağlar. Ya da dinleyenlere dağıtılan bir konuşma metni ile dinleyenlerin görsel
izlemesi de sağlanarak verim daha çok alınabilir.
Sunumcu konuşmasıyla ilgili yazılı metin, konuyla ilgili belge ya da saydam sunum gibi
teknik gereçler hazırlamalı, kullanmalı ve sunumunu bu araçlarla yapmalıdır. Bu çeşit araçların
kullanılması ile daha kompakt bir sunum gerçekleştirilebilir. Teknik gereçlerle yapılan bir
sunum,
-

heyecanı daha kolayca yatıştırır,

-

konuşmacının dağılmasını önler,

-

gereksiz ayrıntılarda boğulmaktan kurtarır,

-

zamanın daha derlitoplu kullanılmasını sağlar,

-

dinleyici ve izleyicilerin ilgilerini arttırır,

-

sunum boyunca bu ilgiyi diri tutar,

-

önemli noktaların atlanmasının önüne geçer.
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Etkili ve başarılı bir sunum için güncel ve ilgi çekici bir konu seçilmelidir. Güncel
olmayan konular çok sınırlı bir kesime seslenebileceği gibi, fazla da ilgi çekmez.
Sunum yapan konuya ilgiyi ve uyanıklığı arttırabilmek için sunum sırasında esprili bir
anlatımı tercih etse daha iyi olacaktır.
Gene bunun gibi konusunu güncel örneklerle bezemeli, sıcak örnekler vererek konunun
içeriğinin daha kolay anlaşılmasını ve akılda kalmasını sağlayabilir. Bunun gibi, hergün
başımızdan geçen küçük olguları örnek verebilir, bu dikkati daha çok çeker.
Başarılı bir sunum yapabilmenin diğer bir koşulu da güncel, herkesçe anlaşılabilir bir
dil kullanılmasıdır. Örneğin, kimsenin İngilizce bilmediği bir salonda sık sık kullanılan
İngilizce sözcükler ilginin azalmasına da yolaçar, anlamayı da engeller.
Gene salonda hem ilgiyi diri tutmak, hem anlamayı kolaylaştırmak için aktarılmak
istenen bilgiler yalın ve öz bir dille anlatılmalıdır.

11.2. Sunumun Nasıl Yapılacağının Boyutları
Sunumun nasıl yapılacağının boyutları birkaç tanedir.
-

Planlama,

-

Biçim ve

-

İçerik boyutları…

11.2.1. Sunumun Nasıl Yapılacağının Planlama Boyutu
Önce yapılacak sunun üzerine belirli bir planlama yapılır.
-

Konuşmanın tasarımı,

-

süreye uygun konuşabilme hazırlığı ile

-

konunun odağı ve sınırının hazırlanması ve ayrıca

-

hangi sunum gereçlerinin kullanılacağı,

-

ne zaman salonu gidip görebileceği gibi konular

bu aşamaya girer.
Ayrıca, planlamaya şu sorularla başlanmalıdır:
-

Ne konuda sunum yapacağım?

-

Amacım nedir?
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-

Odağı ve çerçevesi ne olacak?

-

Hangi bilgileri nerelerden toplayabilirim?

-

Bu sunum neden yapılıyor?

-

Kimlere verilecek?

-

Nerede yapılacak?

-

Ne zaman?

-

Süresi ne kadar olacak?

-

Hangi teknik araçlar kullanılacak ya da kullanılabilir?

Bu soruların yanıtlarını bilerek başlamak kısa sürede büyük yol alınmasını
sağlayacaktır.
Planlama aşamasında sunumun amacı belirlenir. Sunumun yapılacağı kimselerin yaş,
cinsiyet, meslek, uzmanlık düzeyi vb. üzerine önceden bilgi edinilmesi, sunumun yapılması
planlanan fiziksel ve teknolojik ortamın hazırlanması, - eğer siz düzenliyorsanız - sunumun
hangi gün ve saatte yapılacağının belirlenmesi, planlı bir biçimde bilgi aktarımının
gerçekleştirilebilmesi için sunumun giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinin düzenlenmesi, ve
olabilirse sunumdan önce ya yalnızbaşına, ya da bir/kaç kişi önünde prova edilmesi de planlama
aşamasını izleyen çalışmalardır.

11.2.2. Sunumun Nasıl Yapılacağının Biçimsel Boyutu
Sunum yapacak kişi eğer önceden konuşma yapacağı salonu gidip görebilirse,
-

dinleyenlere hangi açıdan baktığı, bakacağı,

-

odanın loşluğu ya da aydınlığı,

-

sahnenin yeteri kadar aydınlık ya da loş olduğu,

-

salonun serinliği ya da sıcaklığı,

-

ses düzeninin iyi çalışıp çalışmadığı gibi

konularda sunum sırasında başına istenmeyen kazalar gelmesinin daha baştan önüne
geçmiş olur. Hatta ses düzeniyle ilgili prova yapma olanağını bulur. Önceden prova yapmak
önemlidir.
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Konuşmacı önceden nasıl bir gruba, ne nitelikteki bir gruba sunum yapacağı konusunda
bilgi sahibi olursa hazırlıklarını ona göre yapabilir. Konu üzerine çok bilgili bir gruba yapılan
sunumla bilgi düzeyi düşük bir gruba yapılan sunum aynı olmamalıdır; olamaz. Bir gruba
verilen bir örnek ya da yapılan bir espri bir başka grupta aynı etkiyi yaratmayabilir. Önceden
dinleyici grubun konu üzerine hem bilgi, hem ilgi düzeyleri hakkında bilgi sahibi olmak
sunumu kolaylaştırır.
Biçimsel boyuta slayt (power
point) hazırlayanlar için de belirli
incelikler sözkonusudur.
Slaytlar
belirtilen
sürede
sunulamayacak kadar çok olmamalıdır.
20 dakikalık bir sunuma 100 slayt
hazırlamışsanız
panikleyeceksiniz
demektir. Çünkü ya süreyi aşacaksınız,
ki bu hoş bir durum değildir, sizi
beceriksiz
ya
da
yeterince
Şekil 32: Hazırlıklı bir sunum
hazırlanmamış gösterir; ya da anlatmak
istediklerimi yetiştiremedim diyeceksiniz bu da hoş bir durum değildir; sizi başarısız ve yetersiz
gösterir.
Slaytın sunumuna başlayan bir konuşmacı için kapak sayfasının hemen arkasından
sunumun içindekiler listesi görünür ve konuşmacı bunu özetle verirse dinleyenleri konuya
hazırlamış ve merakı arttırmış olur.
Dinleyicilerin konunun aşağı yukarı ne zaman biteceğini kestirebilmeleri için slaytlarını
numaralandıran konuşmacılar dinleyicilerin konuya yoğunlaşmalarını sağlamış olurlar. Bu
daha bilinçli ve daha rahat bir dinleme ortamı sağlar. Dinleyicilere saygınızı da göstermiş
olursunuz.
Görsel kullanımında bir başka hata da sunumcunun slayt hazırlarken kendi zevkine
uygun karışık renkler kullanmasıdır. Bu dikkatleri dağıtan kontrast renkler, ilgiyi azaltan silik
renkler olabilir. Çok parlak renkler de gözü ve beyni yorar. Ortasını ve estetiği bulmak gerekir.
Örneğin, Galatasaraylı olduğunuzu belirtmek için kırmızı zemin üzerine sarı yazılar yazmayın,
ya da sarı zemin üzerine lacivert! Dikkatleri konudan başka yönlere çekmiş olursunuz. Ancak,
uygun renk bulmada sıkıntı yaşıyorsanız ak zemin üzerine kara harfleri kullanabilirsiniz. Bu
kitaplarda alışılmış tasarım olduğu için akla Beşiktaş’ı getirmez!
Eğer görsel sunum kullanmıyor, kâğıda hazırlık yapmışsanız, kâğıtların A4 dosya kâğıdı
büyüklüğünde olması dinleyicileri uzun konuşma olacak imajı verir, sıkıntı yaratabilir. Bir de
elde büyük boy kâğıtlarla konuşmak bir sunum için görüntü olarak da hoş değildir. En iyisi A5
boyutunda kâğıtlardır. Dinleyicide yorgunluk ya da sıkıntı duygusu uyandırmaz. Bu kâğıtların
yatay olarak kullanılması konuşmacı için de pratik olur.
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11.2.3. Sunumun Nasıl Yapılacağının İçerik Boyutu
Birçok sunun yapan tarafından ençok atlanan bir yön şudur: Sunum yapan birçok kişi
daha önce yaptığı ve beğeni toplayan sunumlarına güvenerek benzer ve hatta farklı adlarla davet
edildikleri sunumlarda bir hazırlık yapma gereği duymadıkları için aynı konuları yineleyip
dururlar. Oysa aynı anlatım eskimiştir. Yaşam akmıştır. Yeni bilgiler türemiştir, yeni örnekler
yaşanmıştır.
Sunumcu, konuyu iyi bilse, daha önceden hazırlanmış olsa ve o sunumu birçok kez
yapmış olsa bile ortalama onbeş gün önceden sunumuna yeniden hazırlanmaya vakit
ayırmalıdır. Bu hazırlık aşamasında yeni bilgiler toplasa, yeni örnekler geliştirse vb. sunumu
daha etkili ve güncel olacaktır. Birçok kişi ezbere rahat konuşmasına dayanarak kendilerine
sunum için farklı bir konu da verilse hep aynı bilgilerini yineleyip dururlar. O zaman kendilerini
birkaç kez dinleme olanağı bulanlar da o konuşmacı üzerine olumsuz yargı geliştirirler. Oysa
konuşmacı her konu için ayrı bir çalışma yapıp örneklerini güncellese, yeni bilgiler geliştirse
daha etkili bir sunum yapmış olacaktır.
İçerik güncel, bilgiler yeni, örnekler taze olmalıdır. Başarılı bir sunum için bu da iyi bir
hazırlık aşamasıyla sağlanır.
Demek ki,
-

Önceden konu üzerinde ciddi bir hazırlık,

-

Konuşma yapılacak salonu görme

-

Sunum gereçlerini deneme (prova),

-

Sunum yapacağı grup üzerine bilgilenme

sunum öncesinde başarının yakalanmasını sağlayan önçalışmalardır.
Sunumcu sunumunda power-point kullanıyorsa salona geldiğinde konuşmadan bir
saatle engeç onbeş dakika önce arasında power point sunumunu hazırlık yapmaları için
yetkililere vermelidir. Böylece power pointin hazırlanması için konuşma zamanı içinde bir süre
harcanmamış olur.
Sunum sırasında başarılı bir sunum için gerekli noktalar şunlardır:
Sunumun amacı ve içeriği daha konuya başlarken dinleyicilere açıklanmalıdır.
Hangi konulara değinileceği konusunda bilgi verilmelidir.
-

Giriş, gelişme, sonuç düzeninde konuşulmalıdır.

-

Sunumun sonunda sunumda ortaya çıkan ileti ve sonuçlar belirtilmelidir.
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Sunum, sonuna gelindiğinde özetlenmeli, kısa bir özet olarak baştan sona konu
geçilmelidir, ki dinleyenler dinledikleri konu üzerinde bütünlük kurabilsinler ve algılamaları
daha kolay olsun.

11.3. Sunumla İlgili Temel Teknik Bilgiler
Sunumla ilgili eskiden farklı teknolojik araçlar kullanılırdı; bunlar şimdi kalmadı.
Örneğin, tepegöz, projeksiyon… Bu projeksiyonun işlevi bugün kullanılan projeksiyonun
işlevinden farklıydı. Tepegöz denilen aygıtın camlı ve ışıklı tablası üzerine, üzerine yazı
yazılmış ya da şekil çizilmiş dosya kâğıdı büyüklüğünde saydam plastik sayfalar konulur ve
duvara yansıtılırdı. Konuşmacı anlatacaklarını o saydam sayfanın üzerine önceden ya da sunum
sırasında özel kalemlerle renkli olarak çizer ve duvara yansıtırdı. Konusunu oradan anlatırdı.
Projeksiyonun ışıklı tablasına ise herhangi bir kitap, defter sayfası konularak duvara
yansıtılabiliyordu. Saydam bir sayfa olmasına gerek yoktu.
Tepegöz tablası ışığı alttan, projeksiyon tablası üstten alırdı.
Teknoloji geliştikçe CD13 adı verilen (compact disc: yoğunlaştırılmış yuvar ya da disk)
plaklar icat edildi. Bunlar CD çalan ya da gösteren aygıtlara takılarak duvara yansıtılarak sunum
yapılmaya başlandı. CD’ler VCD (Video Compact Disc; video [için] yoğunlaştırılmış disk)
teknolojisiyle gösterilirken bir süre sonra daha gelişmiş bir teknoloji olan DVD (Digital
Versatile Disc; çok amaçlı sayısal disk) teknolojisiyle daha nitelikli olarak izlenmeye ve
sunumlarda bunlar kullanılmaya başlandı.
Eskiden bir de slayt (İngilizcedir. Dia da denir.) sunumlar yapılırdı. Slayt sunum için
slayt hazırlığı şöyle yapılırdı:
Önce konu ile ilgili hazırlanmış afişlerin ya da kartonlara hazırlanmış yazı ya da
şekillerin eskiden satılan 36’lık fotoğraf filmi denilen filmler aracılığıyla fotoğrafları çekilirdi.
Slayt fotoğraflarının özelliği negatif değil pozitif film olmasıydı. Yani filmler gerçek
renk tonlarındaydı.

13

Kısaltmalar daima büyük harflerle yazılır.
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Bu filmler birbirinden makasla ayrılıp tek tek
2,2 x 3,5 mm. büyüklüğünde plastik çerçeve içine
alınır ve ardarda sıralı biçimde slayt makinesi denilen
ve elektrikle çalışan bir aygıtla tek tek duvara
yansıtılırdı.
Bugünkü power point tekniğiyle duvarda
gösterilen renksiz ya da renkli yazı, resim ve fotoğraf
görüntüleri 1970’li yıllarda böyle bir teknikle
gösterilirdi.
Bilgisayar ve internet teknolojileri bu
tekniklerin tümünü ortadan kaldırdı ve sunum
görsellerini çok daha kolay hazırlanır duruma getirdi.
Şekil 33: Sunumda teknolojinin farklı
kullanımı. Dinleyici konuyu gözden
kaybetmiyor.

Bugün sunumla ilgili farklı bilgisayar
programları vardır. Bunların hepsini burada anlatmak
konunun çerçevesini zorlamak olur. En sık kullanılan
power point adlı aracın yanısıra openoffice.org adlı bir yazılım daha profesyonel olanaklar
sunar. Çoklu ortam sunumları hazırlamak için daha elverişlidir. , çünkü iki hatta üç boyutlu
resim ya da simge kurgulama, canlandırma yapma ve özel çizim nesnelerinden yararlanma
olanağı sunar. Bunu bir ölçüde power point de sunabilir. Öneli olan bunlardan birini yetkin
olarak kullanabilmektir.
Office sway, sürükle bırak gibi basit bir hazırlama tekniğine sahip bir programdır.
Pawtoon sunumları, sunum sırasında profesyonel videoların gösterimini de sağlar. Prezi sunum
yazılımı ile sunumlarınızı çevrimiçi ortamda hazırlar ve çevrimiçi ortamda tutabilir;
koruyabilirsiniz.
Bu tür hazırlıklarınızı sürekli olarak internete de gömebilir, böylece zaman içinde çok
kişinin yararlanmasına sunabilirsiniz.
Eski kalıp artık kullanılmayan teknolojilerin yanında eskiden olup da bugün hâlâ
kullanılan sunum teknikleri de vardır. İngilizce ifadesiyle flip chart denilen DYN A1
büyüklüğünde bir kâğıdın asılı olduğu üç ayaklı bir tahta üzerine bu kâğıtlara yazı yazılıp
tahtanın arkasına kıvırarak devam etmek, daha sonra o yazılara tekrar gözatmayı sağlayacağı
için öğrenmeyi kolaylaştıracaktır.
Örneğin, daha önceden hazırlanmış afişler, haritalar, konuyla ilgili anlamlı resimler,
fotoğraflar gibi belgeler, eski tip dialar (slayt), çizelgeler, kartpostallar vb. bugün hâlâ
sunumunuza renk ve güç katacaktır. Ayrıca yazı tahtalarına çizilmiş grafikler ve şekillerin
kullanımı güncelliklerini yitirmemişlerdir; yitirecek gibi de görünmemektedirler.
Sunum sırasında sadece metni dağıtmak ya da saydam sunum yapmanın yanısıra not
kâğıtlarından, renkli kâğıtlardan da yararlanılabilir.
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Zaman zaman görsel sunumunun sahnedeki bilgisayara yüklenmesi için çekbelleğini
yetkiliye veren konuşmacı hazırlık sırasında çekbelleğinin içindeki birçok özel dosyasının da
dinleyiciler tarafından dikkatle izlendiğini fark etmektedirler ve ama geç kalmış olmaktadırlar.
Bu nedenle görevliye verilecek çekbelleğin temizlenmiş ve üzerinde sadece o sunum için görsel
belleğin olmasını sağlaması özel dosyaların katılımcılara gösterilmesinin önüne geçecektir.

11.4. Sosyal Hizmet Alanlarında Karşılaşılacak Sunumlar
Bu sorunun yanıtı kısadır. Ne kadar sosyal hizmet alanı varsa ve sosyal hizmet
alanlarında ne kadar müdahale gerektiren sosyal sorun varsa o kadar farklı konuda sunum
yapılabilir. Bu nedenle burada örnek bile vermeğe gerek görülmemiştir. Ancak, bilinmelidir ki,
sunumlarda da aynı raporlardaki gibi bir sorunu irdelerken önce durum saptaması yapılmalıdır.
Durum, sorun, çözüm üçlüsü öneriyle taçlandırılmalıdır.
Sunum çeşitleri başlığı altında okuduğunuz her çeşit sunumda sosyal çalışmanın ve
sosyal hizmetlerin yeri vardır. Bu demektir ki sunum çeşitleri başlığı altında okuduğunuz her
çeşit sunumda sosyal çalışmacıların ve sosyal yardımcıların görevi ve sorumluluğu
bulunmaktadır.

11.5. Sunum Yapmada Teknik Kurallar
Sunum yapmada teknik kuralları iki boyutta ele almalıyız, çünkü teknik anlam olarak
sadece teknolojiyi ve teknolojik gereçleri anlatmaz, insanlarda belirli konulardaki becerilerini
sağlayan, geliştiren kişiye özel farklı yaklaşım, tavır ve taktikleri de ifade eder. Bu nedenle;
1.

Sunumu yapanla ilgili teknik kurallar,

2.

Sunumda kullanılan teknolojik araçların kullanımıyla ilgili teknik kurallar.

11.5.1. Sunumu Yapanla İlgili Teknik Kurallar
Sunum için hazırlanan kişi öncelikle sunum sırasında giyimi ve sahnede duruş biçimiyle
ciddi, ağırbaşlı, temiz, düzenli ve derlitoplu görünüm sergilemelidir. Çünkü etki yaratma
açısından böyle bir görünüm çok önemlidir.
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Sunuma hazırlanan kişi sunumdan önce
yapacağı konuşmanı evde yalnızsa tekbaşına, hatta
duvara karşı, çevresine insanlar varsa birkaç kişilik
gruba sunumunu yapmalıdır. Sunumun önce hatta
birkaç kez denemesini yapmak önemli rollerdeki birçok
ünlünün yaptığı bir teknik çalışmadır. Böyle bir deneme
ertesi günlerde konuşmacının yapacağı konuşmada
büyük ölçüde rahatlamasına ve bilerek konuşmasına
yolaçar.
Sunum başlarken sunum yöneticisi ya da oturum
yöneticisi varsa onun tarafından konuşmacı kısaca
tanıtılmalıdır. Adı soyadı, unvanı, nerede çalıştığı, çok
kısa özgeçmişi ile birlikte… Yönetici yoksa konuşmacı
kendisini kısaca tanıtarak konuşmasına başlarsa doğru bir
şey yapmış olur. Dinleyici kitlesiyle tanışmak aradaki
toplantı başlarında görülen konuşmacı dinleyici arasındaki
soğukluğu giderir.

Şekil 34: Etkili konuşma
öğrenilebilir ve geliştirilebilir.

