
 
 

 

e-ISBN 978-625-00-9796-0 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editors 

 

Vadim KUZMIN, Ph. D.  

Ali KORKUT, Ph. D. 

Nadejda AÇAN, Ph. D. 

Hasan KARACAN, Ph. D. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tam Metin Bildiriler kitabı içeriğinin  

tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.  

 

The contents of this Proceedings Book  

are solely those of the authors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

© All rights reserved.  

E-printed in July 2021 

e-ISBN  978-625-00-9796-0 

 

No part of this book may be reprinted or reproduced  

or utilized in any form or by any electronic, mechanical  

or any other means, now known or hereafter invented,  

including photocopying and recording, or in any form  

of information storage or retrieval systems, without  

permission from the publishers. 

 

Web: https://www.eclss.org/ekaterinburg 

Contact: contacts@eclss.org  

 

https://www.eclss.org/
mailto:contacts@eclss.org


 

ii 

ECLSS2021b 

12th Eurasian Conferences on Language & Social Sciences 

 

hosted by 

Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia 

June 18 - 19, 2021 

 

 

ORGANIZING COMMITTEE 
 

Vadim KUZMIN, Ph. D., RUSSIA [Chair] 

Elvira SYMANYK, Ph. D., RUSSIA [Co-Chair] 

Hasan KARACAN, Ph.D., TURKEY [Co-Chair] 

Kalbike Omirbaikyzy ESENOVA, Ph. D, KAZAKHSTAN 

Nadejda AÇAN, Ph. D., RUSSIA 

Selman ARSLANBAŞ, Ph. D., TRNC 

Maija BURIMA, Ph. D., LATVIA 

Rukiye KILILI, Ph. D., TRNC 

Mehmet DEMIREZEN, Ph.D., TURKEY 

Eva EPPLER, Ph. D., UK 

M. Necati CİZRELİOĞULLARI, Ph. D., TRNC 

Fakhra AZIZ, Ph.D., PAKISTAN 

Ali KORKUT, Ph.D., TURKEY 

Giedrė KVIESKIENE, Ph.D., LITHUANIA 

Rustam KHALMURADOV, Ph.D., UZBEKISTAN 

Artur BORCUCH, Ph. D., POLAND 

Anna KRZYSZTOFEK, Ph. D., POLAND 

Altynshah KURMANALI, Ph. D., KAZAKHSTAN 

Michał MROZEK, MSc., POLAND 

Şükrü CANKAYA, Ph. D., TRNC 

Aleksandra SEROKA, POLAND 

 

 

 

 



 

iii 

ECLSS2021b 

12th Eurasian Conferences on Language & Social Sciences 

 

hosted by 

Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia 

June 18 - 19, 2021 

 

 

 

SCIENTIFIC COMMITTEE 

 

Prof. Dr. Mark SZYMANSKI, Pacific University, USA 

Prof. Dr. Maija BURIMA, Daugavpils University, LATVIA 

Prof. Dr. Giuli ALASANIA, University of Georgia, GEORGIA 

Prof. Dr. Baltabay ABDIGAZIEV, Kazakh National Pedagogical University named after Abai 

Kunanbayev, KAZAKHSTAN 

Prof. Dr. Janalik BALTABAEVA, Kazakh National Pedagogical University named after Abai 

Kunanbayev, KAZAKHSTAN 

Prof. Dr. Georgi GAGANIDZE, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, GEORGIA 

Prof. Dr. Vadim KUZMIN, Ural Federal University, RUSSIA 

Prof. Dr. Sema ETIKAN, Ahi Evran University, TURKEY 

Prof. Dr. Kalbike Omirbaikyzy ESSENOVA, Kazakh National Pedagogical University named after 

Abai Kunanbayev, KAZAKHSTAN 

Prof. Dr. Mehmet DEMIREZEN, Ufuk University, TURKEY 

Prof. Dr. Olga Nosova VALENTYNOVNA, Kharkiv National University, UKRAINE 

Prof. Dr. Abdullah KIZILCIK, Istanbul University, TURKEY 

Prof. Dr. Rıza SAM, Uludag University, TURKEY 

Assoc. Prof. Dr. Nadejda AÇAN, Ural Federal University, RUSSIA 

Assoc. Prof. Dr. Rukiye KILILI, Cyprus Science University, TRNC 



 

iv 

Assoc. Prof. Dr. Mehmet Necati CİZRELİOĞULLARI, Cyprus Science University, TRNC 

Assoc. Prof. Dr. Marufjon YUDLASHEV, Uzbek State Institute of Arts and Culture, UZBEKISTAN 

Assoc. Prof. Dr. Guzal XALIKULOVA, Uzbek State Institute of Arts and Culture, UZBEKISTAN 

Assoc.Prof. Dr. Eva EPPLER, University of Roehampton, UK 

Assoc.Prof. Dr. Semiha ŞAHİN, Dokuz Eylul University, TURKEY 

Assoc. Prof. Dr. Sholpan Myrzakasymovna SHUINSHINA, Institute of Secondary Education 

Altynsarin National Academy, KAZAKHSTAN 

Assoc. Prof. Dr. Ali Korkut ULUDAĞ, Ataturk University / TURKEY 

Assoc. Prof. Dr. Giovanni BORRIELLO, Università degli Studi della Tuscia / ITALY 

Assoc. Prof. Dr. Kamale Bahazar SALAMOVA, Sumgait State University / AZERBAIJAN 

Assoc. Prof. Dr. Zaharah HUSSIN, University of Malaya, MALAYSIA 

Assoc. Prof. Dr. Nagima Abzelbekovna ILIYASOVA, Kazakh National Pedagogical University 

named after Abai Kunanbayev, KAZAKHSTAN 

Assoc. Prof. Dr. Raygul RAHMETOVA, Kazakh National Pedagogical University named after Abai 

