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GİRİŞ
Bu bölümde siz sevgili öğrencilerimize, sosyal hizmet öğrencilerinin neden
rapor yazma ve sunum yapma konularını öğrenmek için önce daha başka konuları
bilmeleri gerektiğini anlatmaya çalışacağız. Çünkü rapor yazmayı ve bunun yanı sıra
onun kadar önemli olan sunum yapma ilke ve tekniklerini öğrenmeniz gerekir.
Çünkü aldığınız bir dersi en severek çalışmanın ve iyi anlamanın birinci yolu o dersi
neden almanız gerektiğini bilmeniz ve inanmanızdır. Buna inanmadığınız sürece
yapacağınız “öğrenme” ezber olur, ezber de öğrenme olmaz. Öğrenme algılamadır.
Algılamak da neyi niye yaptığını bilmek demektir.
Neyi öğreneceğini, niye öğrenmesi gerektiğini ve nasıl, hangi yöntemlerle
öğrenirse daha iyi ve kolay öğreneceğini bilmeden öğrenme yapılamaz.
Rapor yazma bilgisi ve becerisi ezberleme yoluyla geliştirilemez. Çünkü rapor
yazma, sunum yapma gibi etkinlikler doğru uygulama isteyen etkinliklerdir. Bir
konuyu ancak kavrayarak öğrenenler uygulayabilir. Ezber bilgi uygulamaya
aktarılamaz.
Konunun bir başka boyutu da sosyal çalışmacının sahip olduğu kültür ile
öğrendiği konunun gerektirdiği kültür arasında farklılık varsa konuyu öğrenmenin
güçleşeceğidir. İnsanların kültürleri ile uyumlu olan konuları öğrenmeleri daha da
kolaylaşır. Çünkü algılamaları kolaylaşır. Bu bölümde sosyal çalışma mesleğini
seçen ve öğrenmek isteyen genel kitlenin temsil ettiği kültür ile öğrenmeye
çalıştıkları rapor yazma, sunum yapma konuları ve bunlara temel olan kırtasiyecilik
işleri arasında tarihsel olarak ne gibi bir bağ var, ne gibi ilişki var, bunları göreceğiz.

ÖĞRENME VE KÜLTÜR
Öğrenme modelleri ile
tarihsel kültürel
dönemler arasında
büyük bağ vardır.
Avcılık toplayıcılık
döneminde bakarak
öğrenme ve algılama,
tarımsal dönemde
ezberleme, sanayi
döneminde kavramsal
öğrenme öne çıkar.

Öğrenme tarihsel süreç içinde çok yavaş ilerlemiştir. Öğrenmeye ders almayı,
öğrendiğin konu üzerinde düşünüp yeni düşünceler geliştirmeyi eklerseniz
insanlığın öğrenmeyi ne denli yavaş ilerlettiğini görebilirsiniz. Belki yüzyıllarca yıl
boyunca kurumuş ağaç gövdesinin dağdan yuvarlandığını gördü insanlık. Ancak
tekerleği bulması zaman aldı.
600.000 yıldır insan olarak üzerinde yaşadığı dünyanın yuvarlak olduğunu
ancak 17. Yyüzyılda öğrenmeye başladı insanlık. 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 geri almazsa ölüme mahkûm edilecekti. Sözlerini geri almak zorunda kaldı
ve ev hapsine alındı. Kendisinden önce, 16. yüzyılda 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 dünyanın yuvarlaklığını ıspat etmiştir. Çok değil, üç yüz yıl önce!
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Bunun gibi, bırakılan şeylerin yere düştüğü insanlığın oluştuğu ilk günden
başlayarak insanoğlu tarafından 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. 600.000 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 hâline geldi.
Tarım kültürü ezberlemeye dayanır. Başka deyişle tarım kültüründe öğrenme
ezberlemeye dayanır. Algılama demonstrasyonla sağlanır. Demonstrasyon
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 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 modelinmi
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. Aynısını
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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 makinaları 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.