Girişte sunumcu çekingen değil dinamik bir giriş yaparsa dinleyicileri daha işin başında
iyi toparlamış olur. Bu kapsamda konuşmaya başlarken güncel, etkili ve özgün bir espriyle
başlarsa kitleyi daha kolay konuya çekmiş olacaktır.
Konuşmacı, düzgün cümle kurma becerisine sahip olmalıdır. Başladığı cümleyi özne,
tümleç, yüklem sırasıyla doğru olarak kurabilmelidir. Kuşkusuz devrik cümleler kurabilir.
Ancak bunlar yerinde ve az sayıda olursa etkili olur. Cümlelerinin çoğu devrik olan kişi edebi
ya da etkili bir imaj değil düzgün konuşamadığı yönünde bir imaj verebilir. Buna dikkat
edilmelidir.
Düzgün cümle ile birlikte sözcüklerin, Türkçenin düzgün ve düzenli kullanılması da
etkili bir sunum için önemlidir. Sözcükler ve terimler doğru ve yerinde kullanılmalı, telaffuzları
doğru yapılmalıdır. Kısa hecelerin uzun, uzun hecelerin kısa okunduğu sözcüklerle yüklü bir
konuşma hiç dikkat toplamayacak, tersine dikkati dağıtacaktır. Diğer değişkenler dışarda
kalmak koşuluyla (ceteris paribus) diksiyonu düzgün konuşmacının etkili bir sunum açısından
şansı büyüktür.
Sahnede ellerini ve kollarını dikkat çekmeyecek ve rahatsızlık yaratmayacak düzeyde
hareketli kullanmalıdır. Burada 2 K etkisi devreye girmelidir. 2 K kürsü ve konuşmacıdır.
Bunların aralarında birbirini aşmayan bir uyum olmalıdır. Bu şu demektir. Konuşmacı kürsüde
ayakta ya da masada oturarak sunum yapıyorsa önündeki kürsü ya da masayı aşan bir imaj
yaratmamalıdır. Deyimsel anlamda masa ya da kürsünün önüne geçmemelidir, yani, kürsüden
daha fazla önemli bir görünüm sergilememelidir. Masanın ya da kürsünün arkasında olduğu
duygusu dinleyenlere rahatlık verir. Ancak bununla beraber gene deyimsel anlamda masa ya da
kürsünün arkasında kaybolmamalıdır da. Yani, kürsünün arkasında silikleşmemeli, varlık
etkisinin ötesinde masa ya da kürsü konuşmacının önüne geçmemelidir. Bu durum konuşmacıyı
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dinleyici gözünde önemsizleştirir. Bu tehlikeli bir durumdur. Çünkü konuşmanın etkisi kalmaz
ya da öne çıkmaz. Her iki öge (kürsü ile konuşmacı) birbiri ile uyumlu, dengeli olmalıdır. Bu
da kürsüyü konuşmacının rahat kullanabilmesi demektir.
Konuşmacı beden dilini kullanmayı bilmelidir. Beden diliyle dinleyenleri
etkileyebilmelidir. Jest ve mimikleri doğal ve o sırada anlattığı konuya uygun olmalıdır.
Abartılı olmamalıdır.
Konuşmacı sunum sırasında ses tonunu denetimi altında tutma becerisini kullanmalıdır.
Gereksiz yükselen ya da anlamsız alçalan ses düzeni dinleyenlerin ilgisini dağıtır, rahatsızlık
yaratır. Sunumcu özellikle heyecana kapılıp sesi üzerindeki denetimi yitirirse dinleyenler
konundan çıkar ve konuşmacının durumunu değerlendirmeye başlarlar. Bu da amaçtan sapma
olmuş olur. Abartıya kaçmadan yerinde alçalan, yerine yükselen bir ses tonu en iyisidir.
Konuşmayı tekdüzelikten (monotonluktan) ve konuşmacıyı ilgi kopukluğundan kurtarır.
Konuşmacıya bağlı teknik koşullar ve özelliklerin neler olduğunu, nasıl olması
gerektiğini ve önemlerini aktardıktan sonra sunumda teknolojik araçların kullanımının önemine
değinmek de gerekmektedir.
Sunumlar eğitimin her düzeyinde ve mesleki hayatta önemlidir. Okuma, yazma,
dinleme, konuşma ve araştırma becerilerinin tümünü içererek, belirli bir amaca yönelik, sözel
ve görsel etkileşimin önemini belirtirler. Amaç, eğitimde yeni veya sentez halinde birikimli
bilgi sunumu olabileceği gibi, iş hayatında kâr amaçlı yeni ürün veya hizmet tanıtımı, veya
satışların hızlandırılması yöntemleri olabilir. Etkin sunum becerileri, özenle kullanılan bir
sözel/ yazılı ifade, anlamlı beden dili ve teknolojik görsel - işitsel araçların desteği ile
izleyicileri kendinden emin, saygın ve ikna edici biçimde bilgilendirmek, yönlendirmek veya
etkilemek adına çağımızda önem kazanmıştır.

11.5.2. Sunumda Kullanılan Teknolojik Araçların Kullanımıyla İlgili
Teknik Kurallar
Teknik araçların kullanımıyla ilgili kurallar dendiğinde siz ne anlıyorsunuz bilemem
ama ben iki noktayı anlıyorum:
1.
Teknik araçların açma kapama, düğmeye basma, çalıştırma gibi maddi boyutta
kullanımını bilmek.
2.
Teknik araçları en verimli biçimde kullanma gibi eğitim ve öğretim teknikleri
boyutunda kullanımını bilmek.
Sunumda kullanılacak teknik gereçlerin bu her iki boyutta da kullanımı bilen bir
konuşmacı başarıyı bu noktada yakalamış demektir.
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Örneğin, her iki boyuta da giren bir sıkıntıdan
başlayalım. Mikrofona çok yakın konuşan bir konuşmacı
sesin boğulmasına ya da şiddetle çıkmasına ya da
yankılanmasına
neden
olacağından
dinleyenlerin
dikkatlerinin dağılmasına yolaçacaktır.
Bunun gibi mikrofondan uzak konuşan bir
konuşmacı da sesin gidip gelmesine, yani dalgalanmasına, en
hafifinden sesin arka sıralardan duyulmamasına neden
olacaktır. Bu da salonda ilgiyi toparlamayacak ve
dağıtacaktır. Bu durumda dinleyenleri uyku bastırma riski de
vardır.

Şekil 35: Çeşitli sunum
dosyaları

Bu durum aleti maddi boyutta kullanmayı bilememek kadar sunumda sağlanması
istenen verimin yakalanamamasıyla eğitsel boyutta da sıkıntılı bir durumdur.
Mikrofona yakın ya da uzak olma mikrofonun ses hacminin yüksek ya da düşük
olmasıyla ilgili olarak farklılaşabilir. Önemli olan sunumdan birkaç saat önce gererek ses
hacminin ayarını görmek, deneme yaparak en uygun yakınlığı belirlemek ve ona göre
konuşmaktır.
Sunumda dinleyiciler için en tatsızlık verici durumlardan bir tanesi de olmadık bir anda
mikrofonun cızırtı yapmasıdır. O anda nasıl bir önlem alacağını bilmeyen bir konuşmacı
cızırtıyı önleyemeyecek ve zor durumda kalacaktır. Bu kez dinleyenlerden şu tarafa çevir, hayır
bu tarafa çevir gibi doğru ya da yanlış çeşitli öneriler gelmeye başlar. Sunum içeriği bir cızırtı
tarafından sabote edilmiştir. Bu duruma düşmemek
için konuşmacı önceden salona gelip prova
yaparsa, mikrofonun nereye çevrilirse cızırtı yapıp
yapmayacağını önceden deneyerek öğrenirse bu
gibi tatsız ve sıkıntılı durumlara düşmekten
kurtulur. Kimi konuşmacılar bu durumun
kendilerinin yarattığı bir sorun olmadığını, sadece
teknik bir sorun olduğunu düşünürler. Oysa
önceden deneme yapmadıkları için o teknik
tatsızlığın sorumlularından biri de kendileridir.
Demek ki başarıyı yakalamak isteyen bir
Şekil 36: Çeşitli sunum dosyaları
sunumcu mikrofonla sunum öncesinden tanışacak,
anlaşmanın yollarını arayacak, bulacak, ses
gürlüğü konusunu kavrayacak ve böylelikle mikrofonu kullanmasını bilecek; deyim yerindeyse
mikrofonla arasını iyi tutacaktır. Bu iyilik yeterli ve dengeli uzaklıktır.
Sunum yapan, kullanıyorsa, kullandığı bilgisayarı tanıyacak, gösterim programını
(diyelim ki power point) kullanmasını bilecektir. Slayt değiştirmek için hangi tuşa basmasını
önceden öğrenmiş olmalıdır. Projeksiyonu düzgün kullanma konusunda bilgisi olmalıdır. Ben
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bunları bilmek zorunda değilim; ben sadece konuşmamı yaparım anlayışı günümüzün çağdaş
insanı için geçerli bir anlayış değildir.
Teknik gereçlerin kullanımında bir başkası sunum yapana yardımcılık görevini
üstlenmişse o zaman da ikisi arasında daha önceden denemesi yapılarak iyi bir uyum
sergilenmelidir. Konuşmacı konuşurken slaytı çeviren kişi hızlı giderse ya da ağır kalır,
konuşmacı her seferinde iki kez slaytın değiştirilmesi gerektiğini söylemek zorunda kalırsa
bozuk olan uyum dinleyicilere yansıyacak, ilgi başka noktalara kaçacaktır.
Örneğin, kullanım sırasında yanlış tuşa basan bir sunumcunun sunum saygınlığı düşer.
Herkesin aklına, daha kullanmasını bilmiyor düşüncesi takılır. Yetkin olmadığı düşüncesi
dolaşır. Yetkinlik bir bütündür.
Bakınız:
Sadece sunumda değil, etkili bir konuşmada da konuşmanın dinleyen üzerinde algı
yüzdesi düşüktür. Görselliğin algılanma yüzdesi daha yüksektir. Bunu sesin algılanma (ya da
algılanmama) yüzdesi izler. Bunların ifadesinde değişik rakamlar vardır. Bunlardan birisine
göre
bir
konuşmada;
%55
görüntü,
%38
ses,
%7
sözler
etkilidir
(https://aktasbuse.wordpress.com/teorik-calismalar). Demek ki, sunumda kullanılan power
point ve benzeri slaytlar anlatılanların %55 oranında akılda kalmasını sağlamaktadır. Bunu iyi
bir ses tonu ya da düzenli ve etkili bir konuşma %38 oranında akılda kalmayı sağlayacaktır.
Bunların ardından sadece %7 oranında anlatılanlar akılda kalacaktır
Algı oranını en yükseğe çıkaran bir başka işlem de yukarında saydıklarımızın yanısıra,
konuşmacının dinlediklerini not almasıdır. Alınan notlar bilgilerin pekişme oranını arttıracaktır.
Bir de daha sonra, sonum bittikten sonra 12 saat içinde alınan notlar gözden geçirilir, en iyisi
okunursa akılda kalma oranı en yükseğe çıkacaktır. Bunu da daha arttıran dinleyicinin sorular
sorarak sunuma katılmasıdır. (Sunumun sonunda).
Bu nedenle görselliğin katıldığı bir sunumun daha kalıcı ve etkili olduğu açıktır.
Sunumda görsellerin kullanılması;
-

Dinleyicilerin verilen bilgileri algılamalarını kolaylaştırır.

-

Size arada soluklanmanız ya da düşünceleriniz toparlamanız için zaman kazandırır,

-

Anlayamama ya da yanlış anlama oranını düşürür,

-

Vermek istediğiniz düşünceyi pekiştirir,

- (Eğer görsellerde karikatür, şakacı cümleler gösteriyorsanız) konuşmanızın yüksek
düşünsel tansiyonunu düşürür, sunumunuza espri katar.
İyi hazırlanmış görsel malzemeyi, konuşmacı konuyla güzel ve uyumlu bir şekilde
kullandığı zaman başarılı olur. Aksi durumlarda görsel araçlar dinleyicinin dikkatini dağıtabilir.
242

Ayrıca, “Başka konuşmacı görsel malzeme kullanıyor diye değil, sizin konuşmanız
görsel malzeme gerektiriyorsa kullanmalısınız.”14
Çerçeveyi biraz geniş tutarsak, yukarıdaki rakamlardan anlaşılacağı gibi;
-

yapılan hazırlık,

-

konunun içeriği,

-

sunum yapılan ortam,

-

konuşmacının sesini denetimli kullanması,

-

teknik gereçlerin kusursuz çalışması,

-

teknik gereçleri sunumcunun hatasız kullanabilmesi

hepsi yetkin bir sunum için bir bütünlük taşır.
Bu yetkinliğin sağlanması da sunumcunun sorumluluğu mutlaka vardır. Sunumlarda
çeşitli teknik aksaklıkların ortaya çıkması durumunda kendisini sorumlu görmeyen bir sunumcu
hazırlıksız bir sunumcudur. (Kuşkusuz sunumcunun hiç sorumluluğu olmayan teknik
aksamalar da olabilir. Elektriğin kesilmesi gibi… Burada biz, sunumcunun sorumlu olduğu
hataları vermeye çalışıyoruz.
Teknik araçların eğitim ve öğretim teknikleri boyutunda kullanımında yapılan en büyük
yanlışlıklardan biri de duvara yansıtılan yazıların tamamını okuyarak sunumu sürdürmektir.
Zaten slaytta hiçbir zaman anlatılmak istenen her cümle yazılmaz. Oraya
-

konu ile ilgili kısa başlıklar ve

-

verilmek istenen temel iletiler ile

-

temel sonuçlar

yazılır. O satırları konuşmacıyı yönlendirir, işini kolaylaştırır. Açıklamaların slaytta
duvara yansıtılması yanlıştır. Dinleyenler satır satır onları okumaktan sizi dinleyemeyecek, bir
süre sonra da sıkılarak okumayı bırakacak ve ama konundan ve sizden de kopacaktır.
Hatta ipin ucunu iyice kaçıran kimi sunumcular tüm yazıyı kes yapıştır ya da tarama
yöntemiyle duvara yansıtmakta ve satır satır okumaktadırlar. Siz bunu yapacağınıza tavsiye
edin, dinleyenlerden ilgisi olanlar o kitabı alıp okuyabilirler. Sizi dinleyenler sizden görüş ve
analitik düşünce beklemektedirler. Yani konular arasında analiz ve sentez yapmanız
Burada tırnak içine alınan cümle internet sayfalarında konu ile ilgili hemen her sayfada hiç değişmeden
geçmektedir. İnternette artık aynı metinler, ifadeler, cümleler hiçbir kurala bağlı olmadan herkes tarafından alınıp
her yere yapıştırıldığı için özgün kaynak belli olmamaktadır. Bu yüzden kaynak koymuyorum. İsteyen aynı
cümleyi Google’a verdiği takdirde yüzlerce aynı cümle karşılarına çıkacaktır.

14
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beklenmektedir. Sunumun öznesi kitaptaki satırlar değil sizsiniz; sunumun nesnesi ise sadece
sizsiniz o yazıları yazan değil…
Öteyandan uzun yazıları kendi okumanız için duvara yansıttığınız ve siz de sahneden o
perdeye yakın konumda olduğunuz için rahat okuyabilirsiniz. Ancak uzun yazılarla
doldurulmuş perdede harf karakterleri çok küçülmekte, salondakiler okuyamamaktadırlar.
Salonun en arkadakinin bile okuyabileceği harf büyüklüğünden (punto) daha küçük yazmanızın
sunumunuzun başarısı adına hiçbir anlamı yoktur. Sunumunuzu yaralar, başarınızı gölgeler.
Slayta kısa cümlelerle yazılan başlıkların ya da cümlelerin de iri ve özellikle kalın
puntolu hazırlanması okumada sıkıntı yaratmayacaktır. Yazılar ne kadar ince yazılmışsa
arkalardan okunması o kadar güçleşir, bir de uygun olmayan renk ve sayfa düzenleri içinde bu
daha da okunmaz duruma gelir.
Sıkça görülen bu yanlış durumun temel neden sunum yapanın konusuna hazırlanmamış
olmasıdır. Bu tür insanlar biraz da duvardan okumanın verdiği rahatlıkla sunuma hazırlık
yapmayı gerekli görmemektedirler. Bu da çok can sıkıcı bir durum yaratmaktadır. Dinleyenler
sizi dinlemeye gelmişlerdir, duvardan yazı okumaya değil!
Konuya hazırlanmaya gerek duymamanın temelinde de sunum yapanın konuyu ezber
yöntemiyle çalışarak bildiğini sanmasıdır. Ezberleyen düşünce üretemez. Yansıyanı ya da
önüne konulanı ya da ezberlediğini okur. Hatta okuduğunun yanlış mı doğru mu olduğunu bile
düşünemeden okur. Oysa konuyu algılayarak öğrenmiş olanların duvardan ya da kitaptan satır
satır okumaya gereksinimleri olmaz. Onlar temel başlığa bakıp gerisini kendileri anlatabilirler.
Slayttan okumak büyük bir sıkıntı nedeni ve büyük başarısızlıktır. Dinleyenler için de
saygısızlıktır. Dünyanın hiçbir yerinde duvardan (slayttan) okuma hoş karşılanmaz. Bunu
yapan dinleyenlerin karşısında kendi değerlerini düşürmüş olurlar.

11.6. Sunumda Biçim ve Öz Bütünlüğü
Sunumda biçim iki farklı noktadadır.
a) Görselliktedir ve
b) Duysallıktadır.
Görselliktedir, yani hazırladığınız yazının görünümündedir, kullandığınız harf
karakterlerinde ve puntolardadır, slaytınızın biçimlendirilmesindedir, renklendirilmesindedir.
Hazırladığınız afiştedir, pankarttadır, seçtiğiniz fotoğraftadır. Slaytlarınızı hızlı ya da yavaş
akıtmanızdadır. Sadece yazı göstermenizde ya da buna şemalarla, grafiklerle, çizelgelerle biçim
katmanızdadır. Bunları renkli ya da siyah beyaz düzenlemenizdedir. Görsellerinizi uygun
yerlerine, örneğin karikatür, çiçek vb. katmanızdadır.
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Duysallıktadır15, yani, sözlerinizin rengindedir, tınısındadır, diksiyonunuzdadır,
aksanınızdadır, sesinizin inip çıkışlarınızdadır. (Ya da olumsuz anlamda olsun; sesinizin
tekdüzeliğindedir.) Yerine göre zaman zaman sözlerinize kattığınız heyecandadır, sesinizin
tonunu düşürmenizdedir. Sözlerinizin çekiciliğindedir. Sözlerinizde kattığınız heyecanın
dışında sizin yaşadığınız heyecanın fark edilmesindedir. Sözlerinize kattığınız duygusallıktadır.
Sunumda biçim dışında bir ikinci öge içeriktir. İçerik tekbaşına yeterli değildir.
İçeriğiniz boş olabilir, renksiz olabilir, bilindik bir içerik olabilir. İçeriğiniz belli bir öze sahip
olmamış olabilir. Bu istenmeyen birşeydir. Özle kastedilen verdiğiniz içeriğin merak uyandırıcı
bir özelliğe ve etkili bir iletiye (mesaja) sahip olmasıdır. Bu iletinin özgün olmasıdır.
Sunumunuz içindeki özgün iletiniz görsel ve duysal ifade biçimlerinizle değerlenir,
keskinleşir ve daha anlaşılır olur ya da olmaz. Tersi de doğrudur. Görsel araçlarınız ve duysal
ifadenizle varolan iletinizi heyecanlı bir çığlık gibi sunabilir (Bu iyi birşeydir.) ya da silik bir
fısıltıya dönüştürebilirsiniz (Bu iyi birşey değildir.). Görsel ve duysal ögelerin uyumlu
bütünlüğü biçimsel güzelliği sağlar.
Bu açıklamadan anlaşılmaktadır ki sunumunuzun özü, içeriği ile biçimi ve biçemi
(üslup) arasında çok sıkı bir bağ vardır. Konuşma üslubunuz ve sesinizdeki etkililik vermek
istediğiniz iletiyi bir büyüteç gibi büyütebilir. Bu elinizdedir.
Sunumunuzda seçtiğiniz özü dinleyenlere heyecan verici bir pırlanta gibi sunabilmek
ancak biçim ve öz uyumu ve bütünlüğünü sağlamanızla gerçekleşebilir. Bu zor bir iş değildir,
denemelerle gelişir.

11.7. Sunumların Birebir Özgün Olması
Sunum yapanlar daha önceden yapılmış ve dinledikleri sunumları tekrar ederek kolaya
kaçmaktadırlar. Yapılmış yinelemek yeni bir şey yapmış olmak demek değildir. Sunum, sunan
kişinin kişiliğini yansıtmalıdır. O zaman değerli ve lezzetli olur. Sunan kişinin sesini, soluğunu,
düşüncelerini ve yaklaşımlarını yansıtmalıdır. Farklılık getirmelidir. Bunu sağlamak için de
sunum yapan kişi bu konuda düşünce üretebilecek kadar konu üzerinde iyice çalışmış olmalıdır.
Özgün sunum ilginç ve değerli sunumdur. Her sunum bir önceki sunuma yeni bir renk
katmalıdır.
Özgün sunumlar sunumun akılda kalmasını kolaylaştıracağı gibi sunumu yapanı da
unutulmaz kılar.

11.8. Sunumların Dosyalanması
Dosyalama deyince sadece raporların dosyalanması akla gelmektedir. Sunum
dosyalanır mı? Evet dosyalanır. Artık günümüzde sunumlar da dosyalanmaktadır. Bu bir sanal
Duysallığı görsellikten çıkarak türettim. Görsellik göze hitap eden herşeydir, duysallık duymaya ve duygulara
hitap eden herşey olarak anlaşılmalıdır.

15
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dosyalamadır. Yaptığınız her sunumu, power point olsun, düz yazım olsun sunumunuzu belli
başlıklar altında bir sanal klasör içinde taşınabilir diskinizde ya da bilgisayarınızda
saklayabilirsiniz. Saklamalısınız hatta. Çünkü yaptığınız her sunum bir sonraki sunumunuzda
yararlanacağınız bir kaynaktır. Ya bir önceki sunumunuzun üzerine inşa edersiniz yeni
sunumunuzu, ya farklı bir konuda hazırlarken belli noktalarda atıf yapmak için
yararlanabilirsiniz. Düşünceler arasında çelişkilere düşmemek için eski sunumlarınıza
gözatmalısınız. Çok tekrardan kaçınmak için de… Hatta uzun yıllar sonra geriye dönüp
bakabilmek için, nereden nereye geldiğinizi görüp değerlendirmek için yaptığınız sunumları
saklamalısınız. İleride yapacağınız kariyerler için eski sunumlarınızdan yararlanabilirsiniz.
Eski sunumlarınıza bakarak kariyer basamaklarında geliştiğinizi ve gelişmelerinizi
izleyebilirsiniz. Bir süre sonra eski sunumlarla yeni sunumlarınız arasındaki biçim, teknik,
içerik ve nitelik farklarını görerek kendinizle gurur duyabilirsiniz.
Bu fırsatı verin kendinize ve sunumlarınızı dosyalayın.
Sanal dosyaladığınız sunumlarınızın çıktılarını alıp karton dosyalar içinde de
saklayabilirsiniz. Ancak görünüm ve kullanım olarak sanallaşan bilim (akademik) ve uygulama
ve yazışma (bürokratik) dünyasında dosyalarla kağıtları yığmanın anlamı artık sorgulanmaya
başlanmıştır.