Kunanbayev, KAZAKHSTAN 

Assoc. Prof. Dr. Gulnur SMAGULOVA, Kazakh National Pedagogical University named after Abai 

Kunanbayev, KAZAKHSTAN 

Assoc. Prof. Dr. Hajjah Jariah Mohd JAN, University of Malaya, MALAYSIA 

Assoc. Prof. Dr. Tornike SHURGULAIA, Georgian National University, GEORGIA 

Assoc. Prof. Dr. Mashitoh MAHAMOOD, University of Malaya, MALAYSIA 

Assoc. Prof. Dr. Kondratyuk Oksana IVANIVNA, Kiev National University of Trade and Economics, 

UKRAINE 

Assoc. Prof. Dr. Raihanah Binti Hj AZAHARI, University of Malaya, MALAYSIA 

Assist. Prof. Dr. Rouslan JALIL, University of Kentucky, USA 

Assist. Prof. Dr. Moafia NADER, Lahore College for Women University, PAKISTAN 

Assist. Prof. Dr. Nurhodja AKBULAEV, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, AZERBAIJAN 

Assist. Prof. Dr. Nino CHIABRISHVILI, Ilia State University, GEORGIA 

Assist. Prof. Dr. Tahira KALSOOM, Lahore College for Women University, PAKISTAN 

Assist. Prof. Dr. Ekin KAYNAK ILTAR, Akdeniz University, TURKEY 

Asst. Prof. Dr. Nasser LOTFI, Cyprus Science University, TRNC 



 

v 

Dr. Şükrü CANKAYA, Cyprus Science University, TRNC 

Dr. Katya DUNAJEVA, Eotvos Lorand University, HUNGARY 

Dr. Marta R. JABŁOŃSKA, University of Lodz, POLAND 

Dr. Mani Man Singh RAJBHANDARI, University of Johannesburg, Republic of SOUTH AFRICA 

Dr. Marlena NIEMIEC, Academy of War Arts, POLAND 

Dr. Alessandro PORROVECCHIO, Université du littoral Côte d’Opale, FRANCE 

Dr. Rina Manuela CONTINI, Università degli Studi G. d’Annunzio Chieti e Pescara, ITALY 

Dr. Paige WILLIAMS, University of Melbourne, AUSTRALIA 

Dr. Wilkinson Daniel Wong GONZALES, National University of Singapore, SINGAPORE 

Dr. Karina GÓRSKA-ROŻEJ Academy of War Arts, POLAND 

Dr. Marek LUKÁČ, University of Presov, SLOVAKIA 

Dr. Ljiljana Kaliterna LIPOVČAN, Institute of Social Sciences Ivo Pilar, CROATIA 

Dr. Bruno SURDEL, Renmin University, Beijing, CHINA 

Dr. Salma HALIOUI, Brandenburgische Technische Universität Cottbus, GERMANY 

Dr. Anantha Raj A. AROKIASAMY, Quest International University Perak (QIUP), MALAYSIA 

Dr. Lazlo MARACZ, Universiteit van Amsterdam, The NETHERLANDS 

Dr. Faizal AYOB, Victoria University, AUSTRALIA 

Dr. Aizan Binti Ali Mat ZIN, Universiti Malaya, MALAYSIA 

M.Sc. Magdalena KROPIWNICKA, University of Bialystok, POLAND 

Dr. Cosmin Tudor CIOCAN, Ovidius University Constanta, ROMANIA 

Dr. Almaz Rafisovich GAPSALAMOV, Kazan Federal University, RUSSIA 

Dr. Tahir ISLAM, The University of Science and Technology, CHINA 

Dr. Fernan ABRAGAN, Mindanao State University, PHILIPPINES 

Dr. Aviva BUTT, Sydney University, AUSTRALIA 

Dr. Justyna ŻYLINSKA, University of Technology and Trade Helena Chodkowska, POLAND 

Dr. Adam LASKA, Rzeszow University of Technology, POLAND 

Dr. Renata Piętowska- LASKA, Rzeszow University of Technology, POLAND 

Dr. Marek PORZEŻYŃSKI, POLAND 

M.Sc. Tugay YAZGAN, Cyprus Science University, TRNC 



 

vi 

M.Sc. Arkadiusz ULĄŻKA, University of Economics in Katowice, POLAND 

M.Sc. Danuta SZTUBA Pontifical University of John Paul II in Krakow, POLAND 

Bahar ATALAY, Cyprus Science University, TRNC 

Michał OSTROWSKI, University of Wrocław, POLAND 

 



 

vii 

CONTENTS 

 

STATISTICS ............................................................................................................................................ 1 

Iran-Saudi confrontation in the Middle East in the late twentieth and early twenty-first centuries ....... 2 

Vadim A. KUZMIN, RUSSIA 

Analyzing the impact of government investment on economic growth: Case study Kosovo 2003-2019 . 7 

Nexhit SHALA, Ylber KRASNIQI, KOSOVO 

Promoting Health Education in the school curriculum: Its impact on school performance and students' 

well-being .............................................................................................................................................. 17 

Abdullah ALQALAWI, FRANCE 

Religious School Leadership in Malaysia: A Meta-Analysis Study ...................................................... 30 