KÜLTÜR VE BÜROKRASİ
Ezberden algıya, ezberlemeden kavrayarak öğrenmeye geçmek, tarım
kültüründen sanayi kültürüne geçmek demektir. Yukarıdaki bilgilerin ışığında,
bürokrasiyi tarım kültürü içinden gelmiş gençlere kavratmanın yolu algılatarak
öğretmedir. Yoksa öğrenci, 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.
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 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. Köyde bürokrasi olmaz. Kasabada bürokrasi
devletle kurulması gereken birkaç bağlantı dışında o ortamda yaşayan gençlerin sık
karşılaştıkları bir şey değildir. 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. evlerde olmaz.
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 dersten sonra ilgi duyarak
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 okuyacağınızı
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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.
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.
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 ara sıra 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 gerekmektedir. Bu noktada yaşanılan aşama rapor yazma
ilke ve tekniklerinin neden öğrenilmesi gerektiğini kolaylaştıracaktır.
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 sözle 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 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 açııkça 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.

MAX WEBER VE BÜROKRASİ
Toplum yapıları (tarım kültürü, sanayi kültürü) ile bürokrasi bağlantısı daha bir
yüzyıl önceden bilimcilerin ilgi alanına girmiş, toplumbilimciler (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.
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Bürokrasi sanayileşme döneminde yeni bir yapılanmayla gelişmeye ve
yaygınlaşmaya başladı. Yeni bir karakter ve güç kazandı.
Sanayileşme ile bürokrasi toplumda bir otorite katmanı olarak belirmiştir.
Bürokraside çalışmak meslek hâline gelmiştir. Bu görüşler toplumbilim alanında
ilkkez Alman sosyolog Max Weber’in (1864-1920) 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.
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.
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.
Türkçe’de çoğunlukla kırtasiyecilik olarak görülen bürokrasi sözcüğü Fransızca
“breau” ve “cratie” sözcüklerinin birleştirilmesiyle yaratılmıştır. “Bureau” devlet
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işlerinin yapıldığı daireleri ifade eder. “Cratie” ise Yunanca kökenden gelir ve erk
(kudret) demektir1. Yani devlet işlerinin yapıldığı dairelerin kudreti... Devlet
işlerinin yapıldığı yerlerin toplumda yarattığı erk, toplumda yeni bir güç katmanı
yarattı. Fransızca büro (bureau) zaman içinde çalışma odası anlamına dönüşmüş,
ama aslında yazı masası demektir. Latince “burra” sözcüğünden alınmadır. Burra
sözcüğünün de karşılığı kaba giysi, abadır. Zamanında yazı masalarının üstü kaba
bir çuha ile kaplanırdı, herhâlde bu yüzden burra denmiştir. Daha sonra bu sözcük
yazı masası anlamına dönüşmüştür (http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrokratie
-B.C3.BCrokratie_bei_Max_Weber). Bugün bürokrasi sözcüğü genel olarak yazı
masası egemeni, yönetim erki olarak Türkçeleştirilebilir. Bürokrasi kavramını ilk
kullanan Fransız Vincent de Gournay (1712-1759) olmuştur (agy).
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.
Günümüzde bürokrasi, sağlık, eğitim
kurumları ile silahlı kuvvetler ve bütün
bakanlıkları ile devletin her kademesinde ve
büyük şirketlerde vardır.
Weber’in modern bürokrasi modelinde
getirdiği iki tezi vardır: İdeoloji ve hiyerarşi.
Weber bürokrasiyi egemenliğin yasal biçimi
olarak görür. Onun için fedodalite
döneminde bulunan “patrimonyal” (lütfen,
Şekil 1 Feodal dönemde Almanya'da bir yazı
anlamı için internet sözlüklerine bakınız.)
odası
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
1