11.9. Sunum Sonunda Neler Yapılmalıdır?
Sunum sona erdiğinde kendisi sunumunun tamamlandığını söyleyerek, dinledikleri ve
sabırları için teşekkür ederek konuşmasını bitirmelidir. Sahnede konuşmacı tek kişi ise hemen
ardından soru olup olmadığını sorarak sözü dinleyenlere vermelidir. Sahnede oturum yöneticisi
ya da sunum yöneticisi varsa (moderatör) soru alma görevi ona aittir. Konuşmacı ona bakarak
sessizce bekler.
Konuşmacıdan beklenen sorulan sorulara açık net ve kısa yanıtlar vermektir.
Dinleyenleri ikna için verilen yanıtın dışına çıkarak gereksiz açıklamalar yapmak beklenen
etkiyi yapmadığı gibi sıkıcı da olabilir. Çünkü bir sunumu sonuna kadar dinleyerek zaten
yorulmuşlardır. Yanıtlar kısa ve öz olmalıdır. Ayrıca, başka sorular için sırada bekleyenlere de
anlayış göstermek sunumcunun başarısını gösterir.
Sunum sonunda sadece soru gelmeyebilir. Dinleyenlerden yorum, değerlendirme
yapmak isteyen birileri görüşlerini de aktarmak isteyebilirler. Onlarla geçekleşecek iletişim
onlarla konuyu paylaşmak, ortak noktaları ortaya çıkartmak ve çok ters bir katkı değilse ortak
yanları öne çıkararak desteklemektir. Yapılan değerlendirmelere olurolmaz biçimde baştan
sona karşı çıkmak yapılan ve dorukta bitmesi beklenen sunumun sonul değerini düşürecektir.
Bunu derken sunumcunun söylediğinin tam tersini savunan birine de aynı düşüncede
olmadığını söylemek yanlış olur demek istemiyoruz. Sunumcu, katkı veren ile aynı görüşte
olmadığını belirterek ve kendi görüşünü kısaca gerekçelendirerek o bölümü kapatabilir.
Yapmaması gereken onunla uzun bir tartışmaya girmektir. Kuşkusuz dinleyici ve sunumcunun
görüşüne karşı çıkan da görüşünde her dinlediği cümleye karşı bir söz söyleyerek ısrarcı
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olmamalıdır. Çünkü sonunda üzerinde durulan görüş sunum yapanın görüşüdür. Toplantı onun
görüşlerinin dinlenip, irdelenmesiyle kapanmalıdır.

11.10. Sosyal Hizmet Alanlarında Bürokrasi ve Sunum
Sosyal hizmetler üç kaynaktan beslenir:
1.

Ana kaynak: Kamu yönetimi.

2. Destek kaynak: Sivil toplum örgütleri ve bunlara bağlı kuruluşlar (sivil toplum
kuruluşları).
3.

Ticari kaynak: Özel girişim ve bunlara bağlı kuruluşlar.

Bu örgütlü yapıların dışında sosyal hizmet veren bir başka kaynak daha bulunur ki,
tarihsel planda da en eskisi budur; o da, örneğin, kişisel sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerdir.
Bir komşunun bir yoksula yaptığı yardımlar, ameliyat parasını bulamayan aileye kişisel
katkılarla toplanan paralar da bu sınıfa girer. Bu tür kişisel sosyal hizmetler toplumda
dayanışma duygusunu arttırır, bütünleşmeyi sağlar. Tarihsel önemi vardır. Ancak, diğer kalıcı
örgütlü sosyal hizmetlerin yanında geçici ve cılız kalır.
Sosyal hizmetlerin en büyük kaynağı kamu yönetimi kamu bütçesinden sağlanan
kaynaklarla sosyal hizmetleri iki koldan yürütür.
a) Merkezi yönetim eliyle sosyal hizmetler
b) Yerel yönetim eliyle sosyal hizmetler.
Türkiye’de bugün için merkezi yönetimin sosyal hizmetlerin sağlanmasındaki payı
yerel yönetimlerin sosyal hizmetlerin sağlanmasındaki payından büyüktür. Kamu yönetiminin
payı tartışmasız en büyüktür. Bugünün Türkiye’sinde sivil toplum örgütlerinin sosyal
hizmetlerin sağlanmasındaki payı zaman içinde giderek artmakta, ancak henüz cılızdır. Sivil
toplum örgütlerinin sosyal hizmetler alanındaki rolü üzerine anlayış zaman içinde
gelişmektedir.
Ticari kaynak, yapısı gereği kâr amaçlı olduğundan kazanç getiren sosyal hizmet
alanlarında kuruluş açar. Kreşler, huzurevleri, kurumda ya da evde bakım merkezleri gibi…
Bunlar kâr amaçlı da olsalar sosyal hizmet gereksiniminin küçük de olsa bir kısmını
karşılayarak bir görev yerine getirirler.
Sosyal hizmet alanlarında çalışan başta sosyal çalışmacılar ve diğer lisansiyer sosyal
meslekler (psikoloji, sosyoloji, çocuk gelişimi, öğretmen, hekim, hukukçu…) ile önlisansiyer
sosyal yardımcılar (yaşlılık, engellilik, sığınmaevi, gençlik merkezi kuruluşlarında ve sosyal
hizmet bürokrasisinde çalışan…) hepsi elbirliğiyle sosyal hizmetlerin yürütülmesine görev
alırlar.
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Özellikle ana kaynak olan kamu yönetiminde rapor ve sunum resmi bürokrasinin
ayrılmaz bir parçası olarak sürekli soluk alıp verir. Kamuda çalışan ezici çoğunluktaki sosyal
çalışmacılar raporlarla ve sunumlarla yüzleşirler. Raporlardaki çözümler, öneriler birlikte
çalışan, birlikte sosyal hizmet veren sosyal çalışmacıların da sosyal yardımcıların da
uygulamalarına yansır; yenilikler yaratır; uygulamalarını geliştirir. Sosyal çalışmacılar ve
sosyal yardımcıların mesleki görevleri bu raporlara ve sunumlarda üretilen bilgilere göre
biçimlenir. Güncel ve başarılı yazılan raporlarla güncel ve başarılı yapılan sunumlar her alanda
olduğu gibi sosyal çalışma ve yardımcı mesleklerinin de gelişmesinde çok öneli role sahiptir.
Bürokraside çok önemli olan rapor ve sunum bürokraside çalışan sosyal çalışma ve ilgili
diğer lisansiyer ve önlisansiyer meslekleri için de büyük önem taşır. Bu nedenle gerekli
ciddiyetle ele alınmalı, iyi öğrenilmeli ve hakları verilerek uygulanmalıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bir önceki bölümde aldığımız sunum bilgilerinin üzerine iyi bir sunumun nasıl
yapılacağına dair uygulamaya dayalı bilgiler aldık. Teknik kuralları öğrendik. Sunumda sunum
ve öz ilişkisini, özgün olmaları gerektiğini ve nasıl dosyalanabileceklerini öğrendik.
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Uygulama Soruları
Sunum yapmanın hem sunuş yapanla hem kullanılan teknolojik araçların
kullanımlarıyla ilgili bilgilerinizi gözönüne getirerek teknik donanımı sağlam bir sunum
geliştiriniz. Konu sizden!
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi bir sunumun oluşması için gerekli değildir?
a) Kaç dakika ya da saat konuştuğun.
b) Mutlaka önünde mikrofonun olması..
c) Anlaşılır açık ve yalın bir dille konuşmak.
d) Sunumda kaynakları belirtmek.
2) Aşağıdakilerden hangisi bir sunumun özelliklerinden değildir?
a) Sunum sözel bir eylemdir, ancak slayt ya da yazı olarak yayınlanabilir.
b) İnsanı doğru bilgi ya da çözüm yönünde düşünmeye yönelmelidir.
c) Sunum mutlaka kapalı bir salonda yapılmalıdır.
d) İstatistik bilgilere dayalı olmalıdır.
3) Bir sunumun yapılmasında aşağıdakilerden hangi boyut zorunluluk taşımaz?
a) Bir sunumun rapor boyutu
b) Bir sunumun planlama boyutu
c) Bir sunumun biçimsel boyutu
d) Bir sunumun içerik boyutu
4) Sözel olur kuralı aşağıdaki sözcüklerin hangisi için zorunluluktur?
a) Rapor
b) Sunum
c) Tutanak
d) Form
5) Sunum tanımına girmeyen özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Herhangi bir güncel konuda
b) İnceleme ve araştırmalara dayalı olarak
c) Düşünce ve saptamaları bildiren
d) Bilimsel bir eylemdir..
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6) Sunum özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) İnsanı doğru bilgi ve çözüm yönünde yönlendirir.
b) Sunumda temel bir ileti (mesaj) olmalıdır.
c) Görsel bir sunum daha çok ilgi çeker..
d) Üçü de doğrudur.
7) Sunumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Sunum mutlaka güncel bir sorun üzerine yapılır.
b) Sunum sorunu değil durumu bildirmek için yapılır.
c) Sunum ilk başladığı andan itibaren tartışmalarla yapılır.
d) Üçü de yanlıştır.
8)

Sunum çeşitlerine bakarak düşününüz. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) İlgi gruplarına yapılan sunumlar ile görev gruplarına yapılan sunumlar süre
açısından farklılıklar gösterir.
b) Resmi sunumlar ile resmi olmayan sunumların dili ağdalı ve resmi olma
bakımından farklılıklar gösterir.
c) Sosyal hizmet alanlarında yapılan sunumla bu alanda çalışanları ve mesleklerini
geliştirir.
d) Sunum mutlaka sınırlı bir konuda olur, genel boyutta olmaz.
9) Başarılı bir sunumun gerçekleştirilmesi için aşağıdakilerden hangisi doğru olmayan
yanıttır?
a) Süresi mutlaka on - onbeş dakikayı geçmemelidir.
b) Konuşmacının görünümü uygun ve düzgün olmalıdır.
c) Konuşmacı yeterli hazırlık yapmış olmalıdır.
d) Etkili bir beden dili konuşmaya katkı vermelidir.
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10) Diğerleri olursa olur hatalardan iken aşağıdaki cümlelerden hangisi özellikle
yanlıştır? Sunum yapılırken;
a) Konu dışına çıkmaktan kaçınılmalıdır.
b) Kürsüye mutlaka kravatla çıkılmalıdır.
c) Önceden belirtilen saatten daha uzun konuşmaktan kaçınılmalıdır.
d) Tekdüze ve sıkıcı konuşmaktan kaçınılmalıdır.

Yanıtlar
1) b; 2) c; 3) a; 4) b; 5) d; 6) d; 7) d; 8) c; 9) a; 10) b.
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12. UYGULAMADA MÜLAKAT
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde sosyal hizmet alanlarında yapılan mülakatın amaç ve öneminden başlayıp
konuları, özellikleri ve çeşitlerini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Mülakat nedir?

2)

Mülakat niye yapılır, amacı nedir?

3)

Mülakatın önemi nerede yatar?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Uygulamada mülakat
nedir, nasıl yapılır,
özellikleri, çeşitleri gibi
konular.

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Kuramsal bilgiler dışında
etkin ve başarılı bir mülakat
yapabilme bilgisine sahip
olmak.

Bölümü bilgileri uygulamaya
aktarabilecek bir algı
yoğunlaşmasıyla okumak;
okunanlardan uygulamaya veri
sağlamaya çalışmak. Bunun için
de kâğıda ya da ekrana notlar
alarak okumak.
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Anahtar Kavramlar


Mülakat



Sosyal hizmet ve mülakat



Sosyal hizmette mülakat
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Giriş
Mülakat rapor ve sunumdan biraz farklı bir konudur. Daha spesifik16 bir konudur.
Sizden farklı bir yetkinlik, eneyim ve beceri bekler. Bu bölümü okuyan ve kavrayan öğrenci
mülakat yapma, üzerine konuşma ya da mülakat raporlarını yazma yeterliğini kazanmış
demektir.

Lütfen bu cümleyi iyi ve doğru anlayabilmek için internet ortamındaki ya da basılı sözlüklerden spesifik
sözcüğünün anlamını iyice öğreniniz.

16
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12.1. Mülakat Nedir?
Mülakat Arapça kökten gelen bir sözcüktür; Osmanlıca Türkçe lugatta buluşma,
görüşme anlamında olduğunu yazıyor. Kavuşma, birleşme kökenlidir. Yüzyüze olma demektir.
Arapça mulāḳā ͭ [ ةاقالم#lḳy III msd.] buluşma, karşılaşma < Ar liḳāˀ züy ,amalışrak [.dsm] ل قالء
yüze gelme olarak veriliyor.
En eski sözlük kaynaklarından Mercimek Ahmed’in Kâbusnamesinde (1432) buluşma,
randevu yazıyor. 1892 tarihli Tıngır & Sinapian imzalı Istılahat lugatinde mülakat karşılığında
gazete söyleşisi, interview" olarak verilmiş.
Lugat-i Naci  تاقالمmaddesi. Sayfa: 830’da mülakatı üç ayrı şekilde yazıyor: mulakat,
mülâkaat, mülakat. Arapça kökenden geldiği için Türkçeleştirilerek yazımı herhalde farklı
olabiliyor. İnternette mülakat ile mülâkat yazımları sık görünüyor. Mülakat derken la hecesi
inceltilerek söylenmektedir. Bu yüzden Türkçe okunuşuyla mülâkat denmesi söyleyişe uyuyor.
Ancak bu dersin adında mülakat olarak kullanıldığı için ben de bu yazımı kullanacağım.
Mülakat belirli ve sınırlı bir konuda bir görüşmeci tarafından belirli bir kişiyle yapılan,
özel amaç taşıyan, düzenli disiplinli, hedefli, süreli görüşmedir. Görüşme ana hatlarıyla kağıda
dökülür, raporlanır ya da yayınlanır.
TDK sözlüğü bir başka anlamıyla röportaj olarak da kayda almış. İngilizce karşılığı
interview, Almanca karşılığı die Besprechung’dur. Konuşma, görüşme demektir. Türkçede
mülakat dendiğinde resmi görüşme anlaşılır.
Mülakat Türkçede işe alınacak kişilerle önceden ayrı ayrı yapılan görüşmeye de
deniyor. Mülakatla işe alınıyor insan.
Öyle görünüyor ki, bugün mülakatın üç farklı anlamı var.
1.

Mülâkat, edebi bir yazı türü.

2.

İş görüşmesi ve

3.

Röportaj (https://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCl%C3%A2kat ).

Üçü de özel bir maksatla yapılan görüşmeye götürüyor bizi. Oysa görüşme (Tr.) genel
bir sözcük. Herkes herkesle her zaman her yerde görüşebilir. Ancak mülakat, belirli ve sınırlı
amaçlı bir görüşmedir. Bu nedenle mülakat ayrıdır, özeldir. Bu dersin konusudur.
Çeşitli kaynaklarda mülakat farklı çerçeveler içinde tanımlanmaktadır. Örneğin:
1.
“Bir gazetecinin, toplumdaki önemli kişileri ziyaret etmesi, bu ziyaret sırasında
o kişilere genellikle gündemde olan önemli bir konuyla ilgili sorular sorması ve bu sorulara
aldığı cevapları gazetesinde yazması sonucu oluşan yazılara mülakat adı verilir. Mülakat,
görüşmeyle
veya
görüşme
sonucu
ortaya
çıkan
yazılardır.”
(http://www.edebiyatogretmeni.org/mulakat ). Bu bir röportaj tanımıdır aynı zamanda.
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2.
“Mülakat; tanınmış veya alanında söz sahibi bir kimsenin belirli konulardaki
görüşlerini öğrenmek amacıyla o kişiyle buluşma, ahbaplık etme; bir iş üzerinde karşılıklı fikir
yürütme, görüşme anlamlarına da gelir.” (agy). Bu tanım da röportajdır ancak yayınlanma
kaygısı belirtilmemiştir.
3.
“İki kişi veya bir kişi ile bir grup arasında sözlü bilgi alışverişidir. Belirli bir
amaç doğrultusunda yapılan yüzyüze görüşmedir. Bu bilgi alışverişi her zaman olmasa da
genellikle
planlamıştır.
İki
tarafın
da
konuşma
ve
dinlemesini
içerir.”
(http://www.edebiyadvesanatakademisi.com/edebiyad/77mulakat___g%C3%B6rusme__nedir_%C3%B6zellikleri_turleri_%C3%B6rnek_metin.html).
Planlı bir bilgi alışverişi. Öğretim kurumlarında bu tür görüşmeler yapılır.
4.
“Herhangi bir sosyal konu ya da sorun üzerinde, uzman kişi ya da kişilerle
yapılmış
konuşmaları
yansıtan
yazı
türü”ne
mülakat
denir.”
(https://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCl%C3%A2kat_(edebiyat). Edebiyat türü olarak
mülakatın kısa tanımı budur.
5.
“Gazete ve dergilerde yayımlamak üzere yapılan mülâkatlar için daha çok
röportaj sözcüğü kullanılır.” diyerek mülakatın röportaj boyutunu Wikipedia da öne çıkartmıştır
(agy).
Yukarıdaki mülakatın üç tanımı içinde bu kitabın vermek istediği mülakat tanımı yok.
Buna en uygun tanım gene Vikipedi sayfasında şöyle veriliyor. Mülâkat, “iki kişi arasında
herhangi bir konuda gerçekleştirilen, bazen önemli kısımları veya tamamı -daha sonra
yararlanılmak üzere- kayıt altına alınan ciddî görüşme.” olarak tanımlanmış.
(https://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCl%C3%A2kat). Bu tanım her ne kadar diğer mülakat
modellerini de anlatıyor olsa da bu kitabın mülakat konusu olan mesleki mülakat tanımına en
uygun tanımdır. Yani, bu kitabın öğrencileri için;
-

iki kişi arasında

-

özel amaçlı,

-

herhangi bir konuda (mesleki… sosyal hizmet vb…)

-

daha sonra yararlanılmak üzere

-

önemli kısımları kayıt altına alınan

-

ciddi görüşme

dir mülakat. Bu ögelere “ciddi” sözcüğü ile birlikte “meslekiyi” de eklersek bize en
yakın tanımı bulmuş oluruz. Yukarıda geçen diğer tanımlar da doğrudur ve bizim mülakatımızla
ortak özellikler taşımaktadır, ancak onlar sosyal hizmetlerde yapılan mülakat değil, daha çok
röportajdır, edebi bir yazı çeşididir ya da sohbettir, ahbaplık etmedir. Ancak bizim kastettiğimiz
mülakat bunlar değildir. Kuşkusuz mülakat bir görüşmedir. Bizim vermek istediğimiz görüşme
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mesleki görüşmedir. Mesleki mülakattır. Mülakatı görüşmeden ayıran en önemli özellik ise
görüşmenin karşılıklı mülakatın tek yanlı bilgi görüş toplamak için yapılıyor olmasıdır.
Ropörtaj da bu anlamda mülakat gibifir. Birinin diğerinden tek yanlı bilgi almasıdır. Mülakatta
da ropörtajda da onu yapanın mesleki bir amacı bulunur. Mesleki amaç ropörtajı yapan
gazetecinin onu yayınlamasıdır, örneğin, mülakat yapan bir sosyal çalışmacının mülakatı
yaptığı kişi, yani, başvuranıyla, onun sosyal sorununu çözme amaçlı bilgi almasıdır.
Ropörtajla mülakatın birbirinden temel farkı görüşmenin sözel ya da yazılı yayınlanmak
için yapılması, mülakatın sorun çözücü bir meslek içinde muhatabı tanımak, onun iyiliğine
yönelik bir hedef için kendisinden bilgi almaktır. Mülakat raporlanır, ancak, yayınlanmaz.
Oysa ropörtaj sadece yayınlanmak için yapılır. Özetle, ropörtaj, ropörtaj yapılan kişiyi okurlara
ya da dinleyenlere tanıtmak, mülakat sadece sosyal çalışmacı tarafından daha iyi tanımak için
yapılır.
İster görüşme diyelim ister mülakat, bu buluşmalarda belirlenmiş bir hedefe uygun
olarak, bu hedef çerçevesinde mülakata alınanın düşünce, duygu ve görüşleri ile davranışları
öğrenilmeye ve gözlemlenmeye çalışılır.
Mülakat bir kişinin bir diğer kişiden onun rızasıyla özgürce bilgi alabilmesinin çeşitli
yollarından biridir. Ancak disiplinli bir bilgi alma yoludur. Mülakatların akışı da her iki insanın
bilgi, birikim, deneyim ve kişilik yapılarına göre değişkenlikler gösterecektir. Mülakatı
yapanın, yani görüşmecinin bilgisi ve becerisi mülakatı başarılı ve etkin kılacaktır.

12.2. Mülakatın Amacı ve Önemi
Mülakatın amacı kısaca konusunda uzman, bilgili birinden güncel ya da o kişiye özel
bilgileri almak ve yaymaktır. Yayılmamış bilgiler ve görüşler hiçbir anlam taşımaz. Şu nokta
önemlidir. Raporda da, sunumda da bilgi yayma amacı vardır ve ancak bunlar sınırlıdır.
Raporda, raporu alan
makam sahipleriyle,
sunumda
salonda
sunumu dinleyenlerle
sınırlıdır.
Rapor
raporu
alanların
okumaları
dışında
ilgili
makamların
dosyalarında, sunum,
sunumu dinleyenlerin
dinlemeleri dışında –
konuşmacı
sunum
konusunu
makale
olarak
Şekil 37: Mülakat
yayınlamadıysa
yapıldığı
salonda
kalır. Oysa mülakat yapılır ve daha geniş kitlelerin de öğrenmesi için ya gazetede ya
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televizyonda ya radyoda ya da internet sayfalarında yayınlanır. Dolayısıyla mülakatın duyurum
amacı rapordan ve sunumdan geniştir. Geniş kitlelere duyurumu yapılmayan mülakat iki ya da
birkaç kişi arasında kalır.
Bunun istisnası mesleki mülakatlardır. Başvuranla, sorun sahibiyle, gereksinim
sahibiyle mesleki kaygıyla yapılan mülakatlar yayınlanmadığı gibi kuruluşta da herkesle
paylaşılmaz. O mesleğin uzman personeli arasında paylaşılabilir. Tıpta da öyle değil midir? Bir
hastanın raporu elden ele, dilden dile dolaşmaz, herkese gösterilmez, sohbetlerde anlatılmaz.
Sosyal çalışma mesleğinin hazırladığı durum ve sorunla ilgili mülakatlardan çıkan sonuçlar da
sadece o kişinin sorunlarını çözme yükümlüğüne sahip olanlar arasında paylaşılır. Mesleki
raporların ve mülakatların en önemli özelliği budur. Şöyle söylenirse akılda kalabilir:
Gazetelerde yayınlanmak için ünlü biriyle yapılmış bir röportaj ne kadar yayılırsa o kadar
başarılı bir röportaj olmuştur; mesleki mülakat ne kadar sorumlu birkaç kişi arasında kalmışsa
o kadar başarılı bir mülakat olarak görülmelidir.
Yapılan her mülakat bir sonraki ve daha sonraki mülakatlara veri saplar, temel yapı
taşlarını oluşturur. Bu nedenle mülakat, yani ayrı ayrı yapılan görüşmeler birbiriyle bağlantılı
olmalıdır ve birbirine veri sağlamalıdır. Birinde sağlanacak bir bilgi daha sonraki mülakatın
sorunlarını oluşturur, yeni açılımlar getirir.