Muhammad Faizal Bin A. GHANI, MALAYSIA 

Enerji Lojistiği Bağlamında AB ve Türkiye Doğalgaz Güvenliği Üzerine Jeopolitik Bir Değerlendirme

 ............................................................................................................................................................... 31 

Ramazan ERTURGUT, Güven SEVEN, TURKEY 

Попытка реализации концепции арабского единства в 70-х гг. XX века на примере создания 

Федерации Арабских Республик ......................................................................................................... 46 

ВЕРЕТЕННИКОВА Анастасия Вячеславовна, РОССИЯ 

Türkiye’de Farklı Kimliklerle Evliliğe İlişkin Tutum: Çanakkale Örneği............................................. 50 

Fatma İlknur AKGÜL, TURKEY 

Создание особых экономических зон: опыт России ........................................................................ 52 

ОБЕРЮХТИНА Татьяна Евгеньевна, РОССИЯ 

Образ Японии в записках И. А. Гончарова «Фрегат «Паллада» .................................................... 57 

САВИНОВ Виталий Вячеславович, РОССИЯ 

Felsefe ve Eğitim İlişkisi: J. J. Rousseau’nun Eğitim Anlayışı ............................................................. 59 

Ahmet ALKAYIŞ, TÜRKİYE 

Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun 47. Maddesi Uyarınca Yetki Sözleşmesi

 ............................................................................................................................................................... 65 

Necla ÖZTÜRK, Döndü KUŞCU, TURKEY 

Вопрос о Турции на Каирской конференции (4-6 декабря 1943 г.) ................................................. 73 

Надежда АЧАН, РОССИЯ 



 

viii 

Ethnopsychological Importance of the Epic "Book of Dada Korkut"   In the Formation of Turkish Youth's 

Behavior and Attitudes in Modern Period ............................................................................................. 75 

GULIYEVA Shahnaz Mustafa, AZERBAIJAN 

İran'ın Ruslar Tarafından İşgaline Karşı İran'da Oluşan Direniş: '' İran Millet Murahısları Örneği'' 77 

Mustafa GÜNCÜ, TURKEY 

The First Scientist to Research the Hero “Pahlavon Mahmud” ........................................................... 79 

Jasurbek MAHMUDOV, UZBEKISTAN 

“Ortaçağ Modern Biliminin Kurucusu” Olarak Anılan İbn Sina’nın İlmü’n-Nefs’e İlişkin Görüşleri 

Üzerine Bir İnceleme ............................................................................................................................. 84 

Ekin KAYNAK ILTAR, Nilay BAYRAM, TURKEY 

The Effect of Foreign Direct Investments on Employment: The Case of Turkey .................................. 85 

Mehmet Ali POLAT, Eda FENDOĞLU, TÜRKİYE 

Injunctive and compensatory redress in the field of consumers’ collective claims, under EU recent 

regulations ............................................................................................................................................. 95 

Juanita GOICOVICI, ROMANIA 

Psychological Qualities of Personality Effect of Self-Actualization ..................................................... 96 

ALIYEVA Lala, AZERBAIJAN 

Ономатопоэтическая Лексика Японского Языка На Примере Перевода «Гарри Поттер и 

Философский Камень» ........................................................................................................................ 98 

БУРАКОВА Анна Александровна, ЗАХАРОВА Ксения Михайловна, RUSSIA 

Ясухиро Накасонэ и Становление Сотрудничества Японии и Еэс ............................................. 103 

КАРЕНИН Денис Михайлович, РОССИЯ 

Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmenlerin Belirsizliğe İlişkin Tutumlarının İncelenmesi .................. 107 

Mahire ASLAN, Ümit DOĞAN, TÜRKİYE 

Восприятие и Влияние Русского Модернизма в Азербайджане ................................................... 122 

Хatirа КULIYEVA, AZERBAIJAN 

Petrus Abelardus’un Scito te Ipsum (Kendini Bil) Doktrini Üzerine Bir Değerlendirme ................... 125 

Ekin KAYNAK ILTAR, Esra KÜTÜK, TURKEY 

Оценочный Потенциал Русских Пословиц Сквозь Призму Концепта «Женщина» .................... 136 

Чжао ЦЗИН, RUSSIA 

İstihdam Yönetiminin Yeni Şekli; Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi .................................... 139 

Songül DEMİREL DEĞİRMENCİ, TÜRKİYE 



 

ix 

Образ Китая в Сочинениях Британского Интеллектуала Xvııı В. С. Джонсона ....................... 150 

КОСЫХ Татьяна Анатольевна,RUSSIA 

Psychological Level of Management Skills of the School Leader ....................................................... 151 

MIRZAYEVA Sever Sarvat gizi, AZERBAIJAN 

Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre 8. Sınıf Olasılık Konusu İçin Hazırlanmış Ders Planı ve Etkinlikleri

 ............................................................................................................................................................. 153 

Seval ZİLAN, Sonay BARAN, Tamer KUTLUCA, TÜRKİYE 

Çözümleyici Çizelge Yöntemine Yönelik Bir Kural Önerisi ................................................................ 162 

Fikret OSMAN, TÜRKİYE 

Voting Process – Standards and Dilemmas ........................................................................................ 172 

Sadik HAXHIU, KOSOVO 

Роль Педагогическая Технологий В Системе Образования .......................................................... 174 

Эльза МАГЕРРАМОВА, АЗЕРБАЙДЖАН 

Suriye Arap Krallığı’ndan Birleşik Arap Cumhuriyeti’ne Kadar Suriye ............................................ 175 