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.
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yapılır. Weber’e göre üst, altı denetler ve yetkiler yukarıdaki küçük tabakada
genikşen 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 aussal kullanıldığı bir araçtır. 2. Adalet, 3. Yansızlık, 4. Güven, 5. Akılcı
(ussal)6. Etkililik, 7. Dayanıklılık ve süreklilik, 8. Hatalardan kaçınma, 9. Titizlilik,
özenlilik, 10. Belge soruşturmacılık, veriye dayalılık, 11. Rahatlık, kolaylıktır
(http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrokratie - cite_note-2).
Weber’e göre moern bürokrasinin karakterleri şunlardır: a) İdare’nin personeli
şahsi statüsünde hürdür ve yalnız işinin tanımlanmış görevlerini yerine getirmekle
yükümlüdür. b) Memuriyet kesin bir hiyerarşiye göre kademelendirilmiştir. c) Belli
bir kadronun fonksiyonları açıkça tanımlanmıştır. d) Memurlar bir akitle vazifeye
alınırlar. e) Memurlar işe alınışta mesleki ihtisas yeteneği göz önünde tutularak
seçilirler. Bunun en makbul göstergesi imtihan sonucu elde edilen diplomadır. f)
Memurlara yapılan ödeme ‘maaş’ şeklini alır ve bunlar genellikle emeklilik
haklarına sahip olurlar. Memur istediği zaman işi bırakabilir ve bazen de işine son
verilebilir. g) Memurun görevi tek veya ana işidir. h) Memuriyet bir (kariyer)dir ve
memurlar kıdem veya liyakata ve bir (üst)ün değerlendirmesine göre terfi ederler.
i) Memur ne bulunduğu mevkiye ne de o mevkinin gelirlerine el koyabilir. j) Memur
bütünleşmiş bir kontrol ve disiplin sistemine tabidir.
(http://tr.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrokrasi).
Bürokrasi, sanayi kültürüne sahip 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.
Ayrıca bürokrasi görevlendirmelerde hiyerarşiyi getirmiş, yetki ve ödevler bir
yönetim tarafından önceden belirlenmiştir ve işler uzmanlar tarafından kurallara
dayalı ve biçimsel olarak (formal 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 fazklı 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
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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…

Şekil 2 Sanayi dönemine geçerken bir yazı odası (büro)

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, aga vardır. Otoritesi büyüktür.
Teb’a 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
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

9

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. 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.

BÜROKRASİNİN BOYUTLARI VE İLETİŞİM
Rapor yazma konusu sanayileşmenin ilerlemesiyle 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
çalışan 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
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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).
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.
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RAPOR VE TEKNİK
Rapor ya yazılıp üst makama dosya içinde sunulur. Ya da yazılı olarak verilirken
bu sunum üst makamın isteği üzerine sözlü de yapılır. 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
bugüne değin üç önemli devrim niteliğinde üç önemli süreçten geçerek bugünlere
gelmiştir.
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/kagit-nedir-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
aynı anda çok sayıda yazılabilmeye başlandı. 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.
1981 yılında, yani 80’li yılların başında dünyada bilgiayarın 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

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

12

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.
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 makinasıyla 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, yazını 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.
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Raporda yazım yanlışları yapılmamasına enüst 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).

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 aramnan ve sayılan bir insan olur. İnsanın düşüncelerini
öğrenmeden, insan değerine bakmadan giyimine bakarak yargıda bulunmak ön
yargıdan 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.

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.

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 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.

Raporların Birebir Özgün Olması
Bugün sosyal çalışma uygulamalarında çeşitli raporlar tutulmaktadır. Bunlar
vezgeçilmezdir. Bu derste bunlardan örnekler de verilmiştir. Bu raporların her
birinin 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
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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 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.

Raporların Dosyalanması

İlgilenenler raporların
dosyalanması
konusunda şu kaynağı
inceleyebilirler:
Altınöz, Mehmet. 2007,
Dosya ve Arşiv
Yönetimi, Ankara:
Nobel

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).
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.
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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 sekreteryanın önemi öne çıkmaktadır. Bu aşamayı tıbbi
sekreterler ile tıp alanı çoktan gerçekleştirmiştir. Herhâlde sosyal hizmetlerin de
sosyal sekreterlerini yetiştirmesi zamanı gelmiş olmalıdır.

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.
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 ön
görüşmelerin, 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.

SUNUM HAZIRLAMA
Başarılı bir meslek uygulaması için iyi bir rapor yazmak kadar iyi bir sunum
yapmak da önem taşır. Sunum bir raporun sözel aktarımıdır. Ya 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), flipchart ya da yazı
tahtası ile ya da yazılı notlar üzerinden…) bir konuyu açıklayıcı, belgeli ve ikna edici
boyutta sunmaktır. Sunumda düzgün bir görünümle birlikte dik ve rahat bir duruş,
gözlere bakarak konuşma, etkili bir beden dili, salonu ya da grubu toparlayıcı ve
kapsayıcı bir anlatım biçimi, düzgün bir diksiyon, sesi etkili kullanma, dile egemen
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olmanın yanı sıra giriş, gelişme ve sonuç düzeni içinde mantıklı bir anlatım süreci,
dolu ama tıkış tıkış olamayan bir içerik, seçilmiş ilginç konu, yeterli belgelendirme,
gerçek verilere ve bilimsel bulgulara dayanma gibi özellikler de gereklidir. Bu
noktalar sunumun başarısını ve etkililiğini arttırır.
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, 2009, 94-98).
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.