12.3. Mülakatın Özellikleri Nelerdir?
Öğrenciler için ilk bilinmesi gereken mülakatın genel özellikleri şu şekildedir:
Mülakatın bir görüşme olmasıdır. Ancak görüşme karşılıklı yapılırken mülakat
tek taraflı bir görüşmedir. Bir taraf mülakatı yapar, diğer taraf, her kimse, mülakatı karşılar,
yanıtlar.
Mülakat aynı kişiyle yapılan - iş görüşmeleri dışında – bir görüşmeler zinciridir.
Yani, sıralı görüşmelerdir. Doğru ve gerçek bilgiye ulaşabilmek, yeterli bilgi alabilmek için
birkaç kez yapılmalıdır.
Görüşme akla gelebilecek her konuda olabilir. (Mülakat yapılan kişinin özel
yaşantısı, örneğin, evlilik yaşamı, hastanede zamanı nasıl geçirdiği, insanlara bakışı, yaşam
felsefesi, siyasal görüşleri vb.)
Mülakat ancak sınırlandırılmış bir konuda olur. Emeklilik sonrası yaşamı,
cezaevindeki gözlemleri, siyaset dünyasına bakışı, sanat anlayışı vb. gibi… Her konuda bir
mülakat olmaz. O sohbet olabilir. Sohbet mülakat değildir.
Çeşitli internet kaynaklarında mülakat özellikleri arasında mülakat konusunun
(görüşme konusunun) ilgi çekici ve toplumsal açıdan önem oluşturması gereği söylenir. Oysa
mesleki mülakatlarda bu böyle değildir. Sosyal çalışmacı görüşme yaparken ilgi çekici konu
aramaz, başvuranın sorununa yönelik görüşme yapar.
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Mülakat yapmak için mülakat yapılacak konu ile ilgili uzman kişilerin
görevlendirilmesi mülakatı verimli kılar.
Kimi mülakatlarda bu doğrudur, ancak, sosyal hizmet alanında sosyal çalışma
kapsamında yapılacak mesleki mülakatta mülakatı yapacak olan seçimle belirlenmez. Mülakat
yapacak kişi sorun sahibiyle çalışmayı üzerlenmiş kişidir; kitap konumuza göre sosyal
çalışmacıdır. Mülakat yapılacak kişi de başvurandır, sorun sahibidir ya da yakınlarıdır. Onlar
da seçilmez, gereksinim varsa karar verilir ve mülakat yapılır.
Mülakatın belirli bir sınırı olmalıdır. Bu da ortalama bir saat olabilir. Kısa
mülakat yeterli bilgiyi vermekte yetersiz kalır, uzun mülakat hem dinleyenleri (canlı);
izleyenleri (televizyondan) ve okuyanları (gazeteden) hem de mülakat alınan kişiyi sıkar, verim
düşer, yanıtlar renkli ve çekici olmamaya başlar.
Görüşmenin (röportajın) en önemli özelliği geniş kitlelere radyo, televizyon,
gazete, dergi ve internet sayfası gibi kitle iletişim alanlarında yayınlanması ve geniş kitlelerin
bilgilenmesinin sağlanmasıdır. Ancak bu özellik sadece röportaj için geçerlidir. Mesleki
mülakatlar bırakın geniş kitleleri dar kitlelere bile yayınlanmaz.
Alanında uzman kişilerle yapılmış ve o meslek üzerine en son bilgilerin verildiği
mesleki mülakatların da yazılı duruma getirilerek o meslekle ilgili kitle iletişim araçlarında
yayınlanması gereklidir ve bu yayınlama bu çeşit mülakatların en büyük özelliklerindendir.
Ancak, meslek elemanlarının hastalarla (tıp), danışanlarla (psikoloji),
başvuranlarla (sosyal çalışma) sorun çözme, tedavi, rehabilitasyon ve bakım konularıyla ilgili
olarak yaptıkları mesleki mülakatların en önemli özelliği onların yayınlanmaması, hatta kuruluş
içinde bile yayılmamasıdır.
Televizyonda yayınlanacak bir mülakat göze hitap eden bir ortamda yapılır
genellikle. Burası ya bir yaz bahçesidir ya arkada deniz manzarası olan bir çay bahçesidir ya
stüdyoda düzenlenmiş bir odadır.
Mesleki görüşme için biraraya gelinecek yer iki üç kişinin birlikte rahat
oturabilecekleri bir odadır. Dikkat dağıtacak kadar konforlu, çok eşyalı olmamalıdır. Dikkat
dağıtacak kadar büyük ya da huzursuz olunacak kadar küçük olmamalıdır. Çok kişinin girip
çıkmadığı bir oda olmalıdır. Odanın sıcaklığı ve aydınlığı dikkat çekmeyecek bir ortalamada
olmalıdır.
Mülakat yapısı ve amacı gereği mesafeli bir görüşmedir. Fazla içtenlik, fazla
sohbet ve havalı konuşmaları kaldırmaz.
Mülakata sorunun gerçek sahibi ya da sorundan doğrudan etkilenenlerle mülakat
yapılır. Görgü tanıklarıyla olsa olsa görüşme yapılabilir.
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Mülakatın en önemli özelliklerinden biri de mülakatın mutlaka yazıya geçmesi,
kayıt altına alınması ve raporlaştırılmasıdır. Bu kalıplı rapor da olabilir kalıpsız rapor da
olabilir. Raporlaştırılmayan, kayıt altına alınmayan mülakat tamamlanmış sayılmaz.

12.4. Mülakatın Konuları
Mülâkat alanının farklı boyutlarında konular değişecektir. Örneğin, edebiyat çeşidi
olarak hazırlanan bir mülakat için seçilen kişi ile herhalde öncelikle sanat görüşleri üzerine
mülakat yapılacaktır. Siyasetçiyse, diplomatsa, sporcuysa onun yaşamı ve ilgilendiği alan
üzerine mülakat (görüşme) yapılacaktır. Bu da konu yelpazesinin sınırsız geniş olması
demektir.
İş görüşmesi ise, yani işe almak için yapılan bir mülakatsa işe alınmak için başvuranın
eğitiminden başlayarak özel yaşantısının, işe ilgisinin, iş deneyim ve becerilerinin öğrenilmesi
ile sınırlı olacaktır.
Gazetede yayınlanacak bir görüşme ya da mülakat yapılacaksa bu gündelik dilde
mülakat değil, röportajdır. Bu da röportaj yapılan kişinin ilgi alanına ya da meşhur olduğu alana
uygun bir görüşme olacaktır. Sinema sanatçısıyla mülakat, Nobel ödüllü bir edebiyatçıyla
mülakat, ünlü bir futbolcuyla mülakat o ünlülerin alanlarıyla ilgili olduğu için çekici olacaktır.
Mesleki görüşme/mesleki mülakat ilgili meslekte, mülakat yapılan kişiyle ilgili olarak,
a)

ayrıntılı bilgilenme,

b)

varolan bilgiyi arttırma,

c)

meslekle ilgili yeni bilgiler üreterek yayma,

d)

sorun sahibinin sorununu çözme

amaçlarına uygun olmalıdır. Mülakat ile hiçbir biçimde mülakat yapılana kişinin
bilgileri paylaşılmaz, dışarıya verilmez, adı verilerek açık açık yayınlanmaz. Bu mesleki etiğe
uymaz. Ayrıca da kişinin özel bilgilerinin yayınlanması, yayılması yasağına da aykırıdır.
Bilgilendirme, bilgi yayma amaçlı yapılan görüşmeler meslek dergilerinde yayınlanır,
yapılan durumlarda anlatılır ve yorumlanır. Bu, o mesleğin ve alanın önemli bir kişiliğinden
alınan bilgilerdir. Örneğin, ABD’den gelmiş bir tıp profesörü cerrahi alandaki gelişmeleri
anlatabilir; soruları yanıtlayabilir. Bu tür bilgiler o meslekten olan herkes için önemli olduğu
için meslek ortamında yayınlanması, daha çok kişinin bilgilenmesinin sağlanması gerekir.
Oysa, hastalarla, sorun sahipleriyle vb. onların sorunlarını çözmek amacıyla yapılan
görüşmeler o hastayla/danışanla/başvuranla çalışarak sorunlarını çözme, hastalığını iyileştirme
yükümlülüğünde olanların dışında kimseyi hem ilgilendirmez, hem gösterilmez; anlatılmaz. Bu
etiktir, yani meslek ahlakıdır. Kişinin özel yaşamına, özel bilgilerine, özelliklerine saygıdır.
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Bu iki mesleki mülakatın birincisi (a) (ziyaret eden uzman kişinin gelmesi durumunda
ya da hizmet için eğitimlerde) diğerinden daha seyrek yapılır. İkinci mülakat modelini (b)
sosyal çalışmacı – başarılı bir meslek uygulaması yapmak istiyorsa - kendisiyle çalışacağı her
başvuranla yapmayı alışkanlık durumuna getirmek zorundadır.
Sonuç: Röportaj niteliğindeki görüşmelerin önemli özelliği onların yayınlanması,
mesleki mülakat niteliğindeki görüşmelerin önemli özelliği onların yayınlanmamalarıdır.
Röportaj niteliğindeki görüşmelerin yayınlanması röportaj yapılan kişiye ve bilgilenme
gereksinimi olanlara saygıdır; mesleki mülakat niteliğindeki görüşmelerin yayınlanmaması o
bilgilerin alındığı kişiye saygıdır.

12.5. Mülakat Çeşitleri
Mülakat çeşitleri bakış yerlerine ve açılarına göre kendi aralarında ciddi farklılıklar
gösterir.
Mülakatlar;
1.

yapıldıkları mekâna,

2.

amaçlarına,

3.

konularına,

4.

sorun alanlarına,

5.

hedef kitleye,

6.

mülakat verecek kişilere ya da

7.

mülakatların yapılandırılmışlıklarına göre

farklı sınıflandırmalara tabi tutulabilirler.
Bu çerçevede görüşmeler, biraz daha alt düzeyde;
1)

röportaj (Ünlü kişilerle yapılan görüşmeler),

2)

iş görüşmeleri,

3)

edebi görüşmeler,

4)

mesleki görüşmeler

olarak sınıflandırılabilir. Bu görüşme çeşitlerinin nitelikleri ve hedefleri farklıdır.
Röportajlar daha geniş bir konu çerçevesine yapılabilirken, iş görüşmeleri sadece kişinin iş
performansını ölçmek ve işe alıp almamak için yapılır.
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Edebi görüşmelerin temel amacı topluma yeni bilgiler ve görüşler kazandırmanın
yanısıra edebiyata yeni bir yazı kazandırmaktır. Mülakat alınan kişi ile belirtilen konu üzerine
konuşulur; görüşleri alınır. Mesleki görüşmeler daha içedönük ve gizli kalan görüşmelerdir.
Bir başka mülakat sınıflandırılması model farklılıklarına göredir:
8.

Biçimlerine göre mülakatlar

9.

Yapılarına göre mülakatlar.

Biçimlerine göre mülakatlar gene farklı çeşitlere ayrılabilirler. Örneğin, katılımcı
sayısına göre:
1.

Bire bir görüşmeler

2.

İki kişiyle yapılan görüşmeler

3.

Küçük grup görüşmeleri

4.

Toplu görüşmeler

5.

Panel görüşmeler.

Normal olarak mülakat konuda uzman bir kişinin bir konudaki görüşlerini ya da
sorunlarını öğrenmek üzere bir kişiyle görüşme yapmasıdır. Bu, bire bir görüşmedir. Ancak
kimi durumlarda görüşmeci (mülakatı yapan) görüşmeye görüştüğü kimsenin arkadaşını, eşini,
konu ile yakınlığı olan bir başkasını da alabilir. Bu, bire bir görüşmeden daha az görülen bir
durumdur, ancak olabilir. Görüşmeye görüşülen kişiden başka birini de alıp almamak
görüşmecinin insiyatifindedir. Eğer katılan ikinci kişi, mülakat sırasında;
birinci kişinin görüşlerini daha içtenlikle açmasına destek vereceği
düşünülüyorsa,
birinci kişi hakkında kendisinin daha sorunsuz ve daha açık bilgiler verebileceği
düşünülüyorsa,
-

sorun sahibi üzerine daha ayrıntılı bilgi verebileceği düşünüyorsa,

-

asıl görüşülen kişiye güç verebileceği düşünülürse,

-

soruna ortaksa ve aynı sorunu birlikte yaşıyorlarsa,

asıl görüşülenin rızası üzerine mülakata alınabilir. Kuşkusuz asıl görüşülene sormadan
ikinci kişiyi görüşmeye almamak, onun rızası ile almak gerekir. Yoksa birbirlerini
ketleyebilirler, engelleyebilirler, bu durumda konuşmalar kısır ve soğuk bir duruma gelebilir.
Deneyimli ve konuya öngörüşmelerle hakim bir görüşmeci ikinci kişiyi mülakata alıp almama
konusunda doğru kararı verecektir. Bu iki kişiyle yapılan görüşmedir.
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Küçük grup görüşmeleri birkaç kişilik ilgi ya da sorun grubuyla ortak konu üzerine
yapılan mülakattır. Toplu görüşmeler de konu ortaklığına sahip daha kalabalık gruplarla yapılan
görüşmelerdir. Açık söylemek gerekirse içimden toplu görüşmeye toplu mülakat değil, toplu
görüşme demek geliyor. Çünkü mülakat klasik anlayışla bir kişi ile yapılır. Her ne kadar
mülakat ile görüşme birbirinin anlamdaşı ise de aralarında küçük ama önemli bir farklılığın
olduğunu kabul etmeliyiz. Toplu görüşme yapabilirsiniz, ancak toplu mülakat olmaz!
Büyüklük küçüklük öznel (ve değişken) olduğu için toplu görüşme yapılan gruba büyük
grup diyemiyorum ancak, toplu görüşme, örneğin, kaba bir rakamla ortalama 10-15 kişilik
grupla yapılan görüşmedir. 50 kişilik grupla yapılan görüşme görüşme olmaz, bir başka toplantı
modeli ortaya çıkar. Forum olur. Özellik farklılıkları vardır. 10-15 kişiyle yapılan görüşmede
(grupla görüşme) bir sorun farklı irdelenir, 50-100 kişiyle yapılan görüşmede farklı irdelenir.
Grupla görüşme konusunu bitirmeden farklı bir düşünce de geliştirebiliriz birlikte. Bir
görüşmecinin iki kişiyle görüşmesi küçük grup olur da iki görüşmecinin bir iki kişiyle
görüşmeleri küçük grup olmaz mı? Demek ki küçük grup görüşmelerini bu boyutuyla da ikiye
ayırabiliriz:
1.

Tek görüşmecili küçük grup görüşmeleri

2.

İki görüşmecili küçük grup görüşmeleri.

Görüşme, mülakat çeşidi olarak bir de panel görüşme var. Panel görüşme, iki ya da daha
fazla görüşmeci tarafından yapılan görüşmedir ya da mülakattır. Panel mülakatta görüşülen tek
kişiye karşılık görüşmeci iki kişidir.
Ele alınması istenen sorunda sosyal çalışma disiplininden farklı başka disiplinin
müdahalesini de gerektirebileceği de düşünülüyorsa,
aynı meslekten olup da farklı bir bakışa sahip bir meslek elemanı ise ve bu
farklılığın sorunu kavramak, çözümü üretmek için kolaylaştırıcılık sağlayacağı düşünülüyorsa,
-

bir olguyla iki meslek elemanı çalışıyorsa,

olguyla çalışan meslek elemanı yakında değişecek ya da biri uzun süreli seyahate
çıkacaksa ikincinin yetişmesi, sorunu kavraması için katılması düşünülüyorsa
iki görüşmeli küçük grup görüşmesi yapılabilir. Buna da mülakat yapılan kişiyle çalışan
sosyal meslek elemanı karar vermelidir; panel mülakat mı olsun, tekil mülakat mı olsun diye.
Ancak mutlaka aldığı kararı toplantı öncesinde başvuranla paylaşmalı, gerekçelerini anlatmalı
ve onayını ya da rızasını almalıdır. Görüşmeye alınanın gönül rızası olmadan yapılan ikinci
katılım yarar değil zarar getirecektir.
Şunu bilmeliyiz ki bire bir görüşmeler isteristemez daha öznel, ikiden başlayan grup
görüşmeleri daha nesnel olma durumundadır. Başka bir gözün olduğu yerde insanlar daha
nesnel olma çabasında bulunacaklardır.
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Bir başka gözle mülakatı;
1.

Dışa açık mülakatlar

2.

İçe dönük mülakatlar

olarak ikiye ayırmalıyız. İkisi arasında çok ciddi bir fark bulunmaktadır.
Dışa açık mülakat, önemli biriyle, yeni düşünceleri taşıyan biriyle kitle iletişim
araçlarında, meslek dergilerinde yayınlanmak ve ilgili topluluğun yararlanmasını, hatta daha
geniş kitlelerin duymasını, okumasını sağlamak amacıyla yapılan mülakatlar kastedilir. Bunlar
tanıtım mülakatlarıdır. Çoğaltılır, dağıtılır. Farklı yayın organlarında tekrar yayınlanır, haber
konusu yapılır…
İçe dönük mülakatlar başvuranın sorununun çözülmesi amacıyla yapılan bir dizi
görüşmeler kastedilir. Bunlar mesleki mülakatlardır. Bu görüşmelerin içerikleri de kayıt altına
alınır, dosyalanır, ancak hiçbir biçimde yayınlanmaz ya da çoğaltılamaz. Hatta bunların
yayınlanması, üçüncü kişilerle paylaşılması etik değildir; etik kurallara uymaz. Yapıldığı
takdirde ilgili meslek odası tarafından o meslek elemanı onur kuruluna sevkedilmesi, suçu
sabitse cezalandırılması yolu açılabilir.
Mülakatları yapılandırılmışlıklarına, yapılandırılmamışlıklarına göre sınıflandırmak
istersek üçe ayırabiliriz:
1.

Yapılandırılmamış görüşme,

2.

Yarı yapılandırılmış görüşme,

3.

Yapılandırılmış görüşme.

Sohbet gibi, konuşma içeriği kendiliğinden gelişen bir biçimde, konu nereye götürürse
o yönde soru sorarak görüşmeyi sürdürmek mi, yoksa başvuran nereye götürmek isterse istesin
görüşmecinin kendi planladığı soruları sorması mı? Bunlardan birincisine yapılandırılmamış
görüşme, ikincisine yapılandırılmış görüşme adı verilir. Örneğin, bir iki sorunun mutlaka
sorulup onun dışında mülakat süresince konunun geliştiği yönde gerekenlerin konuşulması
yöntemi de yarı yapılandırılmış görüşme olarak adlandırılır. Bunların her üçü de farklı
sonuçların alınacağı, farklı ortamlarda birinin daha etkin olacağı mülakat çeşitleridir17.

İnternet ortamında bir de rehberli mülakat ya da kılavuzlu görüşme adıyla bir mülakat yöntemi vardır. Bu
yukarıda ele aldığımız yapılandırışmış mülakattır. İngilizceden yanlış çeviri ile kılavuzlu görüşme denmiştir.
İngilizcesi directive interview olan bu mülakat çeşidinin sözcüklere bağlı kalarak çevirisi yönergeli görüşmedir.
Yönerge (Tr.), talimat (Ar.), direktif (İng.) demektir. Yönerge bir işin yapılması için önceden hazırlanmış yazılı
kurallar listesi demektir. Bu yazılı kurallar ve sorular çerçevesinden çıkmadan yapılması gereken mülakat
yönergeli mülakattır, kılavuzlu görüşmedir, diğer deyişle yapılandırılmış mülakattır. Yeri gelmişken:
yapılandırılmamış mülakat için ise İngilizcede non directive interview denmektedir. Yani, yönergesiz görüşme.
17
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Bunların her üçü de yukarıda sayılan biçimsel mülakat modellerinin hepsinde
kullanılabilir.
Daha farklı mülakat ya da görüşme biçimleri de tartışılabilir. Özellikle iş
görüşmelerinde işin niteliğine ya da alınmak istenen adayın psikolojisine göre;
3.

Rahatlatmaya dayalı mülakat,

4.

Gerilime dayalı mülakat

yapılabilir. Birincisinde gerilimsiz ortamda daha rahat bilgi alınabileceği düşünülür,
ikincisinde adayın sabrı, gerilim karşısındaki soğukkanlılığı ölçülür.
Gene yapılandırmışlığa dayalı mülakatlarda bir başka sınıflandırma da,
1.

Açık uçlu mülakat ile

2.

Kapalı uçlu mülakattır.