Ahmet EDI, Uğur YILMAZ, TURKEY 

Potential Tourism of Economic Development in Kosovo .................................................................... 177 

Emin BEQIRI, Lirije KRASNIQI, KOSOVO 

Conceptualization of Linguistic Politeness in Russia.......................................................................... 182 

Victoriya TRUBNIKOVA, RUSSIA 

Türkiye’de Bulunan Geçici Koruma Statüsündeki Yabancıların Çalışma Hakları ............................. 183 

Necla ÖZTÜRK, Döndü KUŞCU, TURKEY 

The Role of Methodologies in the Implementation of the Curriculum for the Development of 

Interpersonal Communication at the Age of 5-6 Years ....................................................................... 197 

Eranda Halluni BILALI, Fatmir VADOHEJ, Arlinda YMERI, ALBANIA 

Türkçe Derslerinde Öğrencilerin Yazma Becerisini Geliştirmede İletişimsel Etkinliklerin Önemi .... 199 

Altynshash  KURMANALİ, Melike Aishe CHAKYROGLU, KAZAKİSTAN 

Havayolu Seyahat Organizasyonlarında: İşlevsel Bir İnsan Kaynağı Departmanı Olarak Kabin 

Memurları Meslek Grubu Bakımından Etik Kavramının İncelenmesi: Nitel Bir Araştırma ............... 217 

Ramazan ERTURGUT, Bora PINAR, M. Özer ALPAR, TURKEY 

Гуманитарная Сфера в Турецкой Политике в Странах Африканского Рога ............................. 228 

ВАФИНА М.Р., RUSSIA 



 

x 

Eğitimde Kalite Sorununa Çözüm Önerisi: Okul Merkezlı Yönetim ve Hesap Verebilirlik ................ 230 

Süleyman GÖKSOY, TÜRKİYE 

In the Occupied Land of Zangazur: History of Azerbaijani Schools .................................................. 238 

ADIOZALOVA Shalala Ali gizi, AZERBAIJAN 

Kripto Para Teknolojisi, Ulusal ve Uluslar Arası Piyasalardaki Önemi, Gelişimi ve Ülkelerin 

Yaklaşımları ........................................................................................................................................ 240 

Mustafa METE, İbrahim TEKİN, TÜRKİYE 

Investigating the distinction between endangered and dead languages: A case of four Kurdish Native 

BA students .......................................................................................................................................... 255 

Mehmet Veysi BABAYİĞİT, TURKEY 

Türkiye’de Kırsal Kalkınmanın Finansmanında Uluslararası Kuruluşların Rolü.............................. 256 

Harun Reşit GENÇ, Mustafa METE, TURKEY 

Sağlık Hizmetleri Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Sitelerini Kullanma Amaçlarının 

Belirlenmesi ......................................................................................................................................... 277 

Aysel ARSLAN, Sait BARDAKÇI, TÜRKİYE 

Running a Business with Relatives and Friends – Is it a Good Idea? ................................................. 286 

RUDAWSKA Joanna, KRZYSZTOFEK Anna, POLAND 

“Унификация Как Причина Замедления Самореализации” .......................................................... 289 

МАМЕДОВ Джейхун Гасан оглы, Азербайджан 

Characteristics of Igeneration – The Example of the Opole Youth. Confrontation of Results from 

Research of Foreign Scientists ............................................................................................................ 290 

Sabina WALUŚ, POLAND 

Республика Корея и АСЕАН: основные направления взаимодействия ........................................ 291 

ВОСТРЯКОВА Анастасия Сергеевна, RUSSIA 

Savaş ve Vahşet Propagandalarının Görkemli Güç Gösterisi: “Uyuyan Güzel” ve “Başkan’ın 

Adamları” Filmleri Üzerine Bir Değerlendirme ................................................................................. 295 

Rıza SAM, TÜRKİYE 

Refik Halit’in “Boz Eşek” Öyküsü ve Kutsalın Alımlanışı .................................................................. 312 

Cafer GARİPER, Yasemin BAYRAKTAR, TÜRKİYE 

Petrol Fiyatlarındaki Dalgalanmaların Ülke Ekonomilerine Etkileri: GCC Ülkeleri Örneği ........... 318 

Ali Rıza KILIÇ, Mustafa METE, TÜRKİYE 

 



 

xi 

Sâmi Paşazâde Sezai’nin “Kediler” Öyküsü Üzerinde Bir Okuma .................................................... 331 

Cafer GARİPER, Yasemin BAYRAKTAR, TÜRKİYE 

Bir Lojistik Ülke Profili Olarak Birleşik Krallık: SWOT Analizine Dayalı Bir İnceleme ................... 337 

Ramazan ERTURGUT, Dilara ÖZTAŞ, TURKEY 

Zaza Dili ile Türkiye Türkçesi Ses Envanterinin Karşılaştırması ....................................................... 369 

İlyas ARSLAN, TURKEY 

Çevre Etiği ve Sokak Hayvanları: İstanbul Örneği ............................................................................. 370 

Emrah AKYÜZ, TÜRKİYE 

Японская Историография Проблемы Принадлежности Южных Курил ................................... 380 

ЛЕДЕНЦОВ Даниил Алексеевич, RUSSIA 

Matematik Öğretiminde Bilgisayar Destekli Kavram Haritası Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri

 ............................................................................................................................................................. 394 

Nurcan ÇAĞAN, Tamer KUTLUCA, TÜRKİYE 

The Impact of Using the Mathematical Modeling in Communication and Mathematical Achievement in 

Preparatory School Students ............................................................................................................... 402 