TÜRKİYE’DE DURUM VE BÜROKRASİYİ ÖĞRENME
SÜRECİ
Konunun öteki boyutuna geldiğimizde durumu şöyle somutlaştırabiliriz.
1. Türkiye’de genellikle tarım kültüründen gelen sosyal çalışma (sosyal
hizmet) öğrencileri okumaktadır.
2. Bunlar henüz ne çocukluk ve gençlik dönemlerinde aile ortamlarında ne
de toplumda yaşama ve çalışma süreleri içinde bürokrasiyle ciddi olarak
tanışmışlardır.
3. Türkiye’de çok büyük boyutuyla kamu eliyle yapılan sosyal çalışma
mesleği uygulamalarında bürokrasinin rolü ve kullanımı konusunu
sıfırdan öğrenmek durumundadırlar.

İyi bir rapor yazmak için
bilgisayar kullanma
bilgisinin de yeterli
olması ve klasör
yönetiminin bilinmesi
gerekir.

4. Kamu yönetimi ve bürokrasi ezberlenip geçilecek bir ders ve konu değil
uygulaması olan bir öğrenme alanıdır.
5. Çünkü kamu yönetimi ve bürokrasi, mezun olurolmaz içine girilecek bir
etkinlikler zinciridir. Hatta daha mezun olmadan üniversite, staj ve kısa
evreli çalışma ortamlarında bürokrasiyle yüzyüze gelinmektedir.
Öğrenciler daha üniversite sıralarında kayıtta, yönetmelikte, yönergede,
sınavda vb. bürokrasiyle karşılaşmaya başlarlar.
6. Ezberle kazanılan bilgilerle bürokrasi ve kamu yönetimi bilgileri
kavranılamaz.
7. Çünkü 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 durumundadırlar.
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Bununla neyi kastediyoruz? Örneğin, öğrenci, daha üniversiteye kayıt
olabilmek için gerekli belgeleri toplarken, dilekçeler yazarken ve ödevlerini
hazırlarken
1. Bilgisayarı yeterlice kullanabilme,
2. Bilgisayarda kurallara uygun düzenli yazabilme,
3. Rahatça çıktı alabilme,
4. Çıktıları “dosya gömleğine” (poşet dosya) doğru biçimde yerleştirme (ters
ya da yanlış takanlar var),
5. Kâğıtları delgeç ile düzenli delebilme,
6. Tel zımbayı kullanabilme, tel zımbanın içine telleri takabilme,
7. Kâğıtları telli dosyaya düzgün ve tarih ve konu sırasına göre takabilme,
8. Telli dosyaları klasöre sıralı takma,
9. Gerek dosyaya gerek klasöre, yazıları tarih sırasına göre üstten alta doğru
değil de aşağıdan yukarıya doğru takma,
10.A4 dosya kâğıtlarını, ödevleri dörde katlamadan, dosyayı bükmeden, rulo
yapmadan, kâğıtların köşelerini kıvrıştırmadan taşıyabilme,
11.Klasörü, dosyaları, kâğıtları özenle, yorulmadan, görev bilinciyle
taşıyabilme, onları yük olarak görmeme,
12.Taşımayı külfet görerek A4 kâğıtları ve plastik dosyaları çanta içine
tıkıştırarak taşımama, böylece onları kırıştırmama alışkanlıklarını
kazanma durumundadırlar.
13.Ve bütün bunları yaparken el acemiliklerini hızla aşabilme, el alışkanlığı
kazanma, yani bu işleri yaparken bilginin yanı sıra beceri de kazanmaları
geekmektedir. 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;
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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 bilgisi olmalıdır.
Kaşe ile mühür farkını, kırtasiye bantı ile ambalaj bantının 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 permanent yazan kalem arasındaki farkı,
A4 okul defteri ile A5 okul defteri arasındaki farkı, flipchart kağıdı 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.
Bu kadar bilgi sosyal çalışmacının nesine gerek diye düşünülmemelidir. Bunlar
hakkında bilgisi olmak tarım kültüründen sanayi kültürüne geçiştir. 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 kullanarak geliştirilebilir.

Resmi Yazışmalarda
Uygulanacak Esas ve
Usuller Hakkında
Yönetmelik (RG: 2 12
2004, S. 25658) resmi
yazışmalardaki düzen,
yöntem ve kuralları
düzenleyen mevzuattır.