Açık uçlu mülakat görüşmecinin görüşülenin özgür görüşlerine dayalı bilgi almak
istediği durumlarda yapılır. Daha çok görüşülenin konuşmasına dayalıdır. Mesleki mülakatlar
daha çok böyle yapılır. Amaç katılımcıyı konuşturmak, daha iyi tanımak ya da sorunlarını
öğrenmektir. (Yaşam öykünüzü anlatır mısınız; o durumda neler hissettiniz gibi sorular.) Kapalı
uçlu mülakatta daha çok yapılandırılmış sorularla hareket edilir, katılımcının fazla konuşması
değil, belli soruların yanıtlarının alınması amaçlanmıştır. (Kaç çocuğunuz var; hangi liseyi
bitirdiniz gibi sorular.)
Genel bir sınıflandırmayla mülakatlar, teknik boyutta, birbirinden farklı özellikleri olan,


yüzyüze yapılan mülakatlar



kitle iletişim araçlarıyla yoluyla yapılan mülakatlar



engellilerle yapılan mülakatlar

olarak da ayrılabilir.
Mülakatların en sık görüldüğü ve mesleki mülakatların da yapıldığı model yüzyüze
mülakatlardır. Çünkü meslek elemanı ile başvuran birbirini görerek daha iyi anlaşacak ve bilgi
paylaşımı yapılacaktır. Hele sosyal alanda mülakat sadece bilgi almak değildir. Başvuranı
gözlemlemek, tepkilerini görmek, duyarlı olduğu konuları ya da noktaları saptamak mülakatın
amaçları arasındadır.
İşe alma ile ilgili ya da uluslararası şirketlerin yaptıkları mülakatlar zaman zaman
televizyon, internet gibi görsel kitle iletişim araçlarıyla yapılabilir; bu işi kolaylaştırır, hatta
ekstra bilgiler sunar. Ancak gene de daha sonra kesin karar için biraraya gelinmesi gerekecektir.
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Özellikle sosyal hizmet alanlarında engellilerle yapılan mülakatlar her zaman için özel
bir iletişim, biçim ve biçem (şekil ve üslup) ile özel bir anlayış gerektirecektir. Görme
engellilerle yapılan mülakatlarda görsel gereç kullanılmayacaktır. İşitme engellilerle mülakat
işaret diliyle yapılacak, belki de sosyal çalışmacının da işaret dili bilmesi gerekecektir.
Bedensel engellilerle, down sendromlu kişilerle yapılacak mülakatlar görüşmeci ya da
görüşmeciler için özel bilgi, anlayış ve tavır gerektirmektedir. Engellinin özel olarak
psikolojisini anlayacak kişiler ve bu alanda eğitimli ve deneyimli olanlar mülakat yapmalıdırlar.
Mülakat denilince akla genelde işe alım mülakatları gelmektedir. Oysa bir sosyal
çalışmacı için mülakat denilince başvuranla – gerektiğinde – yapılan mesleki görüşme akla
gelmelidir. Mülakatın kapsamı bu denli geniş olunca ve bu kitapta mülakat konusundaki
çeşitleri vermemiz de anlamlı olacağından, sosyal hizmet alanında – işe alım dışında – hiç
kullanılmayan farklı işe alım mülakat çeşitlerinin de olduğunu söylemeliyiz
(http://bankamulakati.com/calisma-arkadasi-grup-mulakati ). İşe alım mülakat çeşitlerini,
1.

Grup mülakatı

2.

Çalışma arkadaşları ile birlikte mülakat

3.

Sıralı mülakat

4.

Değerlendirme merkezi mülakatı

5.

Telefonlu (telefon yoluyla) mülakat

olarak sıralayabiliriz.
Grup mülakatını biliyoruz. Mülakata alınacakların toplam sayısı çoksa çeşitli sayıda
adayın birlikte alındığı mülakat türüdür.
İşe

alım
mülakatlarına
görüşmeci
sıfatıyla
birkaç kişinin katıldığı
da görülmektedir.
İnternette sıkça
yeralan işe alım mülakat
çeşitlerinden biri de
çalışma
arkadaşları
grubunun
katıldığı
mülakat
türüdür.
Çalışma
arkadaşları
grubu mülakatı işe
Şekil 38: İşe alım mülakatına katılan üç görüşmeci
alınacak
adaylarla
görüşmeye görüşmecinin, mülakatçının yanısıra o işyerinde çalışan takım arkadaşlarının da
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katılmasıdır. Onlar da soru sorarak, gözlem yaparak işe alınırsa birlikte çalışacakları
arkadaşlarının seçiminde sözsahibi olmaktadırlar. Bu yöntemle, çalışanlarla işe alınan kişi
arasında alınma kararlarına ortak oldukları için daha iyi bir çalışma ortamı ve uyumu
sağlanacağı düşünülmektedir.
Bir de gene işe alım mülakatında sıralı mülakat olarak adlandırılan bir mülakat türü
vardır ki, adayla birkaç kişinin, ayrı ayrı, “sırayla” ardı ardına yaptıkları görüşmeler
kastedilmektedir. Birbirinden bağımsız yapılan bu görüşmelere her görüşmeci adayın farklı bir
yönünü sorup sorgulamaktadır. Böylece aday üzerine daha ayrıntılı ve odaklanmış bilgiler
alınabilmektedir. Anlaşılacağı üzere bu mülakat türü işe alım mülakatlarında uygulanmakta ve
adayın farklı uzman kişiler tarafından farklı yönlerinin tanınabilmesi için yapılan mülakat
türüdür. Bu, bu mülakatın açık amacıdır. Gizli amacı ise işe alınacak adayın sabır, soğukkanlılık
ve direnç gücünün ölçülmesidir.
Değerlendirme merkezi adı verilen bir başka yöntemde mülakata birkaç aday aynı anda
alınmakta, kendilerine ortak sorular sorularak birlikte tanıma yapılmaktadır. Hatta adaylara o
işle ilgili örnekolay verilerek birlikte değerlendirme yapmaları sağlanmaktadır. Böylece daha
göze çarpan adayın seçimi kolaylaşmaktadır. Bunun için mülakat yapanlar sadece adaylar
arasında değerlendirme yapmaktadırlar.
Daha çok çağrı merkezine eleman almak, telefonla görüşme yapmak için yapılan işe
alımlarda özgeçmişleriyle başvurusunu yapan adaylara özgeçmişlerine eksik kalan konuların
telefonla sorulduğu görüşmeler yapılması telefon görüşmeleri ya da telefon mülakatları
yöntemini ortaya çıkartmıştır. Bu yöntem hem zaman kazandırma hem de adaylar arasında daha
hızlı bir seçim yapılabilmesi açısından verimli bir yöntemdir. Aday öncelikle ses tonu, telaffuz,
kendini ifade becerisi gibi alanlarda önelemeden geçmiş olurlar. İşveren tarafı telefon
görüşmeleri sonunda mülakatı kazananları yüzyüze görüşmeye çağıracaktır.
(http://www.turkedebiyati.org/yazi_turleri/mulakat.html)
İşe alınmada öneleme mülakatları da yapılır. Bu mülakatları özellikle işi, işyerlerine,
diyelim ki bankalara eleman seçmek ve hazırlamak olan mülakat şirketleri ya da büyük
şirketlerin insan kaynakları birimleri yaparlar. İşe alınılacak kurum, kuruluş ya da pozisyon
belli değildir; ne zaman işe alınacağı belli değildir. Sadece işyerlerinden ya da şirketin farklı
pozisyonlarından talep geldiği zaman hazır olması için o tür işyerinde çalışacak adaylar mülakat
şirketleri tarafından önceden seçilirler. Daha sonra işe yerleştirme gündeme gelecektir. Buna
da öneleme mülakatları denir.
Belirttiğimiz gibi bu son bölümde değindiğimiz mülakatlar işe alınma gibi bu kitabın
kapsamında olmayan mülakatlardır. Mülakat konusunda genel bilgi verilmesi için ve
öğrencinin mülakat bütününü görerek mesleki mülakatı daha kolay kavraması için kısaca
verilmiştir. Bundan sonra sadece mesleki mülakat konusunda uygulamaya dayalı bilgileri
kaleme alacağız.
Bu çerçevede mülakatları sosyal çalışma mesleği boyutunda çeşitlendirecek olursak
karşımıza şunlar çıkacaktır:
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1.
Sosyal mülakat (Kişinin ailesi, arkadaş çevresi ve iş çevresi üzerine yapılan
genel kapsamlı mülakat.)
2.
Sosyopsikal mülakat (Psikolojik boyutu da kapsayan ama temelde sosyal boyut
ağırlıklı mülakat.)
3.
Sosyopsikiyatrik mülakat (Psikiyatrik ve psikolojik etmenleri gözardı etmeden
yapılan sosyal mülakat.)
4.
Sosyoterapötik mülakat (Sosyal sorunları takıntı düzeyine gelen başvuranlara
sosyal rahatsızlıklarını gidermek amaçlı, sosyal tedavi amaçlı yapılan sosyal mülakat.)
Bu mülakat çeşitleri birbirine yakın gibi görünebilir. Ancak sosyal çalışmacı görüşme
yapacağı kişiyle hangi boyuta ağırlık vereceğini önceden belirleyerek görüşmeye oturduğu
zaman daha verimli bir görüşmeye oturmuş olacaktır. Sosyal ağırlıklı mı, sosyopsikal ağırlıklı
bir görüşmeye mi uygun olup olmadığı konusunda düşüncesi belirginleşen bir meslek elemanı
daha hedefe odaklı sorular soracak, daha anlamlı müdahalelerde bulunabilecektir. Örneğin,
sosyal yardım bürolarında, Türkiye’de Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakıfları bünyesinde
çalışan sosyal çalışmacılar psikal ya da psikiyatrik boyuta uzanmadan (kendi meslek sınırları
içinde) sadece sosyal mülakat yapacaklardır. (Ve sosyal mülakatta ortaya çıkan çıktılara ve
gözlemlerine uygun sosyal inceleme raporunu yazacaktır.)
Sosyal çalışmacının psikoterapi merkezlerinde ya da psikiyatri kliniklerinde yaptığı
mülakat sosyopsikiyatrik mülakattır. Çok sınırlı kuruluşlarda, çok sınırlı ve psikiyatrik bilgisi
kendi meslek boyutu çerçevesinde yeterli olan sosyal çalışmacılar tarafından yapılır. Bu
mülakatta sosyal çalışmacı psikiyatrik boyutu öne almaz, öne çıkarmaz, sadece ondan bilgileri
dahilinde destek alarak sosyal mülakat yapar.
Psikolojik boyutu olan mülakata dikkat ettiyseniz psikososyal mülakat demedim,
sosyopsikal mülakat dedim. Çünkü psikoloji odaklı bir mülakatı yetkin olarak nasıl ki sadece
psikologlar yapabilir, psikososyal mülakatın da psikologların işi olduğunu unutmamamız
gerekir. Psikososyal mülakatı sosyal çalışmacının yapabileceğini söylemek, psikoterapötik
mülakatı da psikoloğun yapabileceğini söylemek gibi birşeydir. Ya da sosyal mülakatı
psikoloğun, sosyoloğun, öğretmenin yapmasına haklı olarak hoş bakmayan sosyal çalışma
psikoloğun yetkin olacağı mülakatı yapmaya da girişmemelidir. İşte ayrıca meslekler arasındaki
sınırların belirlenmesini, odakların netleşmesini kolaylaştırdığı için de burada gördüğümüz
mülakat çeşitlerini ayrıntılandırmak önemli ve anlamlıdır.18

Burada kavramlarda ilk sırada yazılanı ağırlıklı olan disiplin olarak; ikincisini destek disiplini olarak alıyorum
Aslında belki psikolojik boyutu olan sosyal mülakat ya da sosyal boyutu olan psikal mülakat olarak düşünürsek
ikinci terimlerin daha ağırlıklı olduğu sonucuna gidebiliriz. Anlamsal olarak da öyle görünüyor. Ancak Türkiye’de
uzun yıllar alanda olan PDR’ciler (Psikolojik danışma ve rehberlik bölümleri) bu terim tartışmasını yaparak
kendileri için psikososyal terimini yeğlemişlerdir. Sosyal sorunlara da eğilme noktasında olan psikologlar da
mesleki terim olarak psikososyal terimini kullanmaktadırlar. İçerik kavrandıktan sonra belki herikisi de
kullanılabilir. Ancak mesleklerin kendilerine uygun olanını seçmelerinde ve sadece onu kullanmalarında da
meslek terminolojisinin oluşması açısından yarar bulunmaktadır.)
18
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Sosyal çalışmacı da yapacağı mülakat için önhazırlıklar yaparken özel bir vakit ayırıp
başvuranı neden mülakata aldığının hesabını yapmalıdır. Sorularını hazırlama süreciyle bir
bütünsellik taşır bu hesap yapma. Başvuranın sosyal yaşamını mı tanımak istemektedir? Sosyal
yaşamının herhangibir ruhsal çökkünlüğe ya da travmaya mı yolaçtığını düşünmektedir. Bu
rahatsızlığı yaratan ortamın iş çevresinden mi arkadaş çevresinden mi olduğunu
düşünmektedir? Ona göre aşağıdaki mesleki mülakat çeşitlerinden birini seçecek, amacına
ulaşmak istiyorsa o çerçevede kalmaya özen gösterecektir.
1.
Sosyal odaklı mülakat (Kişinin genel olarak sosyal anlayışını ve ilişkilerini
tanımaya odaklı mülakat.)
2.
Aile odaklı mülakat (Kişinin geçmişten bugüne aile bireylerini, aile ilişkilerini
tanımaya çalışan mülakat.)
3.
Arkadaş ilişkileri odaklı mülakat (Kişinin geçmişten bugüne arkadaş ortamını ve
arkadaşlarıyla ilişkilerini tanıma odaklı mülakat.)
4.
İşyeri odaklı mülakat (Kişinin geçmişten bugüne iş ilişkilerini, işyerindeki
konumunu, arkadaş ya da işverenle ilişkilerini tanımaya çalışan mülakat.)
Bu mülakatlar arasında seçim ve o çerçevede kalma sadece mülakatın niteliğini
arttırmayacak aynı zamanda istenen konuda daha ayrıntılı bilgi alınmasını sağlayacaktır.

12.6. Mülakatın Bölümleri
Mülakatın bölümleri ,
a)

zamana göre (zaman sıralamasına göre),

b)

içeriğe (içerik sürecine göre)

iki temel farklılık taşır. Bunları birbirine karıştırmamalıyız.
Zaman sıralamasına göre mülakatın bölümleri,
a)

mülakat öncesi,

b)

mülakat sırası,

c)

mülakat sonrasıdır.

Mülakat öncesinde yapılması gereken,
-

görüşmeye ruhsal ve bilgisel olarak hazırlık yapmak ya da hazırlıklı olmak,

-

mülakat adresine/odasına zamanında gitmek,

-

mülakata uygun ve temiz, bakımlı ama abartısız bir giyim kuşam ile gitmek,
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-

mülakatı yapanla mesafeli selamlama ve el sıkışın ardından

-

gösterilen yere oturunuz sözünü duyduktan sonra oturmak ve

-

soruların gelmesini beklemektir.

Mülakat sırasında,
-

heyecanı bastırabilmek,

-

olabildiğince sakin olmak,

soruları doğru anlamak ve
doğru yanıtlar verebilmek,
soru sorulduğunda kısa ve
yeterli yanıtlar vermek,
konudışı
yani konudan sapmamak,

konuşmamak,

Şekil 39: Mülakata başlamadan önce el sıkışmak
adaydaki gerginliği düşürür.

konuşma sırasında görüşmeciyle göz iletişimi kurarak konuşmak, ancak rahatsız
edici biçime gözünü dikip sürekli bakmamak,
-

saygılı ve

-

sorulara ilgili olmak,

-

umutsuz ya da

-

fazlaca özgüvenli görünmemek,

gibi duyarlı noktalara dikkat edebilmek gerekir.
Mülakat sonrası sadece işe alım mülakatları sonrası önemli bir aşamadır.
-

Sonucu öğrenmek için işvereni sık sık telefonlarla taciz etmemek,

-

hiyerarşik olarak ulaşılması gereken makamın daha üstlerine telefon açmamak,

-

gidip kapılarına sormamak,

-

çağrıldığında gitmek,

-

kazanamadığında serzenişte bulunmamak; gidip “hesap sormamak”,

-

kazandığı takdirde evraklarını istenen gün ve saatte hazırlamış olmak

gibi bir süreç belirtilir.
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Mesleki mülakatlarda bu tür bir mülakat sonrası olmayacağı gibi, öncesi ve sırasında da
daha farklı süreçler işleyebilir. Örneğin, kuruma gelen bir başvuranla yapılacak mülakatta
yapılan sadece görüşmedir. Kuruluş içinde yapılacak mülakatlarda da durum aynısıdır.
Zamanında gidip mülakata katılmak yeterli olacaktır. İşe alınma gibi bir gerilim olmayacağı,
hatta başvuran sorunlarını anlatmak için gönüllü de olabileceği için daha rahat bir mülakat
süreci yaşanacaktır.
İçerik sıralamasına göre yapılan bölümleme de birçok düzenli görüşmede olduğu gibi
-

giriş,

-

gelişme,

-

sonuç

olarak tasarımlanmalıdır. Girişte hâl hatır sorma, tanışılmıyorsa tanışma, ilk bilgileri
almak gerekir. Bir başka deyişle giriş ısınma bölümüdür. Gelişme bölümü mülakatın gerekli
görüldüğü konuda yapılan temel görüşmedir. Sonuç bölümü de konunun toparlanması ve
gerekiyorsa sonuç çıkarıldığı, sonuçların paylaşıldığı bölümdür. Bu sıra düzeninde
başlatılmayan bir görüşme derme çatma, karmakarışık ve dolayısıyla verimsiz olacaktır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Mülakat konusundaki temel uygulama bilgilerini aldık. Nedir, özellikleri, çeşitleri
gibi… Aynı rapor ve sunumda öğrendiklerimize benzer… Konuları, çeşitleri…
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Uygulama Soruları
Mülakat nedir sorusunun yanıtını tam anlamıyla kavrayıp kavramadığınızı test ettikten
sonra eğer öğrendiğinizi düşünüyorsanız o tanım kapsamında mülakatı çeşitlerine ayırınız.
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Bölüm Soruları
1) “Belirli ve sınırlı bir konuda bir görüşmeci tarafından belirli bir kişiyle yapılan, özel
amaç taşıyan, düzenli disiplinli, hedefli, süreli görüşme” aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sunum
b) Tanışma
c) Mülakat
d) Sohbet
2) Mülakat;
a) Edebi bir yazı türüdür.
b) İş görüşmesidir..
c) Röportajdır.
d) Hepsidir.
3) Mülakat kendisiyle ilgili özel bir amaç taşır. Bu amacın dışına çıkılamaz.
a) Doğru
b) Yanlış
4) İnsanlardan bilgi alma yollarından biri mülakatsa, bir diğeri ne olabilir?
a) Sorgulama
b) Tutuklama.
c) Suçlama.
d) Karşılama
5) Röportajla mesleki mülakat arasındaki en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir?
a) Röportajlar uzun olur mesleki mülakatlar kısa tutulur.
b) Röportajlar açık havada, mülakatlar kapalı ortamlarda yapılır.
c) Röportajlar yayınlanır, mülakatlar yayınlanamaz.
d) Röportajlar daha biçimseldir, mülakatlar sohbet havasındadır.
e) Hepsinde.
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6) Aşağıdakilerden hangisi mülakatın özelliklerinden değildir?
a) Akla gelebilecek her konuda mülakat yapılabilir.
b) Mülakat konusu sınırlı bir çerçevede bir konudur.
c) Mülakat bir görüşmedir.
d) Mülakat sözel bir çalışmadır, yazıya geçmez.
7) Mesleki mülakatın iki farklı biçimi vardır:
a) Bilgili bir meslek elemanından konu ile ilgili yeni bilgilerin alınması.
b) Başvuranın durumunu daha iyi bilebilmek için kendisiyle yapılan görüşme.
c) Sorun sahibinin sorununun nedenlerini öğrenmek için yapılan görüşme.
d) Hepsi.
8) Mülakatlar aşağıdakilerden hangisine göre sınıflandırılırsa çok fazla anlam
taşımaz?
a) Amaçlarına,
b) Konularına,
c) Yapan kişiye,
d) Yapılan kişiye.
9) Aşağıdakilerden hangi mülakat türü mesleki mülakat değildir?
a) Huzurevindeki yaşlı ile yapılan mülakat.
b) Sığınmaevindeki kadın ile yapılan mülakat.
c) Cezaevindeki hükümlü ile yapılan mülakat.
d) İşe alınmak istenenle yapılan mülakat.
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10) Sosyal hizmet alanlarında yapılan mülakatlar;
a) Sosyal çalışma mesleğinin o başvuranla ilgili nasıl bir yöntem izleyeceği
konusunda ışık tutar.
b) Sosyal çalışma mesleğinin mesleki niteliğinin ortaya çıkarılması için yapılır.
c) Sosyal çalışma mesleği tarafından başvuranın sorununun her boyutuyla
anlaşılmasıyla ilgili ışık tutar.
d) Sosyal çalışma mesleğinin başvuranın aile çevresiyle ilgili olarak bilgiler
çıkarılmasına yardımcı olur.

Yanıtlar
1) c; 2) d; 3) a; 4) a; 5)c; 6) d; 7) d; 8) c; 9) d; 10) b.
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13. MÜLAKAT YAPABİLMEK İÇİN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde iyi bir mülakatın nasıl yapılması gerektiği, bunun için hangi yöntem ve
tekniklerin kullanılması gerektiği konularını öğreneceğiz ve bu bilgilerden sonra başarılı bir
mülakat yapabilme yönünde mutlaka gelişme göstereceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

İyi bir mülakat nasıl olmalıdır?

2)

Mülakat hangi ortamlarda yapılır?

3)

Mülakat teknikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

İyi bir mülakat
yapılabilmesi için
gerekli bilgiler ve
teknikler.

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Kuramsal bilgiler dışında
etkin ve başarılı bir mülakat
yapabilme bilgisine sahip
olmak.

Bölümü bilgileri uygulamaya
aktarabilecek bir algı
yoğunlaşmasıyla okumak;
okunanlardan uygulamaya veri
sağlamaya çalışmak. Bunun için
de kâğıda ya da ekrana notlar
alarak okumak. Nitelik
geliştirileceğini düşünerek
çalışmak.
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Anahtar Kavramlar


Mülakat



Mülakatın dosyalanması.