Yousef Methkal ABD ALGANI, ISRAEL 

Evaluating Quality Assurance (QA) Checks in CAT tools in Relation to Professional Quality Standards

 ............................................................................................................................................................. 403 

Caner ÇETİNER, TURKEY 

VII. ve X. Yüzyıllar Arasında Ortaçağ Avrupası ile Ortaçağ İslam Coğrafyası’ndaki Kölelik Sisteminin 

Aristoteles Bağlamında Karşılaştırılması ........................................................................................... 415 

Ekin KAYNAK ILTAR, Berkhan KARAGÖZ, TÜRKİYE 

Deniz Taşımacılığı ve Lojistik Performans: Japonya İncelemesi ....................................................... 416 

Ramazan ERTURGUT, Hatice FETTAHOĞLU, TURKEY 

Psychological Features of Career Choice of Young People ............................................................... 429 

SALAMOVA Kamala Bahazar gizi, AZERBAIJAN 

Республика Корея в системе международного туризма .............................................................. 431 

ХАСАНОВА Амина Ринатовна, RUSSIA 

Missing persons in Poland .................................................................................................................. 436 

Patrycja MENCEL, POLAND 

 



 

xii 

Matematik Öğretmenlerinin Scratch Programında Tasarladıkları Oyunların Öğrenci Görüşleri 

Doğrultusunda İncelenmesi: Cebir Örneği ......................................................................................... 437 

Ahmet ÖZTÜRK, Burçin GÖKKURT ÖZDEMİR, TÜRKİYE 

Helikopter Ebeveyn Tutumları Bağlamında Küresel Köyün Kaygılı Çocukları ................................. 447 

Yüksel MARIM, Selma KAHVECİ, TÜRKİYE 

Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Öğrenim Gören Kadın Öğrencilerin Diyet ve Yaşam Kalitesi: Bölümler 

Arası Karşılaştırma ............................................................................................................................. 470 

Ceyda DURMAZ, Ceren GEZER, TURKEY 

Analysis on China-Turkey cooperation within the framework of the "Belt and Road" Initiative from the 

perspectives of secularization and Eurasianism ................................................................................. 478 

Тао ЦЗИНХУН, РОССИЯ 

Kamu Hizmeti Anlayışının Değişmesinin Bir Sonucu Olarak İdarenin Faaliyetlerinde Daralma ve 

Dönüşüm: Özelleştirme ve Regülasyon ............................................................................................... 485 

Mustafa AVCI, TRNC; Zarina RAVSHANOVA, RUSSIA 

The Labour Market and its Correlation with Vocational Education and Training in the Case of Albania

 ............................................................................................................................................................. 487 

Enkeleda Fejzulla PANO, ALBANIA 

Almanya’da Artan Yabancı Düşmanlığı ve AfD Partisinin Yükselişi .................................................. 488 

Cengiz DİNÇ, Feride ÖZKAN, TURKEY 

The Examination of Teachers Leadership in Government Secondary Schools o Lahore ................... 505 

Fakhra AZIZ, Moafia NADER, PAKISTAN 

Üniversite Öğrencilerinin Bilişüstü Okuma Stratejilerini Kullanım Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere 

Göre İncelenmesi ................................................................................................................................. 506 

Sait BARDAKÇI, Aysel ARSLAN, TÜRKİYE 

Fake News about Covid-19 Is a Fairy Tale or a Real Threat? Economic Consequences of False 

Information .......................................................................................................................................... 515 

Danuta SZTUBA, Aleksandra MIREK-ROGOWSKA, Kamila RĄCZY, POLAND 

Irkçılık ve Avrupada Yükselen Aşırı Sağ Partiler ................................................................................ 516 

Cengiz DİNÇ, Bekir KARATAŞ, TURKEY 

Importance and Possibilities of Teaching Emotional Intelligence in Childhood ................................ 529 

Giedre SLUSNIENE, Mrs. Kamile KESYLE, LITHUANIA 

Transformation of Lovers in Mam and Zin ......................................................................................... 530 

Sherzad BABO, KRG, IRAQ 



 

xiii 

Some linguistic features in political speeches by politicans ................................................................ 531 

Shyhrete MORINA, KOSOVO 

The Two Martyrs of Two Ages: Abu Hanifa and Sayyed Qutb ........................................................... 532 

Zehra Betül GÜNEY, TURKEY 

Promoting Cross-Cultural Competence and Social Justice through Literary Texts ........................... 539 

Ruwaida ABU RASS, ISRAEL 

Sovyet Rusyası – Cumhuriyet Türkiyesi  Sanat İlişkileri: Sanat- Sinema – Tiyatro (1922-1944 yılları 

arası) ................................................................................................................................................... 543 

Hasan KARACAN, TRNC 

Examination of the Academic Motivation Level of Faculty of Education Senior Students During The 

Covid-19 Pandemic: The Case of Bursa Uludag University ............................................................... 549 

Nagihan OĞUZ DURAN, Rasim Erol DEMİRBATIR, Bilgenur ARPAĞ, TURKEY 

Examining the Efficiency of the A La Carte Learning Model in Distance Education during the Pandemic 

Process ................................................................................................................................................ 558 

Fethi KAYALAR, Filiz KAYALAR, TURKEY 

Bilingualism and Second Language Education ................................................................................... 566 

Süleyman KASAP, Fırat ÜNSAL, TURKEY 

Pragmatizm ve Eğitim: John Dewey’in Eğitimle İlgili Yaklaşımı ....................................................... 573 

Ahmet ALKAYIŞ, TÜRKİYE 

History of Games for Preschool Children: Games and Toys .............................................................. 579 

KARIMOVA Sevinj Arif qizi, AZERBAIJAN 

Pragmatics: A Glance at the Cooperative Principle and Grice's Maxims .......................................... 581 

Süleyman KASAP, Büşra DAĞDEMİR, TURKEY 

«Когда начался стройный марш отряда, несшего красивое красное знамя с эмблемой СССР под 

звуки красноармейской песни – публика приветствовала отряд бурными аплодисментами»: 

просоветская Федерация русских канадцев и общины духоборов во второй половине 1940-х гг.