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
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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 öğrenmeyi
ağlamaz, 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 (nevzuatı)
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 alışerişinin
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.

SONUÇ
Özetle öğrenci önce;
a) Kırtasiye gereçlerini tanıma ve kullanma bilgi ve becerisini geliştirecek;
(Bu kırtasiye gereçlerinin seri, doğru ve giderek alışkın ellerle
kullanabilme becerisidir. Örneğin; 1. Birkaç kâğıdı alışkın ellerle masaya
vurarak düzene koyabilme, 2. Tel zımbayı verev ya da dik (yatay değil)
tam yerinden vurabilme, 3. Delikli zımba ile kâğıtları delerken (a) kâğıdın
üstlü altlı tam ortasından, (b) sollu sağlı en dibinden ve sol kenara
paralel delebilme, (c) 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 vb.). Sonra,
b) Kâğıdın yazı düzeninde kullanımını ve yazımda teknik bilgileri
geliştirecek; (Kâğıdın dört tarafından sayfayı düzenleme; 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 (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.). Sonra,
c) Biçim ve içerik olarak rapor, derleme, makale, dilekçe, saydam sunu vb.
nasıl yazılır, öğrenecek ve bu bilgilerin üzerine,
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d) Sosyal hizmet alanlarıyla ilgili mesleki raporlar hakkında çeşitli bilgiler
kazanacak (sosyal inceleme raporu, kuruluş kabul raporu, ön inceleme
raporu, bireysel görüşme raporu, kurum/kuruluş tanıtma raporu, süreç
raporu vb. 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 konuları sosyal
hizmet alanlarında sosyal çalışmacının değil sosyal sekreterin işidir.)
İyi bir sosyal hizmet raporu yazabilmeyi öğrenme yukarıdaki ilk üç aşama
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 sürede dâhil, bir saat alacağına göre
günde 7-8’den fazla sosyal inceleme raporunun yazılamaması 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. Bu mesleki bir başarısızlıktır, başarı değildir. Bu
durum sosyal 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.
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Özet

•Tarımsal kültür sözlü kültür; sanayi kültürü yazılı kültürdür. Bu nedenle
rapor yazılı bir belge olduğu için sanayi kültürünün ürünüdür.
• Sosyal çalışma öğrencileri Türkiye'de ağırlıklı olarak tarımsal kültürden gelip
ünüversitede okuyan gençlerdir. Bu yüzden tarımsal kültür yani feodal
kültür özellikleri baskındır.
• Oysa bürokrasi , özellikle modern bürokrasi sanayi dönemi ve sanayi
kültürünün bir ürünüdür.
• Sanayi kültürünü iyi tanımayan bir öğrencinin bürokrasiyi algılaması ve
kavraması kolay olmayacaktır.
• Bu nedenle sosyal çalışma öğrencilerine öncelikle sanayi kültürü ve bu
tarihsel dönemin ürünü olan bürokrasi tanıtılırsa rapor yazma konusunda
daha kolay öğrenici ve başarılı olabileceklerdir.
• Bunun içinde öğrenci herşeyden önce kırtasiye gereçlerini tanımalı, bunları
kullanma becerisi geliştirilmeli, sonra kâğıt düzeninin nasıl olması gerektiği
bilgisi verilmeli, daha sonra biçim ve içerik olarak raporun nasıl yazılması
öğretilmelidir. Bundan sonraki süreçte öğrenci sosyal hizmet raporlarının
(mesleki raporların) önemini ve onları gerçekten yazmayı, inanarak ve
önemseyerek yazmayı öğrenebilecektir.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

22

Ödev

•Rapor ne demektir? Bunu kendinize sorarak yanıtını bir kâğıda
yazınız.
•Sonra mesleki raporun genel bir rapordan farklı özelliklerini
düşünerek bu özellikleri kâğıda alt alta yazınız.
•Bir sosyal hizmet kuruluşu seçerek o kuruluşta ne tür raporlar
yazılabileceğini düşününüz ve adlarını kağıda yazınız.
•İkinci bir kâğıda bürokrasi hakkında düşündüklerinizi ve
bildiklerinizi yazınız.
•Sonra, raporla bürokrasi arasındaki ilişkiyi düşünerek kendi
geliştireceğiniz düşüncelerle bunları kâğıda yazınız.
•Bu yazdıklarınızı üzerinde birkaç gün düşünerek geliştiriniz..
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DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Rapor yazma bilgisi hangi yolla geliştirilemez?
a) Okuyarak
Değerlendirme sorularını
sistemde ilgili ünite
başlığı altında yer alan
“bölüm sonu testi”
bölümünde etkileşimli
olarak
cevaplayabilirsiniz.