Bürokrasi ve mülakat
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Giriş
On üçüncü bölümü oluşturan bu bölüm mülakat konusunda size son bilgileri vermekte,
bundan sonrasını size bırakmaktadır. Yazılanları algılayarak öğrendiyseniz ilerdeki
yaşamınızda mülakat yapmasanız bile mülakat hakkında konuşabilir, yapılan mülakatları
değerlendirebilir, sonuçlarına uygun güzel çalışmalar çıkartabilirsiniz.
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13.1. Mülakat Nasıl Yapılır?
Size çok basit gelebilir, ancak şu fiziksel kuralı söylemeden bu bölüme başlamamalıyız.
Mülakat oturarak yapılır. Bu önemlidir. Vaktim yok, onun zamanı yok, o yüzden şu kenarda
mülakatı ayaküstü yapıverdim gibi yaklaşımlar ancak bir geçiştirmeyi ifade eder. Çünkü
mülakat ortalama bir saat sürmelidir. Bir saat ayakta bilgi almak sıkıntı vericidir. Ayakta birkaç
sınırlı bilgi alınabilir, ancak o da mülakat olmaz. Mülakat da on dakikada yapılıp
bitirilemeyeceğine göre verimli bir mülakat için iki kişi de rahat edebilecekleri bir oturma
köşesinde oturmuş olmalılardır. Oturulan yerin çevresi de sade ve bir ölçüde düzenlenmiş
olmalıdır. Bir büro. Dolap, masa, iki sandalye… Masa elbette boş ve sade olabilir, ancak bir
saksı çiçek ortamı rahatlatacak bir aksesuardır. İnsan kendisine değer verildiğini hissettiği
zaman daha rahat açılacaktır. Mülakat yapılan ve iki kişinin oturduğu bir odada çok sayıda boş
sandalye istenmedik farklı duygular oluşturacaktır. Yalnızlık duygusu oluşturacaktır;
olmamalıdır. Hele odanın karışıklığı kafa karışıklığına da kolayca yolaçacak bir düzenlemedir.
En uygun mülakat, masabaşında yapılan mülakattır. Ya da karşılıklı iki koltuğa
oturularak yapılan mülakattır. Mülakatı yapanla yapılan arasındaki uzaklık arada duran dört
kişilik bir masa büyüklüğünden daha uzak olmamalıdır. Hele masa yoksa iki oturma biriminin
arasının çok yakın olması resmiyeti zedeleyecek huzursuzluk yaratacaktır. Görüşmeci ve
görüşülenin birbirinden çok uzak oturması da düşünce yoğunlaşmasını güçleştirecek, uzaklık
duygusu verecektir. İdeal uzaklık iki oturan arasında 2-3 metrelik uzaklıktır.
Ancak iyi düzenlenmiş ortamlarda insanlar birbirlerine düşüncelerini
yoğunlaştırabilirler. Kendilerini rahat hissedebilirler ve konuyu kafalarında toparlayabilirler.
Mesleki mülakat çok zorunlu koşullar dışında bahçede, dere kenarında, pastanede
olmaz. Kapalı ve ciddi bir mekânda olur. Çünkü konu görüşülenden sadece bilgi almak değil,
o konu üzerine duygu ve orada oluşturacağı düşüncelerini de öğrenmektir. İlgi dağıtacak,
mülakat alınanın dikkatini dağıtacak her ortam elverişsizdir.19.
Sosyal çalışmacı da yapacağı mülakat için önhazırlıklar yaparken özel bir vakit ayırıp
başvuranı neden mülakata aldığının hesabını yapmalıdır. Hangi sorunuyla ilgili neyini
öğrenmek istemektedir. Mülakat sağaltım, yani terapi değildir. Dolayısıyla sohbet edeyim,
rahatlatayım, biraz içi açılsın diyerek mülakat yapılmaz. (Bu amaçla sosyal sağaltım yapılabilir.
O da mülakat değildir. Başka tekniklere sahip başka bir görüşmedir. Anlatılacak bir başka
konudur.)
Başvuran hakkında neyi/neleri öğrenmek istediğini iyice düşünen sosyal çalışmacı
bunları notlar halinde kâğıda döker. Aklımda kalır, ben unutmam demek mesleki yaklaşım
değildir. Not alma üşengeçliği içinde ben yapılandırılmamış görüşme yapacağım zaten; onun
için soruları düşünmeme bile gerek yok denemez. Yapılandırılmış yarı yapılandırılmış,
yapılandırılmamış mülakat; sosyal ya da sosyopsikal mülakat, tekil ya da küçük grup mülakatı
Ünlü biriyle yapılacak röportaj çerçevesinde bir mülakat (görüşme) açık ortamlarda olabilir. Çünkü o sanatçı,
siyasetçi, sporcu böylesi ortamlarda konuşmaya alışkın olduğu gibi hatta belki de daha keyifli konuşacak,
düşüncelerini açıklayacaktır.
19
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gibi hangi mülakatın yapılacağına kuşkusuz sosyal çalışmacı karar verecektir; ancak,
başvuranın durumunu irdeleyip, önçalışmalarını yapıp, notlarını alıp, hatta sosyal
konsültasyona götürüp, sonra karar verecektir. Yani hangi mülakat çeşidinin uygulanacağına
sosyal çalışmacının kişisel seçimine göre değil, başvuranın durumuna göre karar verilir. Öbürü
ciddi bir mülakata girmez, kolaycılığa girer. Danışanın gereksinimlerine uygun mülakat
yapılmazsa da mülakattan arzu edilen ve beklenen sonuç alınmaz.
Demek ki sosyal çalışmacı düzenli olarak notlarını alır. Hatta sorularda yoğunluk varsa
sorularını yazar ve belki de bu noktada yapılandırılmış görüşme yapmaya karar verir. Sorularda
yoğunluk yoksa yapılandırılmamış yapmaya karar verir. Durumu sorulacak sorular, yani gene
başvuranın durumu belirlemiştir.
Kuruluşta çalışan bir sosyal çalışmacı hangi kurum sakiniyle ya da dışardan gelecek
hangi başvuranla, ne zaman, hangi saatte, ne süreyle mülakat yapacağı konusunda sürekli
güncel bir planı olmalıdır.
Mülakatın nasıl yapılacağı,
a)

mülakatı yapan kurum ya da kuruluşun yetkilileri ile

b)

mülakatı yapacak sosyal çalışmacının sorumluluğundadır.

Görüşülmek isteyeni ya yazı ile ya telefonla, eğer kuruluşta kalan biriyse odasına
giderek gün ve saat belirterek davet ederler.
Görüşmeci mülakata hoşgeldiniz diyerek başlar; mülakat verecek olanın yaşına göre
ayağa kalkarak elini sıkar. Hâl hatır sorar. Sonra mülakat yapma arzusunu kırmadıkları için
teşekkür etmelidir. Bu her iki taraf arasında başlangıçta isteristemez yaşanacak olan gerginliği
azaltır.
Mülakatı neden yaptığının gerekçesini görüşülenle paylaşırsa daha açık ve anlamlı bir
görüşmenin de kapısını aralamış olur. Önünde sorular bulunduğunu (yapılandırılmış), bu
soruları sormak istediğini söyleyebilir. Ya da yazılı bir metin bulunmadığını belirterek
(yapılandırılmamış) ilk sorusunu sorar.
Ses kaydı alacaksa bunu gizlilik kurallarını gözeterek kullanacağını söylemeli,
kendisinden başka kimsenin bu bilgilere sahip olamayacağı üzerine güvence vermelidir. Ne
maksatla ses kaydı almak istediğini açıklamalıdır.
Görüşmeci konuşurken görüşülenin gözlerine bakarak soru sormalı ve konuşmalıdır.
Görüşülenin gözlerine soğuk değil sıcak bir tonda bakarak konuşmalıdır. Mesafeli bir duruş
mülakatta verim sağlamaz. Görüşmecinin başvurana karşı mesleki mesafeyi koruması
zorunluluğu onun gözlerine soğuk bir tonda bakmasını ya da gözlerine bakmamasını ya da
karşısında soğuk durmasını gerektirmez.
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Görüşmecinin ses tonu da ılık ve yumuşak olmalıdır. Gözlere bakarak, yumuşak ve
sıcak bir ses tonuyla konuşmak dinleyicide güven duygusu uyandırır. İçtenliğini göstermesi,
karşısındakini sevdiğini, anlamak istediğini ve sorununu çözme arzusunda olduğu iletisini
verecek sıcaklığı yansıtması konuşmayı daha da çözücü bir etki yapacaktır. Soğukluk
ürperticidir.
Mülakat yapan, kendisini ifade etmesini becerebilen bir meslek elemanı olmalıdır.
Gerekiyorsa bu konularda kurslara gitmeli, kendisini ifade edebilmeyi öğrenmelidir. Diksiyon
dersi almalıdır. Kendisini ve vurgusunu ifade edemeyen birinin soruları tam boyutuyla ifade
edebilmesi zordur. Kaldı ki mesleki mülakatta karşısında zaten sıkıntılı, panikte, depresif, algısı
(diyelim ki alkole bağlı olarak) zayıf bir kişilik oturuyor olacaktır. İfadenin önemi sosyal
çalışma mülakatlarında daha bir öne çıkar.
Mülakat yapılanın yaşına,
konumuna (cinsiyetine değil, onun
fark etmemesi gerek) uygun bir
konuşma tekniği kullanılır. Gerçi
ABD’den
çevrilen
kitaplarda
mülakatta sayın, bay, bayan gibi
hitaplarla ve sizli cümlelerle
konuşmak
gerektiği
belirtilir.
Doğrudur da. Ancak, herkesin aynı
kültürden (sanayi kültürü) geldiği
ortamda, birbirine yakın statüde
olanlar arasında bu tür kuralın
işlediğini unutmamalıyız. Feodal
Şekil 40: Mülakat yapan mülakat yapılanın karşısında
kültüre sahip yaşlı bir kimseye amca
mesafeyi koruyarak güven verecek bir sıcaklık
demezseniz onunla onu çözücü bir
yaymalıdır.
iletişim kuramazsınız. Sizin ona
sürekli siz dediğiniz, onun size sen dediği bir ortamda mülakat istenilen verimli raya
oturamayacaktır. Senli benli ama mesafeli konuşmak gerekecektir20.

20

Her konu ile, mülakat ile de ilgili çeviri bilgilere rağbet etmemek gerek. Bu çeviri “kurallar” bizim kültürümüzle

uyuşmayabilirler. Örneğin, mülakatla ilgili bir bilginin çeviri olduğu bakın nasıl anlaşılıyor ve yanlış oluyor.
Deniyor ki: “Mülakat sırasında mülakatçının yaklaşımı ne olursa olsun resmiyetinizi bozmayın. Kesinlikle
mülakatçının ilk ismi ile hitap etmeyin.” Yukarıda alıntılanan cümle İngilizce kullanan kültürlere göre doğrudur,
Türkçe kullanan kültürlere göre yanlıştır. Bilgi diye yabancı bir bilginin, çevirinin aynısını yazmamak gerek.
İngilizce dilli kültürlerde bilirsiniz Bay Hamilton, Bayan Hamilton gibi hitaplar vardır. Türk kültüründe önad resmi
hitap tarzı ile de kullanılır. Örneğin, Ahmet Bey, Ayşe Hanım. Önad kullanmayın demek olmaz. Hele mülakata
aldığınız bir başvurana Bay Durmuş, Bayan Atasever gibi çeviri kokan, bizden olmayan hitaplarla karşılamak
yanlıştır. İnternette böyle yanlış anlatımlar çoktur. Eleyerek doğru bilgiye ulaşmak zorundasınız. Yukarıdaki bilgi
birçok internet sayfasında kopyalanarak aynen yayınlanmış. Üzücü olan odur ki sosyal hizmetuzmani.org
sayfasında da yayınlanmıştır (http://www.sosyalhizmetuzmani.org/mulakatrehberi.htm).
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Mülakata alınana mesafeli ve ciddi bir görünüm ve konuşma tekniğinden çok onun
özgüvenini geliştirecek, onu rahatlatacak bir bakış ve sesleniş biçimi daha olumlu ve etkili
olacaktır. Herhalde mülakata aldığınızı sorgulamıyorsunuz ve o yüzden bir yargılayıcı edasıyla
soru sormamanız gerekir. Görüşmeci ve görüşülen ilişkisini bozmayacak düzeyde bir sıcaklık
daha anlamlı olacaktır.
Sorular yukarıdan değil, amirane değil, hükmedici değil, içtenliği paylaşmak isteyen bir
sıcaklığı yansıtacak yumuşaklıkta sorulmalıdır. Başvuranın bir sorununu paylaşma sıcaklığında
sorulmalıdır. İlgiyle sorulmalıdır. Mülakatta konuşmada ve soruda vurgu çok önemlidir. Kaç
kardeşsiniz sorusu bile bir tavra ve sese göre tepeden, bir başka tavra ve ses tonuna göre
dinleyenle eşit düzeyde bilgi alıcı bir dost duygusunu uyandıracaktır. Önündeki kâğıda bakarak
sorulan bir soru ile gözlere bakarak sorulan soru arasında çok büyük etki farkı olacaktır.
Mülakat psikoterapik ya da psikiyatrik görüşme değildir. Bacak bacak üstüne atıp
yukarıdan bakar bir görünümle soru sormanın, hatta fizik boyutta da başvurandan daha
yüksekte oturmanın, ona fizik anlamda da yukardan bakmanın hem sosyal mülakatta hem
sosyal çalışma görüşmelerinde yeri olamaz. Sosyal çalışma mesleğinin sorun sahibine
yaklaşımı bir psikolog ile bir psikiyatrın (ruh hekiminin) yaklaşımından farklı olmalıdır. Sosyal
çalışmacı sadece mülakatta değil, başvuranla yapacağı her görüşmede onunla fizik anlamda eşit
yükseklikte, ilişkiler temelinde de eşit yükseklikte, onunla aynı dili konuşan, aynı duyguları
paylaşan bir konuda olmalıdır. Bu çizdiğim pozisyon, kuşkusuz, meslek rolünü yaralamayacak,
mesleki uzaklığı bozmayacak derecede olmalıdır. Bunun sanatı uygulama ve deneyimle
kazanılır. Bu kazanılana beceri denir.
Mülakat sırasında görüşmeci
görüşülenden daha çok ve daha
uzun konuşmamalıdır. Dinlemesini
bilmeli, dinleme sırasındaki ilgisini
de gözleri ve jetleri ve mimikleriyle
göstermelidir.
Dinleme sırasında başı
sürekli önde yazı yazan bir
görüşmeci görüşülenden fazla bir
ilgi görmeyecektir. Yazsa bile sık
Şekil 41: Mülakat yapılan özgüvenini göstermeli ama sık gözlerini kaldırıp dinlediğini ve
anladığını belirten baş hareketleri
aşırı özgüvenin rahatsız edeceğini unutmamalıdır.
yapmalıdır.
Görüşülen
kişi
görüşmecinin aldığı notları niye aldığını merak edecektir. Görüşmenin başlangıcında, rapor
yazacağı için, önemli noktaları unutmamak için gibi açıklamaların yapılması görüşüleni
rahatlatacak ve konuya daha kolay odaklayacaktır.
Yukarıda kısaca andığımız kural ve tekniklerle insanlar
a)

düşüncelerini daha rahat birbirlerine ve konularına verebilirler.
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b)

soruları yanıtlarken daha içtenlikli olabilirler.

Bu nedenle bu kurallara titizlikle uyulmalıdır.
İletişim böyle kurulmazsa mülakatta sorulan soruların iyi anlaşılmaması ve uygun
yanıtların istense de verilememesi tehlikesi doğar. Görüşülen kişi eğer sorulan soruyu
anlamadıysa ve farklı yanıt veriyorsa kendisine, soruyu anlamadınız; bak bir daha soruyorum;
ben onu sormadım ki gibi yanıtlar kaba olmanın ötesinde görüşme yapılanı görüşme çizgisinden
çıkarır. Soğutur, uzaklaştırır. Kişiyi hedefe alan bir konuşma tarzı daima yanlıştır. Bu ancak
yargılamada ve sorgulamada geçerli bir yöntem olabilir. Mülakatta ve sosyal çalışma
iletişiminde olmaz.
Öncelikle mülakat amacına uygun olmalıdır. Mülakatı yapan mülakatı niye yaptığını
düşünerek ve bilerek yapmalıdır. Bu rota sağlam tutulmadıkça mülakat mülakatlıktan çıkar
anlamsız bir sohbete döner. Anlamsızlığı şundandır. Sohbeti bir arkadaşınız, anılar
biriktirdiğiniz bir sevdiğinizle yaparsanız tat alırsınız. İşyerinde bir başvuranınızla herhalde hâl
hatır sorma dışında oturup bir saat sohbet etmezsiniz. Yakınınız olmayan biriyle bir saat mesleki
bir sonuç çıkarmadan yapılan bir görüşme herhalde sohbet tadı da vermeyecektir.
Amacından sapmayan bir görüşme mülakatı hem verimli hem de her iki taraf için de
zevkli kılar.
Sorun sahibinin (başvuran) sorunuyla ilgili olarak, sorunu yaratan nedenleri bulmak için
ailesiyle, çocuklarıyla, arkadaş çevresiyle, iş arkadaşlarıyla… ilgili bilgiler mülakatın konusu
olacaktır.
Mülakatın sonunda mülakatın sonuna gelindiğini görüşmeci söyleyecektir. Siz fazla
sıkmayalım. Yararlı bir görüşme oldu, sizi daha iyi tanıma fırsatı buldum gibi gönülalıcı
sözlerle görüşme sonlandırılır. Katıldığı için mutlaka teşekkür edilmeli, daha sonra yeniden
görüşülmek isteniyorsa, planda bir mülakat daha varsa kendisine mülakat sonunda
söylenmelidir. Başvuran ayağa kalkılarak uğurlanmalıdır.

13.2. Sosyal Hizmet Alanlarında Karşılaşılacak Mülakatlar
Sosyal hizmet alanlarında, düşünebileceğiniz tüm sosyal hizmet alanlarında
mülakat/görüşme yapılır. Gerçi mülakat tam karşılık olarak görüşme demektir, ancak görüşme
Türkçede daha geniş bir anlam yüklenmiş olduğu için ikisini ayrı tutarak düşünce geliştirelim:
Sosyal hizmet alanlarının tümünde ya başvuranla ya yakınlarıyla ya sorun
sahibiyle (Yerine göre sorun sahibi başvurandan farklı kişi olabilir.) ya sorun paydaşlarıyla ya
yöneticilerle ya başvuranın yöneticisiyle, vasisiyle, velisiyle… görüşmeler yapılır. Bu
görüşmeler tekil olabilir. Ayakta, sokakta olabilir.
Sosyal hizmet alanlarının tümünde, aynı konumdakilerle mülakat da yapılır.
Mülakatın bu noktada genel anlamdaki görüşmeden farkı daha disiplinli, kurallı, çerçeveli,
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planlı, programlı ve amaçlı görüşme olmasıdır. Yazıya geçmesi, dosyalanması ve izlenmesi de
ayrı bir önemli özelliğidir.
Kimlerle mülakat yapılır? Özel durumlarda bulunan, örneğin;
-

sosyal çalışmacının çalıştığı kuruma gelen ve sosyal talepleri olan başvuranlarla,

sosyal çalışmacının çalıştığı kuruluşa gelen ve sosyal sorunları olan
başvuranlarla,
özel bir sosyal sorun yaşayan bir hastayla, o sorundan etkilenen yakınlarıyla, o
sorunu çözme mevkiinde olan bir bürokratla, siyasetçiyle, (Sağlık ve sosyal çalışma. Tıbbi
sosyal çalışma.)
okulda eğitimde sorun yaşayan öğrenciyle, aile bireyleriyle, öğretmeniyle, ilçe
milli eğitim müdürüyle, (Eğitim ve sosyal çalışma. Okul sosyal çalışması.)
Anaokulunda sıkıntı yaşayan çocuğun aile bireyleriyle, eğiticisiyle,
öğretmeniyle anaokulunda görev alan rehber öğretmenle, (Eğitim ve sosyal çalışma. Okul
sosyal çalışması.)
cezaevinde yatanla, onun dışardaki yakınlarından biriyle, cezaevi müdürüyle,
bakanlık yetkilisiyle, (Adli sosyal çalışma.)
bankaya kredi faizlerini ve borçlarını ödeyemediği için intihar eden kişinin
olaydan mutlaka ki etkilenen aile bireyleriyle, akrabalarıyla, iş arkadaşıyla, banka müdürüyle,
(Bankacılık ve sosyal çalışma.)
zihinsel engelli bireylerin sıkıntıyı derinden yaşayan ailesiyle, yakınlarıyla, ilgili
dernek başkanıyla, dernek yöneticileriyle, gerektiğinde hastane yetkilileriyle, (Engellilerle
sosyal çalışma.)
şiddet gören kadınla, şiddet gösteren erkekle, şiddete tanık olan komşularla,
olaya müdahale eden polisle, ilgili bakanlığın bürokratıyla, bakanla, siyasetçiyle, (Şiddet ve
sosyal çalışma. Kadına şiddet ve sosyal çalışma.)
sokakta yaşayan çocuklarla, kimsesizlerle, dilencilerle, onları izleyen
görevlilerle, polisle, varsa aileleriyle, yakınlarıyla, (Sokak sosyal çalışması.)
huzurevinde, yaşlılar yurdunda yaşayan yaşlılarla, yaşlının onunla görüşmeye
gitmedikleri için yakındığı aile bireyleriyle, çocuklarıyla, kuruluş müdürüyle, (Yaşlılarla sosyal
çalışma.)
sığınma arayanlarla, sığınmacılarla (mültecilerle), yakınlarıyla, aile bireyleriyle,
ilgili kaynak devletin yetkilileriyle, BMMYK yetkilileriyle, (Göç ve sosyal çalışma.)
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emeklilik dönemi sıkıntıları yaşayan emeklilerle, aile bireyleriyle, kahvehane
arkadaşlarıyla, SGK temsilcileriyle, (Emeklilik ve sosyal çalışma.)
mülakat (görüşmeler) yapılabilir.
Bu liste böylece uzayıp gider. Lütfen siz de kendi bilgilerinize tazeleyerek sosyal hizmet
alanında daha hangi durumlarda, kimlerle mülakat yapılabileceğini düşününüz ve yazınız.
Tüm bu mülakatlar;
-

sorun çözme ve topluma kazandırma amacına yönelik olmalı,

-

kayıt altına alınmalı,

-

raporlaştırılmalı,

-

düzenli izlenmeli ve

-

gelişim eğilimine uygun olarak mesleki anlamda gerekenler yapılmalıdır.