 ............................................................................................................................................................. 589 

АНТОШИН Алексей Валерьевич, RUSSIA 

Su Kirliliği ve Gelecek Kuşaklar için Çevre Adaleti ........................................................................... 594 

Emrah AKYÜZ, TÜRKİYE 

Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre 7. Sınıf Çokgenler Konusu İçin Hazırlanmış Ders Planı ve Etkinlikleri

 ............................................................................................................................................................. 596 

Seval ZİLAN, Sonay BARAN, Tamer KUTLUCA, TURKEY 



 

xiv 

Взгляд современных южнокорейских исследователей на ориентализм/ оксидентализм: поиск 

перспективных научных методологий и подходов ......................................................................... 608 

Ирина Александровна МУСИНОВА, RUSSIA 

Управление проектами - оценка индивидуальных компетенций .................................................. 610 

Małgorzata ZAKRZEWSKA, POLAND 

Образ женщины в турецкой литературе первой половины XX в. ............................................... 617 

Роман ПОЛЯКОВ, РОССИЯ 

Торговые Отношения Свердловской Области и Турецкой Республики в 2013-2020 Гг.: Оценка 

Показателей Внешней Торговли в Сравнении с Другими Регионами РФ .................................... 625 

МОИСЕЕВА Маргарита Михайловна, RUSSIA 

Положение христиан в Ираке в 2011-2018 гг. ............................................................................... 629 

ДОЛМАТОВ Максимилиан Александрович, RUSSIA 

The Peculiarities of Using Video Authentic Materials and Designing Tasks Based on Them in Teaching 

English as a Foreign Language .......................................................................................................... 632 

KONONOVA Anna Aleksandrovna, RUSSIA 

Заимствованные слова в японских учебно-методических комплексах ........................................ 641 

БУРАКОВА Анна Александровнa, СЕМЕШКО Мария Сергеевна, RUSSIA 

Нормативно-правовая база РФ в сфере социального предпринимательства ............................ 645 

БАКЛАГИНА Дарья Игоревна, RUSSIA 

Российско-Южнокорейские Торговые Отношения на Современном Этапе .............................. 652 

ЧИСТЯКОВА Светлана Станиславовна, RUSSIA 

Współpraca turystyczna jako wyzwanie na przykładzie zarządzania marką obszaru ......................... 660 

Sylwia Osojca-KOZŁOWSKA, POLAND 

Dwupostaciowa interpretacja kryteriów ustalenia wysokości skapitalizowanej renty deliktowej ...... 666 

Karol Marian SZCZEPANOWSKI, POLAND 

Consumerism - characteristics and effects .......................................................................................... 668 

Arkadiusz ULĄŻKA, POLAND 

Epokowa charakterystyka rozwoju teorii i praktyki edukacyjnej ze wskazaniem dla współczesnych 

potrzeb w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ............................................................................... 676 

Katarzyna LISOWSKA, POLAND 

Directions of Pedagogical Research in Azerbaijan in the Second Half of the XX Century ................ 682 

MAMMADOVA Aytekin Telman gizi, AZERBAIJAN 



 

xv 

Проблема Жестокого Обращения с Детьми в Японских Семьях ................................................. 691 

САГАЙДАК Алексей Валерьевич, RUSSIA 

Zakaz dyskryminacji wykonawców i zapewnienie uczciwej konkurencji w polskim prawie zamówień 

publicznych .......................................................................................................................................... 713 

Jan KACZMARCZYK, POLAND 

The Essence of Adaptability in Increasing the Level of Resilience to Threats in Local Communities 727 

Karina GÓRSKA-ROŻEJ, Marlena NIEMIEC, POLAND 

Ecosystem services provided by trees in the city and their impact on human well-being ……….……727 

Monika WINCZEK, POLAND 

 



 

 

STATISTICS 

ECLSS2021b, Ekaterinburg, Russia 

 

COUNTRIES NUMBER OF PROCEEDINGS 

Albania 2 
Azerbaijan 9 
TRNC 3 
France 1 
Israel 2 
Kazakhstan 1 
Kosovo 4 
Iraq 1 
Lithuania 1 
Malaysia  1 
Uzbekistan 1 
Romania 1 
Russia 25 
Pakistan 2 
Poland  30 
Turkey 46 

Total 130 

16 countries 

 

 



 

 

 

The 12th edition of Eurasian Conference on Language and Social Sciences (ECLSS2021b),   

Ekaterinburg, Russia, June 18 -19, 2021,  was a highly fruitful and exciting experience with all our 

distinguished colleagues, guests, participants and listeners. There were 130 papers presented during the 

plenary sessions (46 from Turkey, 84 by International participants;  35% Turkish, 65%  International 

participants). We had participants from 16 countries, listed in the table above.  

 

Hope to meet you again in our upcoming conferences!  

Thank you for your support and collaboration. 