b) Anlatarak
c) Ezberleyerek
d) Bol bol yazarak
e) Algılayarak
2. Ezber bilginin en önemli özelliği hangisidir?
a) Ezber bilgi uygulamaya aktarılamaz.
b) Algılayarak kazanılır.
c) Düşünmeyi destekler.
d) Kuşkuculuğu teşvik eder.
e) Yaratıcılığı destekler.
3. Tarımın bulunduğu dönemden önceki tarihsel dönemin adı nedir?
a) Feodal toplum dönemi
b) Avcılık toplayıcılık dönemi
c) İlkel dönem
d) Modern dönem
e) Sanayi dönemi
4. Öğrenme konusunda tarım kültürü; aşağıdakilerden hangisine dayanır?
a) Algılamaya
b) Sorgulamaya
c) Tartışmaya
d) Ezberlemeye
e) Hepsine
5. Öğretimde demonstrasyon yöntemi aşağıdaki öğrenme süreçlerinden
hangisini anlatır?
a) Deneme yanılma
b) Ezberleme
c) Kitaptan okuma
d) Oyunla öğrenme
e) Yaparak gösterme
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6. Max Weber’e göre modern bürokrasi hangi tarihsel dönemde gelişmiştir?
a) Avcılık toplayıcılık döneminde
b) Tarımsal dönemde
c) Sanayi döneminde
d) İçinde bulunduğumuz dönemde
e) Bilişim döneminde
7. Bu ünitenin savunduğuna göre hangi toplumsal aşamada evlerde kâğıt,
kalem, tel zımba, delgeç, dosya, dosya poşeti (gömleği), telli dosya, klasör,
top kâğıt, ataş (kıstırgaç) vb. gibi bürokrasiyi yaşatan kırtasiye gereçleri
bulunmaz?
a) Mağara döneminde
b) Avcılık toplayıcılık döneminde
c) Tarımsal (feodal) dönemde
d) Sanayi döneminde
e) Hiçbirinde
8. Max Weber’e göre aşağıdakilerden hangisi modern bürokrasinin
üstünlükleri arasında yer almaz?
a) Adalet
b) Yansızlık
c) Güven
d) Akılcılık
e) Kırtasiyecilik
9. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir sosyal hizmet raporu yazabilmek için doğru
bir öğrenme sırasıdır?
a) Kırtasiye gereçlerini tanıma - Kâğıdı yazı düzenine göre kullanabilme Biçim ve içerik olarak rapor yazabilme - Mesleki raporlar yazabilme
b) Kâğıdı yazı düzenine göre kullanabilme - Kırtasiye gereçlerini tanıma Mesleki raporlar yazabilme - Biçim ve içerik olarak rapor yazabilme
c) Biçim ve içerik olarak rapor yazabilme - Kâğıdı yazı düzenine göre
kullanabilme - Kırtasiye gereçlerini tanıma - Mesleki raporlar yazabilme
d) Mesleki raporlar yazabilme - - Biçim ve içerik olarak rapor yazabilme Kâğıdı yazı düzenine göre kullanabilme - Kırtasiye gereçlerini tanıma
e) Doğrudan mesleki raporlar yazabilme becerisinin geliştirilmesi
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10. Bu okuduğunuz ünitenin ana fikrine göre Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri
rapor yazma ve kayıt tutma konularında yetkin olmak istiyorlarsa
kendilerini her şeyden önce hangi konuda bilgili ve etkin kılmaya çalışmalı
ve değiştirmeye gayret etmelidirler?
a) Çok kitap okumalıdırlar.
b) Çok demonstrasyon yapmalıdırlar.
c) Mesleki bilgileri çok iyi ezberlemelidirler.
d) Derslerine çok iyi çalışıp notlarını yükseltmelidirler.
e) Tarımsal kültür ile sanayi kültürü arasındaki ayrımın ve bu ayrımda
kendi yerlerinin bilincine çok iyi varmalıdılar.

Cevap Anahtarı: 1-C, 2-A, 3-B, 4-D, 5-E, 6-C, 7-C, 8-E, 9-A, 10-E
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