Bu mülakatlar ve çalışmalar sosyal çalışmacı tarafından yapılır. Özellikle sosyal
sekreterlik öğrenimi görmüş sosyal yardımcılar bu kayıtların, formların, raporların yazılı olarak
düzenlenmesi ve dosyalanmasında önemli bir işleve sahiptirler.

13.2.1. Mülakatların Dosyalanması
Sosyal hizmet alanlarında yapılan mülakatlar mutlaka yazıya geçerek dosyalanmalıdır.
Başvuranın gelişimini izleme ya da sorunlarının giderilmesi yolunda yapılan çalışmaların
seyrini izleme yazıyla sağlanır. Yazıya geçmeyen mülakat gündelik bir görüşmeden, hatta
sohbetten ileri gidemez. Oysa mülakat sohbet değildir.
Mülakat rapora geçmelidir ki her mülakatta sağlanan ilerlemeler bir yıl sonra da
izlenebilsin. Mülakat raporları belirli bir düzene göre yapılmalıdır. Daha önce rapor bölümünde
belirtilen kapak sayfası ya da kısa bir raporda ilk başlama bilgileri mülakat raporunda da
yeralmalıdır.
-

Raporun mülakat raporu olduğu başta belirtilmelidir.

Görüşülen kişinin adı ve kimlik bilgileri başta yazılmalıdır. (Mesleği, iş durumu,
buluşma yeri, yaşı, cinsiyeti vb.)
-

Mülakatın amacı kısaca yazılmalıdır.

-

Sonra soru ve yanıtlar kâğıda özüyle, özlü noktalarıyla kısa kısa aktarılmalıdır.

Sonunda da değerlendirme başlığı altında mülakatı yapanın gözlemlerine dayalı
değerlendirmesi yazılmalıdır.
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Mülakat raporuna mülakatta alınan bilgiler kasıtlı olarak da, dikkatsizlik sonucu olarak
da değiştirilmemeli, çarpıtılmamalı, değiştirilmemelidir. Sorulan sorular ve verilen yanıtlar
aynen kâğıda geçirilmelidir. Ancak gene e bütün konuşmanın kâğıda geçirilmesine gerek
yoktur. Çok önem taşımadıkça ayrıntıları yazmaya gerek yoktur. Genel fikir verecek bir yazım
tarzı kullanılmalıdır.

13.2.2. Sosyal Hizmet Alanlarında Bürokrasi ve Mülakat
Bürokrasi kayıt demektir, bürokrasi rapor demektir. Sosyal hizmet alanlarında da sosyal
hizmet bürokrasisi tüm bu görüşmelerin raporları ile soluk alıp verir. Düzensiz raporlamaa,
düzensiz dosyalama, düzensiz arşivleme düzensiz bürokrasi demektir. Sağlıklı bir bürokrasinin
buna tahammülü yoktur.
Bu nedenle, kamu kurumlarında ve kuruluşlarında çalışan sosyal çalışmacılar yaptıkları
mülakatları yazıya geçireceklerdir. Dosyalanmasını bilgiyle izleyeceklerdir, çünkü sorunu ve
sorun sahibini izleme süreci düzenli dosyalama sayesinde yapılacaktır.
Sosyal sekreterlerin katkısı olmadan bürokraside bunca raporun düzenli dosyalanması
olanaklı değildir. Sosyal çalışmacı hem görüşmeleri yapma, hem not alma, hem kayıt altına
alma, hem rapora dönüştürme ve hem de dosyalamayı birlikte izleyemez. Bunun hepsini sosyal
çalışmacıya bırakmak sosyal çalışmacının iş verimini büyük ölçüde düşürmektedir. Çünkü hem
tüm vakitleri rapor yazma ve dosyalama ile geçmektedir, hem bu işlere ayırdığı vakitte sorun
sahipleriyle yapabileceği görüşmeler, mülakatlar, ev ziyaretleri yapılamamaktadır, hem de
dosyalama bilgisi yetersiz olduğundan başarılı olamamaktadır. Sosyal yardımcıya, özellikle bu
konuda sosyal sekretere şiddetler gereksinim vardır.
Tıp doktorları gün başına ne kadar çok hasta bakıyorsa ve verimli oluyorsa, sağlıkta
elleri ayakları konumunda olan hemşireler ve tıbbi raporlarını düzenleyen tıbbi sekreterler
sayesindedir.
Mühendisler ne kadar çok meslekleriyle ilgili işleri yapabiliyorsa yanlarındaki teknik
sekreterler sayesindedir.
Yargıçlar ne kadar çok dava dosyası inceleyebiliyorsa mahkemelerde kâtip ve mübaşir
denilen yardımcı elemanları sayesindedir.
Bu örneğini gösterdiğim yardımcı mesleklerin okulu vardır. Örneğin, daha lisede
öğrenciler, sekreterlik meslek liselerinde, hukuk sekreterliği adlı bir ders okurlar. Bu derste
adalet nedir, yargı nedir, mahkeme nedir, hukuk bilgileri alırlar. Hukuk terminolojisini
öğrenirler21. Sonra isterlerse adalet meslek yüksekokullarına giderler. Burada bir ölçüde hukuk
nosyonu kazanırlar. Zabıt kâtipliği öğrenimi alırlar ve zabıt katibi olurlar. Mahkemelerde yazı
işleri müdürü, icra memuru veya icra müdürü yardımcısı olabilirler. Noterliklerde, avukatlık

Ders içerikleri için bakılabilir: Ayşe Uzel; Erol Kayalar; Hasan Okursoy va. 1990, Hukuk Sekreterliği Lise 3,
Ankara: Devlet Kitapları (MEB).
21
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yazıhanelerinde veya çeşitli şirketlerin hukuk birimlerinde çalışabilirler. İnfaz kurumlarında
müdürlüğe kadar yükselebilirler. Davalarda duruşmalarda sekretarya yapmak kolay iş değildir.
Teknik meslek liselerinde ve teknik meslek yüksekokullarında okuyanlardan isteyenler
teknik sekreter olarak iş bulabilirler. Şirketler sürekli teknik sekreter ilanları verirler. Bu alanın
bilgisini almış sekreterler teknik alanda gözde durumdadırlar. Buralarda üniversitelerin büro
yönetimi ve sekreterlik bölümlerinden mezun olanlar da kendileri için bu alanı seçerler ve
çalışabilirler.
Üniversitelerdeki meslek yüksekokullarında büro yönetimi ve sekreterlik, yeni adıyla
büro yönetimi ve yönetici asistanlığı bölümlerini bitirenler zaten genel olarak sekreter ve
yönetici yardımcısı ya da büro elemanı olarak her yerde çalışırlar. İki yılda nitelikli bir meslek
elemanı olarak meslek alanlarının hemen her bölümünde görev alırlar.
Tıbbi sekreterlik dersleri verilen liseler olduğu gibi meslek yüksekokullarında da tıbbi
sekreterlik, diş teknik sekreterliği gibi bölümler vardır. Tıp kendi sekretaryasını, aynı hukuk
gibi, yetiştirmektedir.
Ayrıca ticaret sekreterliği, yönetici sekreterliği (yönetici asistanı) öğrenimi vardır.
Tıp, hukuk gibi geniş alanlar kendi sekretaryalarını yetiştiriyorlar da sosyal hizmet gibi
çok geniş bir alan ve sosyal çalışma gibi bir disiplin neden kendi sekretaryasını, büro
yöneticiliğini, yönetici sekreterliğini yetiştiremesin?
İki yıllık sosyal hizmetler adlı önlisans meslek yüksekokullarında ad ve müfredat
değişikliği yapılarak tüm sosyal hizmet alanları için sosyal sekreterler yetiştirilebilir. Tıbbi
sekreterler bu yolla yetiştirilmektedir. Bu sayede yeni bir mesleğe yeni iş kapıları açılacağı gibi
sosyal hizmet alanlarında bu görevi bilen, yetkin elemanlarla mesleki uygulamaların niteliği
Türkiye çapında arttırılmış olacaktır.
Sosyal çalışmacılardan da gerçek mesleki görevlerini yapmalarını ve kendilerinden
verim alınmasını istiyorsak bu her sosyal hizmet alanı ile ilgili sosyal yardımcıların yetkin
olarak yetiştirilmeleri sayesinde olacaktır. Sosyal hizmet alanlarında bilgili, becerili, bu alanın
ve disiplini doğru terimlerini bilen ve bilerek kullanan sosyal yardımcılara gereksinim çok
büyüktür.
Sosyal hizmet alanına sosyal sekreterlerin girmesi sosyal çalışmacıların daha çok sorun
sahibi ile çalışmalarını ve daha çok sosyal sorun çözme kapasitelerinin artmasını sağlayacaktır.
Bu da, mesleğin etkinliğinin artmasını, sosyal çalışmacıların çalışma kapasitelerinin artmasını
sağlayacağı gibi, işyerinde iş verimini yükseltir ve işyerinde çalışma uyumunun gelişmesine
hizmet eder. Çünkü sağlıklı bir işbölümüyle sosyal çalışmacının stresi azalacak, işyerinde
denge ve huzur artacaktır. Sosyal çalışmacı ile sosyal sekreter bir çalışma bütünlüğünün
birbirinden iki farklı parçası olduklarından aralarında sürtüşme çıkması das sözkonusu olamaz;
birlikte çalışma anlayışı hızlanır.
Sosyal çalışmacılar ile sosyal sekreterler arasında meslek çatışmalarını hızlandırır,
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İşyerinde çalışma uyumunu sağlar.
D
hızlandırır,

Sosyal çalışmacılar ile sosyal sekreterler arasında meslek çatışmalarını

Bürokrasi yardımcı elemanlarla sağlıklı işler. Bürokrasinin hemen her alanında
yardımcı personel vardır. Yardımcı personel bürokrasinin güzel ve görünen yüzüdür. Onların
düzenliliği, temiz iş çıkartması ve başarısı bürokrasinin başarısı olarak tüm topluma ve ülkeye
yansır.
Türkiye bürokrasisinde mülakatın da başarıyla yapılabilir ve sonuçlarının izlenebilir
olmasında sosyal yardımcıların rolleri çok büyük olacaktır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde başarılı, nitelikli ve etkili bir mülakat için neler yapılması gerektiğini ve
sosyal hizmet alanlarında yapılması gereken mülakatların neler olabileceğini öğrendik.

298

Uygulama Soruları
Sosyal hizmet alanlarına ne tür mülakatlarla karşılaşabilirsiniz? Kitapta
öğrendiklerinizin dışına çıkınız ve yeni alanlarda yeni mülakat örnekleri geliştiriniz.?
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Bölüm Soruları
1) Mülakat aşağıdakilerden hangisi ile eşanlamlı değildir?
a) Konferans
b) Görüşme
c) Röportaj
d) İş görüşmesi
2) Aşağıdaki hangi ifade mülakatı anlatmaz?
a) Herhangi bir konuda yapılır.
b) Önemli kısımları kayıt altına alınır.
c) Bilgi toplama aracıdır.
d) Sempozyumların önemli bir parçasıdır.
3) Aşağıdakilerden hangisi mülakatın özelliklerinden değildir?
a) Sözlü olur.
b) Raporlaştırılırken baştan sona kadar yazıya geçirilir.
c) Sınırlı bir süre içinde yapılır.
d) Belirli bir konuda yapılır.
4) Mülakatla ilgili olarak aşağıdaki maddelerden hangisi diğer üçü ile uyumlu
değildir?
a) Bilgi alma için yapılır.
b) Sorunlarını öğrenmek için yapılır.
c) Görüşlerini almak için yapılır.
d) Dosyalamak için yapılır.
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5) Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Tüm mülakatlar yayınlanır.
b) Tüm mülakatlar kayda geçirilir.
c) Tüm mülakatlar raporlanır (yazılı duruma getirilir).
d) Tüm mülakatlar dosyalanır.
6) Görüşmenin birden fazla görüşmeci ile yapıldığı mülakat türü hangisidir?
a) Grup mülakatı
b) Panel mülakat
c) Toplu mülakat
d) Küçük grup mülakatı
7) Mülakat öncesi sorulacak tüm soruların yazılı olarak hazırlandığı ve sadece o
soruların sorulduğu mülakat çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yapılandırılmamış mülakat
b) Yarı yapılandırılmış mülakat
c) Yapılandırılmış mülakat
d) Soru kâğıtlı mülakat
8) Aşağıdaki cümlelerden hangisi mülakatla ilgili doğru yanıt olamaz?
a) Yüzyüze yapılabilir.
b) Yazılı olarak yapılabilir.
c) Sıralı yapılabilir.
d) Kitle iletişim araçlarıyla yapılabilir.
9)

Hangi mülakatı sosyal çalışmacı yapamaz; yapmamalıdır?

a) Sosyal mülakat
b) Psikolojik mülakat
c) Sosyopsikal mülakat
d) Sosyoterapötik mülakat
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10) Aşağıdaki cümlelerden hangisi kesin yanlıştır? Mesleki mülakatta;
a) Mülakatı yapan mülakat alınandan daha az konuşmalıdır.
b) Mülakatı yapan mülakatı alanla aynı yükseklikte bir sandalyeye oturmalıdır.
c) Mülakatı yapan mülakata alınanla samimiyet kurmalıdır.
d) Mülakatı yapan mülakat alanla mesleki mesafeyi koruyarak konuşmalıdır.

Yanıtlar
1) a; 2) d; 3) b; 4) d; 5) a; 6) b; 7) c; 8) b; 9) b; 10) c.
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14. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Tüm kitaptan öğrendiğimiz bilgilerin kuramsal ve uygulamaya dayalı öneli noktalardaki
sonuçlarını yineleyeceğiz. Topladığımız bilgileri anımsamak ve pekiştirmek için…
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
kaldı?

1) Rapor, sunum ve mülakat konularında kuramsal bilgiler olarak aklınızda neler

2) Üniversite öğrencisinin rapor, sunum ve mülakat yapabilmek için hangi bilgilere
sahip olması gerekiyor. Aklınızda ne kaldı?
3) Bürokrasi ile bu üç kavram arasındaki ilişkileri kafanızda yeniden üretebilir
misiniz?
4) Kırtasiye gereçleri ile tanıştınız mı? Hangilerini iyi düzeyde tanıyor ve işlevlerini
ve nasıl kullanılacaklarını biliyorsunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Sonuç ve
değerlendirme.

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Bu kitabın tüm bilgi
kapasitesini olabildiğince
alabilmiş olmak.

Kuramsal bilgilerle uygulama
bilgilerini birbirlerine ulamaya
çalışarak okumak. Kendini
tanıyarak, bu bilgiler çerçevesinde
kendi yerini belirleyerek okumak.
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Anahtar Kavramlar


Kitapta şu ana kadar öğrendiğiniz tüm kavramlar.
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Giriş
Bu bölümde, ana iki başlık altında yapılandırılarak, kuram ve uygulama anlayışlarına
bağlı kalarak yazılan bu kitabın sonunda yukarıdaki sayfalarda aldığınız kültür, bürokrasi ve
kuramsal bilgilere dayalı olarak bu bilgilere bağlı bir uygulama önerisi ile kitabı bitiriyoruz. Bu
kitabın sonucu ve önerileri aşağıda okumanıza hazırdır.
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14.1. Genel Sonuç
Bir konuyu iyice kavramak ve başarılı uygulamak istiyorsak o konuda hem kitabi bilgi
denilen kuramsal bilgileri hem de uygulama yaparak becerilerimizi geliştirmemiz
gerekmektedir. Bu düşünceden hareketle bu kitap kuram ve uygulama bölümleri olarak ayrı
ayrı yazıldı.
Bu kitabın üç temel kavramını birbiriyle karşılaştırarak sonuca gidelim:
Rapor bilgiler derlenerek ve yorumlanarak yazılır. Sunum bilgiler derlenerek ve
yorumlanarak sunulur. Mülakat (görüşme) karşımızdakine düzenli kurallı sorular sorularak
önemli çıktılar alınır, yorumlanarak raporlaştırılır.
Bu üçlü hem birbirine yakın hem çok farklı üç iletişim modelidir. Her üç modelle de
insanlarla – o konu çerçevesinde – iletişim kurarsınız. Raporla yazı aracılığıyla, sunumla söz
aracılığıyla bilgi aktararak, mülakatla bilgi sorarak, gözlem yaparak tek yanlı “iletim”,
raporunuzu okuyan, sunumunuzu dinleyenlerden de görüşler, sorular… alarak çift yanlı
“iletişim” kurarsınız. İletişim, insanlarda düşünce, bilgi ve değişim kanallarını açar. Bu da her
iki taraf için de ilerleticidir, geliştiricidir.
Türkiye’de sosyal hizmet alanında çalışacak olan gerek sosyal çalışmacıların gerek
sosyal yardımcıların ve bu sosyal hizmet alanlarının farklılıklarına göre farklı görev adları alan
sosyal yardımcıların öncelikle bilmeleri gereken konulardan biri de rapor yazma, sunum yapma,
mülakat konularıdır. Bu bilgilere bağlı becerilerinin de zaman içinde gelişmesi beklenir; istenir.
Rapor, sunum ve mülakat sosyal alanda çalışanlar için yoğunlukla bürokrasi içinde
yazılır, yapılır. Bu nedenle başarılı olmak için sosyal meslek elemanları bürokrasiyi iyi tanımak,
kavramak, onunla bütünleşmek ve anlaşmak zorundadırlar. Bu nedenle kitabın ilk bölümünde
bürokrasi hakkına bilgiler vererek sosyal meslek elemanlarının hem bürokrasiyi tanımalarını,
gerçek anlamda algılamalarını, hem de kendilerini bu konuda irdelemelerini arzu ettik.
Bizi bu sonuç düşünceye götüren temel saptamalardan bir kısmı aşağıdadır22:
1.
Türkiye’de gerek lisans gerek önlisans sosyal çalışma (sosyal hizmet)
öğrencileri ağırlıklı olarak tarım kültüründen gelen gençlerden oluşmaktadır.
2.
Bunlar geldikleri ortam gereği ne çocukluk ve gençlik dönemlerinde ne aile ne
arkadaş çevrelerinde bürokrasiyle ciddi olarak tanışacak ilişkiler ortamı içinde olamayan
gençlerdir.
3.
Oysa sosyal çalışma mesleği ve sosyal hizmet alanlarında çalışan tüm meslekler
bürokrasiyle içiçe olarak çalışacaklardır. Bürokrasiyi kavrayarak öğrenmelilerdir.

Bu saptamalar Atatürk Üniversitesi AÖF Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri için yazılan kitapta da yeralmış
olup, Türkiye’nin bu noktadaki genel sorunu olduğu düşüncesiyle aynen buraya da aktarılmıştır.
22
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4.
Bu nedenle Türkiye’de çok büyük boyutuyla kamu eliyle yapılan sosyal çalışma
mesleği uygulamalarında bürokrasinin rolü ve kullanımı konusunu sıfırdan öğrenmek
durumundadırlar.
5.
Çünkü kamu yönetimi ve bürokrasi, mezun olurolmaz içine girilecek bir
etkinlikler zinciridir. Öğrenciler daha üniversite sıralarında kayıtta, yönetmelikte, yönergede,
sınavda vb. bürokrasiyle karşılaşmaya başlarlar.
6.
Mevzuat bürokrasinin ayrılmaz parçasıdır. Mevzuat dersi almalarına karşın
mevzuata hangi web sayfasından ulaşacağını bilmeden ve öğrenci ile ilgili mevzuatı okumadan
dört yılını doldurup mezun olan öğrencilerin sayısı çoktur. Mevzuat bilgilerini sözlü sorularla,
kulaktan alarak yürütmeye çalışmaktadırlar. Çünkü böyle bir ortamdan gelmemişlerdir; kolay
değildir.
7.
Öteyandan bürokrasiyi kavramak için kamu yönetimi ve bürokrasi, mevzuat ve
sosyal mevzuat ezberlenip geçilecek dersler ve konular değil, uygulaması olan bir öğrenme
alanlarıdır. Ezber yaparak geçilmiş bilgilerle bürokrasi ve kamu yönetimi bilgileri kavranamaz.
Uygulamada kullanılır olamaz.
8.
Üniversitede bürokrasiyi iyi kavrayabilmek için öğrenci daha öğrencilik
yıllarında kayıttan ev ödevlerini ve sınav kâğıtlarını düzenlemeye kadar kırtasiyeciliğin (bir
anlamda genel olarak bürokrasinin) en temel bilgi ve kurallarını kullanmaya başlamak,
uygulamaya aktarmak durumundadır.
9.
Bununla neyi kastediyoruz? Örneğin, öğrenci, daha üniversiteye kayıt olabilmek
için gerekli belgeleri toplarken, dilekçeler yazarken ve ödevlerini hazırlarken;
a.

Bilgisayarı yeterlice kullanabilme,

b.

Bilgisayarda kurallara uygun düzenli yazabilme,

c.

Rahatça çıktı alabilme,

d.
Çıktıları “dosya gömleğine” (poşet dosya), klasöre takıldığı zaman raporun ya
da yazının ilk sayfasının başa ve düzgün geleceği bir biçimde takabilme, (O kadar çok ters
takanlar ve bunu önemsemeyenler oluyor ki!),
e.

Kâğıtları delgeç ile düzenli delebilme,

f.

Tel zımbayı kullanabilme, tel zımbanın içine telleri takabilme,

g.

Kâğıtları telli dosyaya düzgün ve tarih ve konu sırasına göre takabilme,

h.