 

ECLSS Organizing Committee 

 

 



 

 



  

   
2 

Iran-Saudi confrontation in the Middle East in the late 

twentieth and early twenty-first centuries 
Ирано-саудовское противостояние на Ближнем Востоке в конце ХХ – начале ХХI 

вв  

 

Vadim A. KUZMIN 

Ural Federal University, Yekaterinburg, RUSSIA 

 

 

Начиная с 80-х годов XX века, борьба за лидерство на Ближнем Востоке, претерпевает 

значительные изменения, переходя от сугубо регионального противостояния к глобальному 

соперничеству с формированием нескольких центров силы. Отправной точкой таких изменений 

можно считать победу Исламской революции в Иране в 1979 году, после которой расстановка 

сил на карте региона существенно трансформировалась.  Исламская Республика вышла на 

региональную арену как явный претендент на звание нового лидера и экспортера революции в 

соседние страны.   

С этого момента в регионе складывается новая геополитическая ситуация, где основным 

соперником Исламской Республики Иран становится Королевство Саудовская Аравия, которая 

и ранее находилась в довольно сложных отношениях с Ираном. Такие факторы как 

идеологические различия (ваххабитский ислам Саудовской Аравии против шиитской идеологии 

Ирана), дискриминация шиитского меньшинства в странах Персидского Залива и самой 

Саудовской Аравии, а также угроза усиления иранского влияния на Ирак и другие страны Залива, 

побудили  Эр-Рияд взять на себя роль центра силы для противостояния «иранской угрозе» и 

сконцентрировать вокруг себя других региональных игроков, также противостоящих Исламской 

Республике. 

С началом нового тысячелетия в условиях трансформации глобальной системы международных 

отношений на сцену выходит военно-политический фактор противостояния, главным признаком 

которого является использование военных конфликтов в регионе для реализации своих 

претензий на лидерство и продавливания своих интересов через «горячие точки». Прежде всего, 

это было вызвано очередным вмешательством внешних сил в дела региона, в частности, со 

стороны США и других стран, их вторжением в Ирак и свержением режима Саддама Хусейна в 

2003 году. Именно с этого времени Иран начинает проводить активную прошиитскую политику, 

как в Ираке, так и в традиционных зонах своих интересов – в Ливане и Сирии, формируя так 

называемый «шиитский полумесяц». В ответ Саудовская Аравия пытается объединить арабские 

страны Залива под лозунгом защиты истинной религии и территории. Вплоть до «арабской 

весны» 2011-2012 гг. противостояние между двумя центрами силами постепенно возрастало, а к 

2013-2014 гг. оно проявилось уже в конкретных военных конфликтах в Сирии и Йемене. Выход 
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на политическую арену экстремистской группировки «Исламское государство» также стало 

фактором, еще больше усилившим противостояние между Саудовской Аравией и Ираном. 

В этом контексте Саудовская Аравия под предлогом борьбы с экстремистами стала инициатором 

военной операции в Йемене – традиционном месте экономических и геополитических интересов 

Ирана, а Иран, используя фактор борьбы с «Исламским государством», начал наращивать 

военную помощь и поддержку правящему сирийскому режиму и группировке «Хезболла» в 

Ливане. 

Военно-политическое противостояние Саудовской Аравии и Ирана стало одним из главных 

факторов, разрушающих стабильность в регионе. От исхода данного противостояния зависит 

новая расстановка сил на Ближнем Востоке и появление нового лидера, который будет 

определять дальнейшую политику и направление развития региона.   

Таким лидером может стать и Саудовская Аравия, и Иран, и Турция-еще один ближневосточный 

игрок, в последнее время демонстрирующей явные лидерские амбиции. Либо в регионе может 

сложиться полицентричная система, каждый из полюсов которой займёт свою нишу в 

региональном политическом пространстве. 

Противостояние Саудовской Аравии и Ирана в рамках борьбы за лидерство на Ближнем Востоке 

имеет глубокую историческую и цивилизационную основу, которая определяет цели и характер 

действий каждой из стран на пути продвижения к лидерству.  

Саудовская Аравия как представитель арабского мира и хранитель исламских святынь, держит в 

своей исторической памяти обиду на пренебрежительное отношение персов-иранцев к арабам и 

опасается, что Иран будет расширять свою сферу влияния, подчинять своей воле арабов, и нести 

свой шиитский ислам во все мусульманские страны. Поэтому в противостоянии с Ираном 

Саудовская Аравия пытается оградить себя и другие арабские страны от иранской экспансии, а 

также расширить свою зону влияния в арабском мире. В качестве основы для такой защиты 

Саудовская Аравия использует свою исламскую идеологию – ваххабизм, направленный на 

сохранение консервативных ценностей суннитского ислама, очищение его от любых 

нововведений и недопущение в ислам чуждых религиозных учений. 

Иран, блестящая имперская история которого была прервана вторжением кочевых арабских 

племен, принесшим им чужой язык и новую веру, не оставлял и не оставляет усилий отстоять 

свое богатое наследие, персидскую культуру и славное прошлое. В действиях Ирана 

наблюдается некоторая двойственность. С одной стороны, Иран является частью исламского 

мира – исламской страной с исламским правлением и выступает за главенство мусульманской 

религии. С другой стороны, в Иране сильны глубокие имперские амбиции и историческая память 

о поражении от арабов. Для иранцев шиизм является средством их единения и 

самоидентификации. В этой связи действия Ирана в противостоянии с Саудовской Аравией 

имеют целью восстановить былое величие империи, став ее центром и религиозным лидером. 