Telli dosyaları klasöre sıralı takabilme,

i.
Gerek dosyaya gerek klasöre, yazıları tarih sırasına göre üstten alta doğru değil
de aşağıdan yukarıya doğru takabilme,
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j.
A4 dosya kâğıtlarını, ödevleri dörde katlamadan, dosyayı bükmeden, rulo
yapmadan, kâğıtların köşelerini kıvrıştırmadan taşıyabilme,
k.
Klasörü, dosyaları, kâğıtları özenle, yorulmadan, görev bilinciyle taşıyabilme,
onları yük olarak görmeme,
l.
Taşımayı külfet görerek A4 kâğıtları ve plastik dosyaları çanta içine tıkıştırarak
taşımama, böylece onları kırıştırmama alışkanlıklarını kazanma durumundadırlar.
10.
Ve bütün bunları yaparken el acemiliklerini hızla aşabilecek, kırtasiyeye
yatkınlıkları artacak, el alışkanlığı kazanacaklardır. Yani ödevlerini yaparken, bilginin yanısıra
beceri de kazanacaklardır. Bu gibi pratiklerle öğrenci ileride işine çok yarayacak olan
bürokrasinin en temel bilgi ve kurallarını kullanmaya başlayacak, uygulamaya aktaracak ve
beceri kazanacaktır.
Öğrenci bu süreçte yukarıda yeri geldikçe adlarını saydığımız kırtasiye gereçlerini,
farklarını rahatça bilebilecek kadar tanımalıdır. Eski deyişle bu gereçlere aşina olmalıdır.
Ayrıca, askılı dosya, körüklü dosya, fermuarlı dosya, çok işlevli dosya, sıkıştırmalı dosya,
lastikli dosya, çıtçıtlı dosya gömleği, zarf dosya gömleği, sunum dosyası, resim dosyası, telgraf
dosya, zarf dosya gibi çeşitler hakkında genel bir fikri olmalıdır.
DIN A1, A2, A3, A4, A5 simgeleri neyi anlatıyor; bu boy kâğıtların büyüklükleri,
birbirine karşı oranları ne kadardır; dosya gömleklerinin hangi boyları vardır (A4, A5 gibi…);
DIN ne demektir; kâğıt kalınlıkları hangi birimle ifade edilir; 60, 70, 80, 90, 120 gr. vb. kâğıtlar
hangi özellikleri taşırlar; klasörlerin içinde yeralan ayraç kartonlar ya da plastikler nasıl
kullanılır; klasör mekanizması nasıl kullanılmalıdır; ajanda nedir, nasıl kullanılır; fihrist nedir;
telefon fihristleri ile adres fihristinin farkı; masa
takvimi, sümen vb. nedir ve daha çok hangi
bürokratik görevler için değer taşır; mafsallı
evrak raflarının yararı nedir; yazı tahtasında
kullanılacak kalemlerin özelliği nedir (board
marker), kalın uçlu sabit gazlı kalemler
(permanent) nerelerde kullanılır; yazı tahtasında
hangisi kullanılmalıdır gibi bürokrasiye giden
yolda kendisinin de bilerek bilmeyerek
kullandığı kırtasiye hakkında öğrenci üniversite
aşamasında
öğrenerek
bilgili
olmaya
Şekil 42: Flipchart ile sunum
başlamalıdır.
Kaşe ile mühür farkını, kırtasiye bandı ile ambalaj bandının farkını, kartuş toner farkını,
delikli zımba ile telli zımbanın farkını, dolmakalem mürekkebi ile kartuş mürekkebi ve ıstampa
mürekkebi farkını, projeksiyon ve projektörün farkını, üzerinde board marker yazan kalem ile
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permanent yazan kalem arasındaki farkı23, A4 okul defteri ile A5 okul defteri arasındaki farkı,
flipchart kâğıdı ile top kâğıt arasındaki farkı bu dersi alanlar öğrenmiş olmalıdır. Yarın bu
ortamlarda bu araçları kullanmaları istenecektir.
Bilgisayarı, hesap makinesini, faks (belgeç) makinesini (belgegeçer), projeksiyonu
doğru kullanabilme; flipchart tahtasının işlevini ve kullanım yerlerini bilebilme, kullanabilme,
santrallı masa telefonunu, kablosuz masa telefonunu tanıma ve kullanabilme, dolma kalemi
doldurabilme ya da kartuş takabilme ve kullanabilme, CD’yi kullanabilme, CD’ye kayıt
yapabilme, tek seferlik CD ile sürekli kayıt alan CD’leri üzerindeki simgelerden tanıyabilme,
akıllı yazı tahtasını tanıma, kullanabilme (onun üzerine yazı tahtası kalemiyle yazı yazanlar
var), çeşitli boylarda ataşlar, ayraç, not kartonları, not kâğıtları, “post it” denilen yapışkan not
kâğıtları, kollu kalemtraş nedir, bilebilme ve kullanabilme, imza kartonunu (ya da dosyasını)
tanıyabilme bilgisine, kullanabilme becerisine bir
sosyal çalışmacı yeterli düzeyde sahip olmalıdır.

Şekil 43: Yazı tahtası ile sunum
kullanarak geliştirilebilir.

Bu kadar bilgi sosyal çalışmacının nesine
gerek diye düşünülmemelidir. Bunlar hakkında
bilgisi olmak tarım kültüründen sanayi kültürüne
geçişin bürokrasi alanındaki göstergesidir. Bugün
nasıl ki uzun zamandır bilgisayar okuryazarlığı
diye bir kavram var; benzer diğer teknik aletleri
de kullanabilmek, gündelik kırtasiye bilgisine
sahip olmak günümüzün insanı için artık
kaçınılmazdır. Bu bilgiler gezerek, görerek, eline
alarak ve kullanarak gelişir. Beceri sadece

Kuşkusuz bu bilgilere tam anlamıyla hâkim olmak özellikle ve öncelikle sağlık alanında
çalışan uzman personelin yanında önemli bir yer tutan tıbbi sekreterlerin, uzman teknik
personelin yanında yeralan teknik sekreterlerin ve henüz Türkiye’de eğitimleri yok; ama ileride
kaçınılmaz olarak gündeme gelecek olan sosyal hizmet alanlarında büyük bir boşluğu
dolduracak olan sosyal sekreterlerin sorumluluğudur. Ancak gene de kimi temel bilgilere genel
kültür düzeyinde her branştaki uzman personel de sahip olmalıdır.
Bu temel aşama tarım kültürü kökenli tüm sosyal hizmet elemanları ve bunların arasında
sosyal çalışmacıları ve bu alanda önlisans öğrenimi görenleri bürokrasiye beceri düzeyinde
yaklaştırmak ve alıştırmaktır; uyumlandırmaktır; bütünleştirmektir; içselleştirtmektir. Bu
zeminin üzerine rapor yazma, sunum yapma, ilkeler, yazım teknikleri, sayfa düzenlemeleri,
içerik yapılandırma ve bilişim bilgileri oturtulduğu zaman kavrama ve öğrenme çok
kolaylaşacaktır. Kuşkusuz temel kırtasiye bilgisi ve becerisi rapor yazmayı, ilke ve tekniklerini

Board marker (tahta kalemi) tahtaya yazılır ve kolayca silinebilir. Permanent (sürekli anlamında) yazıldığı
yerden kolayca çıkmaz. Yazı sabit kalır. Yazı tahtasında değil büyük kâğıtlara yazmada ya da kutu üzerlerine işaret
koymada kullanılır.
23
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öğrenmeyi bağlamaz, ancak neyi niye öğrendiği konusunda kolaylaştırıcı, kavramayı
hızlandırıcı etki yapar. Bu öğrenme rapor ilke ve teknikleri bilgileri için zemindir.
Bu aşamaları geçtikten sonra Türkiye’deki yasal düzenlemeleri (mevzuatı) incelemek
gerekmektedir. Bunun için de ilk elde bakılması gereken Devlet Memurları Yasası ile Resmî
Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliktir (RG: 2 12 2004, S.
25658). Bu yönetmeliğin amacı - kamu kurum ve kuruluşlarında - resmî yazışma kurallarını
belirlemek, bilgi ve belge alışverişinin sağlıklı, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini
sağlamaktır (Md. 1). Bunun içinde resmî yazı, gönderilen makam, ilgi tutma, metin kısmının
hazırlanması ile yollanma süreci gibi konularda kurallar belirtilir. Bu yönetmeliği okuyan bir
sosyal çalışmacı mesleki ve resmî raporlarını daha kolay ve daha bilinçli yazacaktır.
Bu genel değerlendirmelerden sonra her üniversite öğrencisinin ve hemen her meslek
elemanının sahip olması gereken teknik bilgi ve becerileri de burada özetleme gereği
duymaktayım:
Özetle, öğrenci önce;
1. Kırtasiye gereçlerini tanıma ve kullanma bilgi ve becerisini geliştirecek; (Bu kırtasiye
gereçlerinin seri, doğru ve giderek alışkın ellerle kullanabilme becerisidir. Örneğin;
a) Birkaç kâğıdı alışkın ellerle masaya vurarak düzene koyabilme,
b) Tel zımbayı kullanabilme, tel zımbayı verev ya da dik (yatay değil) tam yerinden
vurabilme, tel zımbanın içine telleri takabilme,
c) Kâğıtları delgeç ile düzenli delebilme, Delikli zımba ile kâğıtları delerken,
d) kâğıdın üstlü altlı tam ortasından,
e) sollu sağlı en dibinden ve sol kenara paralel delebilme,
f) bunun için de kuyruklu delgeçteki kuyruğun işlevini bilme ve kullanabilme;
4. Kâğıtları dosya gömleğine,
a) dosya gömleği klasöre takıldığı zaman klasörü rafa koyarken kâğıtların yerlere
dökülmesini önceleyecek biçimde sokma ya da
b) kâğıtları dosya gömleğine klasöre takıldığı zaman yazının üste geleceği biçimde
sokma;
5. Projeksiyon aracını çalıştırabilme, kapatabilme.
6. Yazı yazarken (dilekçe, rapor);
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a) Kâğıdın solundan, sağından, altından, üstünden kaçar santimetre boşluk bırakılmalı,
(Rapor yazma ile ilgili dersin yazılı kâğıtlarında bile aynı derste öğrenildiği halde bu boşluklar
bırakılmamaktadır.)
b) yazı düzeninin kullanımı ile ilgili yazımla ilgili diğer teknik bilgilerin geliştirilmesi;
(Yazı karakterlerini gerekli ve yeterli büyüklükte kullanma; sözcüklerin ne zaman koyu, ne
zaman altı çizili, ne zaman tırnak içinde kullanılacağını bilme; dilekçe, rapor, saydam sunu…
gibi hazırlanacak yazı modeli için gerekli bilgileri belli bir sıra ve düzen içinde verme.)
c) tel zımba ile birbirine bağlanana kâğıtları zedelemeden tel zımba teli nasıl sökülür,
bunun için kırtasiyede özel bir araç var mıdır, adı nedir, nasıl kullanılır, bilmelidir (Kurt ağzı).
d) başlıklı kâğıt nerede ve nasıl kullanılır; tarih, sayı
nereye, hangi sıra içinde konur; imza kâğıdın ne tarafına atılır;
yazı nasıl ortalanır, kimlik bilgileri kâğıtta nereye yerleştirilir
vb.
e) Biçim ve içerik olarak rapor, derleme, makale,
dilekçe, saydam sunu vb. nasıl yazılır; öğrenecek ve bu
bilgilerin üzerine;
7. Sosyal hizmet alanlarıyla ilgili mesleki raporlar
Şekil 44: Kurt ağzı
hakkında çeşitli bilgiler kazanacak. Rapor çeşitleri, işlevleri,
yazılma sıklıkları ve düzenli korunmaları… (Mesleki raporların
dosyalanması, arşivlenmesi, dosyalama yöntemi, arşivleme türleri, saklama süresi dolan
belgelerin güvenilir olarak yokedilmesi, kısaca evrak yönetimi gibi çok önemli konular sosyal
hizmet alanlarında sosyal sekreterlerin yetiştirilmesini zorunlu kılmaktadır.
İyi bir sosyal hizmet raporu yazabilmeyi öğrenme yukarıdaki ilk aşamalar
tamamlandıktan sonra yerli yerine oturur, kavranır ve etkinleşir. Bu sürecin yaşanmadığı
durumlarda sosyal hizmet raporlarının neden yazıldığı bile kavranamaz. Kavranmadığı zaman
da ya gerekli birçok bilgi eksiği olan ya da gereksiz bir sürü cümleyle doldurulmuş ya da kes
yapıştır yöntemiyle aynı bilgilerin birçok raporda aynı tümcelerle sıralandığı işlevsiz raporlar
yazılır.
Bir sosyal çalışmacı bir günde, kesin bir sayı verilemez, ama yaptığı her görüşmenin
sonunda o görüşmeyle ilgili bir rapor yazılacağına ve görüşmelerin de, bitiş ile yenisinin
başlaması arasında geçen süre de dâhil, bir saat alacağına göre günde 7-8’den fazla sosyal
inceleme raporunun yazılamayacağını bilmesi gerekir. Ne raporu olursa olsun bir günde
yazılabilecek doğru, etkin ve işlevli rapor sayısı bundan daha fazla olmamalıdır. Oysa günde
20, 30, hatta 70 rapor yazdığını söyleyen sosyal çalışmacılar eğer durum gerçekten böyle ise
nitelikli ve etkin bir rapor üretme sürecini yaşayamıyorlar demektir. Günde 70 rapor yazmak
öğünülecek bir durum değil, meslek elemanının çaresizlikten asıl mesleki çalışmasını bırakmış
olduğunun acıklı ifadesidir. Bu başarı değil, mesleki bir başarısızlıktır. Bu durum sosyal
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çalışmacıların en hızlı bir biçimde nitelikli öğretim ve eğitimden geçmiş sosyal sekreterlerle
desteklenmelerini zorunlu kılan bir durumdur.
Bu yazdığımız nedenlerle diyoruz ki kamu yönetimi ve bürokrasiyi öğrenmek tarım
kültüründen üniversiteye gelen geniş öğrenci kitlesi için çok daha büyük önem taşımaktadır.
Çünkü yarın mezun olduklarında, daha önceden – bildikleri, ama - hiç tanımadıkları
bürokrasiyle doğrudan yüzleşecek ve çalışma yaşamına sıkıntısız giriş yapmalarının bu bilgi ve
kazandıkları alışkanlık ve becerilere bağlı olduğunu göreceklerdir.
Sosyal çalışmacının öncelikle daha çok bürokratik ortamlarda rapor yazıp sunum
yaptıklarını ya da yapacaklarını anlattık. Bu doğrudur ancak günümüzde yeterli değildir. Artık
sosyal çalışmacılar projelerde çalışmakta, etkili meslek uygulamaları yapmaktadır. Bu nedenle
bir yabancı dil bilmeleri onların ufuklarını açacaktır. Bu sayede hem uluslararası boyutta proje
yazmaları kolaylaşacak, hem uluslararası ilişkileri genişleyecektir. Projeler düzenli raporlar
yazılan çalışma alanlarıdır. Bunun yanısıra düzenli ve başarılı sunum yapılmasını gerektirir.
Özel girişimde çalışma, sivil toplum örgütlerine, kuruluşlarında çalışan sosyal
çalışmacılar da aynı işlemlerle ve eylemlerle yüzyüzedirler. Meslek uygulamasının her
boyutunda ve her aşamasında rapor ve sunum etkin birer mesleki uygulama araçlarıdır. Bu
nedenle daha şimdiden sosyal çalışmacılar ve sosyal hizmet alanlarında çalışan tamamlayıcı
meslek elemanları sunum becerilerini ve rapor yazma becerilerini geliştirecek fırsatları
değerlendirmelidir. Stajlar bunun için uygun ortamlardır. Bunun yanısıra STÖ’lerde gönüllü
çalışmalarla bu beceriler hızla geliştirilebilir. Görülüyor ki, rapor yazma ve sunum yapma
sosyal çalışma mesleği ve yandaş mesleklerin temel, vazgeçilmez işlevleri arasındadır.
Bu işin kuramsal ve genel boyutudur. Kültürel düzeyde açıklamasıdır. Bunun bir de
uygulama düzeyi vardır. Uygulama kuramdan bağımsız olmayacağına göre kültürel
değerlendirmelere uygun ve bağlı bir uygulamadan sözediyoruz. Bu da rapor, sunum ve
mülakat gibi işlemlerin uygulaması için gerekli bir uygulama ilkesi olarak görülmelidir.
Örneğin, bilgisayarı iyi kullanamayan, rapor ya da sunumda verilen ya da seçilen konuda yeterli
bilgiye sahip olmayan, konu ile ilgili kaynakları yeterlice taramayan, okumayan, yeni bilgilerle
donanmayan, rapor ya da sunum konusunu çeşitli boyutlarıyla araştırmayan biri ne sağlıklı
sunum yapabilir, ne başarılı bir rapor yazabilir. Teknik bir konu olan bilgisayarın ve diğer
teknik araçların kullanılmasından ilgili ve bilgili olabilmeye kadar geniş bir yelpazede yetkinlik
bu işlemleri yapma durumunda olanları beklemektedir. Etkili rapor yazmak, etkili sunum
yapmak bürokraside belli bir yere getirilmekle olacak iş değildir. Siyasal tercihe dayalı olarak
yapılabilecek iş değildir. Kişi kendisini bu kitapta belirtilen ana noktalarda geliştirme ve eski
pozisyonunu aşma gücünü göstermelidir. İnsan bunu yapabilir. İnsan, iyiye ve güzele doğru,
başarıya doğru kendisini aşabilir. Her insanda bu gizilgüç vardır. Zayıf olan özgüvendir; yani
insanın kendisine olan güvenidir. Bunu beslemeliyiz. Kendimize güvenmeliyiz. Kendimizi
geliştirecek yorgunluklardan kaçınmamalıyız. Hatta bundan zevk almalıyız.
Sözlerimi dahi olarak adlandırılan Alman fizikçi Albert Einstein’în kendisine dahi
diyenlere hafif alaycı bir edayla söylediği önemli bir sözüyle bitirmek istiyorum.
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“Deha deha diyorsunuz. Dehanın % 95’i çalışmaktır.”
*
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kitapta baştan beri öğrendiğimiz bilgilerin ana noktalarını yeniden
anımsadık, gözden geçirdik ve değerlendirmemize kattık.
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Uygulama Soruları
1)

Kitabın uygulama bilgileri bölümlerindeki soruların tamamı.

2)

Bu kitaptan neler öğrendik?

3)

Aklımızda ne kaldı?

318

Bölüm Soruları
1) Bu kitaptan aşağıdakilerden hangilerini öğrendik?
a) Rapor yazma
b) Sunum yapma.
c) Mülakat yapma.
d) Hepsi.
2) Bu kitapta bürokrasi konusunu neden öğrendik?
a) Sosyal hizmetler çok büyük ağırlıkla kamu eliyle örgütlenmiş, düzenlenmiş ve
bürokrasi eliyle uygulanmaktadır.
b) Sosyal hizmetlerin uygulanmasında raporun yeri çok önemlidir.
c) İnsan ilişkilerini geliştirmek isteyen ve sosyal hizmet alanlarında çalışan herkesi iyi
bir iletişim için sunum yapma becerisini geliştirmelidir.
d) Üçü de.
3) Rapor sunum ve mülakat arasında bir özelliğiyle diğerlerinden ayrılan hangisidir?
a) Rapor. Yazılı olma özelliğiyle diğer ikisinden farklıdır.
b) Sunum. Sözel olma özelliğiyle diğer ikisinden farklıdır.
c) Mülakat. Sözel olma özelliğiyle diğer ikisinden farklıdır.
d) Sunum ile mülakat ikisi de sözeldir.
4) Rapor, sunum ve mülakat arasında ortak özellik ve ortak işlev olarak aşağıdaki
yanıtlardan hangisi yanlıştır?
a) Üçü de iletişim araçlarıdır.
b) Üçü de insanları tanımak için yapılır.
c) Üçü de sosyal hizmet alanlarında kullanılır.
d) Üçü de bilgilendirme ve konu üzerinde aydınlanma sağlar.
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5) Üniversite öğrencisinin bürokrasi kurumunu iyi tanıyabilmesi için kuramsal
bilgileri öğrenmeden önce bürokrasi konularını yaşam alanına sokması, kırtasiye gereçlerini
tanıması, bunları istekle kullanmaya çalışması gerekmektedir.
a) Doğru
b) Yanlış
6) İnsan hangi bilgileri, daha kolay öğrenir?
a) İçinde geliştiği kültüre uyumlu olan bilgileri.
b) Farklı bir kültürden gelen bilgileri.
c) Kendi yaşam alanı dışında kalmış bilgileri.
d) Hepsi.
7) Çıktısı alınmış bir yazı ya da bir rapor klasöre takmadan önce dosya gömleğine
nasıl sokulur?
a) Dosya gömleğinin klasöre takılacak kenarı sağa, kâğıt sokulacak kenarı, yani açık
kenarı aşağıda kalmak üzere aşağıdan yukarıya sokulur.
b) Dosya gömleğinin klasöre takılacak kenarı sola, kâğıt sokulacak kenarı, yani açık
kenarı yukarıya gelmek üzere, yazının ön yüzü öne gelecek şekilde yukarından aşağıya sokulur.
c) Dosya gömleğinin klasöre takılacak kenarı sola, kâğıt sokulacak kenarı, yani açık
kenarı yukarıya gelmek üzere yazının ön yüzü arkaya gelecek şekilde yukarıdan aşağıya
sokulur.
d) Yazının arka yüzü dosya gömleğinin önyüzüne gelecek şekilde sokulur.
8) Klasör ile dosya arasındaki fark nedir?
a) Dosya kartondur, serttir, kalındır, klasör nispeten daha ince ve yumuşak
malzemeden yapılmıştır.
b) Klasör kalındır, dosya incedir.
c) Dosya tellidir, klasör telsizdir.
d) Klasörler dosyaların içlerine gelecek şekilde düzenlenir.
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9) Kuyruklu zımbanın kuyruğunu hangi ayara getirdiğiniz zaman A4 büyüklüğündeki
bir kağıdı dosyaya düzenli takabilmek için tam ortasından delebilirsiniz?
a) A2
b) A3
c) A4
d) A5

Yanıtlar
1) d; 2) d; 3) a; 4) b; 5) a; 6) a; 7) b; 8) b; 9) c
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