Для этого Иран проводит как идеологическую экспансию на соседних территориях, так и 

использует религиозный и военно-политический факторы, устанавливая главенство шиитского 

ислама и проводя скрытые военные операции.  
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 Начиная с победы Исламской революции в Иране, борьба за лидерство на Ближнем Востоке, 

приняла вид ирано-саудовского противостояния, которое стало очень динамично 

трансформироваться. В 80-е годы XX века обе страны использовали традиционные методы 

противостояния. Для Ирана это были «внутренняя экспансия» в арабские страны путем создания 

шиитских оппозиционных групп на их территориях для свержения действующих режимов, 

создание собственных форпостов на Ближнем Востоке в виде союзнической Сирии и 

группировки «Хезболла», активное противопоставление себя Израилю, Саудовской Аравии, а 

также Ираку как еще одному претенденту на лидерство. Саудовская Аравия проводила 

политические маневры, используя своих конкурентов по принципу «враг моего врага – мой друг» 

как это было с поддержкой Ирака в ирано-иракской войне.  

В 90-е годы XX века настало время политических и военных союзов, устранения других 

претендентов на лидерство и защиты своих режимов. Саудовская Аравия применила новый 

метод – создание международной военной коалиции против Ирака в кувейтском кризисе и войне 

в Персидском заливе, в том числе, с привлечением внешних военных сил, что усиливало роль 

военно-политической составляющей в конфликте. Иран, сохраняя видимый нейтралитет, 

использовал мирные методы для реализации лидерских претензий – предложив так называемый 

«диалог цивилизаций», установление личных отношений между руководителями различных 

государств, заключение договоров и соглашений. Таким путем Иран использовал принцип 

«мягкой силы», стремясь создать себе позитивный образ в глазах мирового сообщества.  

В начале нового тысячелетия в условиях роста угрозы международного терроризма, меняются 

формы и методы противостояния Саудовской Аравии и Ирана. Каждая из сторон берет на 

вооружение новые возможности – использование локальных конфликтов в регионе для 

достижения своих целей. В ситуации войны в Ираке 2003 – 2008 гг. и Саудовская Аравия, и Иран 

использовали территорию бывшего конкурента для ослабления позиций друг друга. Иран – при 

помощи своего политического фактора, поддерживая иракские шиитские партии и ведя борьбу 

с экстремистскими группировками в Ираке, а Саудовская Аравия – путем поддержки суннитов в 

Ираке и реализации стратегии защиты от опасности образования «шиитского полумесяца» с 

помощью попыток усиления своего влияния в странах «проиранской» ориентации –  Сирии, 

Ливане, Йемене.  

Эти же методы были широко использованы в период «арабской весны» 2011-2012 гг. когда 

Саудовская Аравия, поддерживая протестные движения в арабских странах, во-первых, 

укрепляла свои позиции в этих странах, а во-вторых – стремилась отдалить волнения от своих 

границ. Данная тактика помогала и снижению иранского влияния на Ближнем Востоке. Иран, 

воспринявший «арабскую весну» как «исламское пробуждение», поддерживал протестующих в 

ряде стран, где впоследствии усилил свои позиции, а также приветствовал протесты шиитов в 

странах Персидского залива.  

Наиболее полно военно-политическое противостояние между Саудовской Аравией и Ираном 

проявилось в военных конфликтах в Сирии и Йемене. В сирийском кризисе Саудовская Аравия 

всесторонне применяла принцип коалиций, создавая и участвуя в разного рода военных союзах 

по региональному, религиозному и целевому признакам, финансировала и принимала участие в 

создании оппозиционных боевых групп, а также широко использовала возможности 
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международных организаций – ССАГПЗ, ЛАГ, ОИС, ООН для политической поддержки своей 

позиции по Сирии.  

Иран, прилагая усилия для сохранения режима Б. Асада с целью сохранения своих позиций в 

Сирии, использовал такие меры, как оказание военной помощи Асаду, отправив в Сирию 

военных инструкторов и подразделения КСИР, а также поставку вооружений. При этом позиция 

Ирана по сирийскому кризису заметно противоречива. С одной стороны, Иран неоднократно 

выступал против вмешательства «внешних сил» в гражданскую войну в Сирии, но при этом не 

считает таковыми участие в этом конфликте на стороне режима Башара Асада ливанской 

«Хезболлы», российских военных контингентов или собственных подразделений КСИР.  

В противостоянии Саудовской Аравии и Ирана в йеменском конфликте проявились практически 

все современные методы ведения опосредованных войн. Саудовская Аравия стремилась 

выдавить Иран из стратегически важной территории Йемена с его транзитными портами и 

путями транспортировки нефти, она приняла непосредственное участие в боевых действиях 

против хуситских повстанцев, которых поддерживает Иран, возглавив коалицию арабских стран. 

В стремлении удержать Йемен под своим контролем и обезопасить свои границы от шиитского 

влияния, Саудовское Королевство использовало лояльность официальных йеменских властей 

для проведения своих решений, обостряло политическое противостояние с Ираном посредством 

громких антииранских заявлений. 

Иран в йеменском конфликте с целью сохранить и закрепить за собой Йемен как зону своих 

интересов активно задействовал политическую трибуну, осуждая военное вмешательство 

соседних арабских стран и призывая к прекращению конфликта, оказывал военную и 

гуманитарную помощь хуситам, обвинял Саудовскую Аравия в геноциде и связях с 

террористами.  

Использование внешних союзников в противостоянии Саудовской Аравии и Ирана проявляется 

по-разному. Для Саудовской Аравии внешний союзник – это, прежде всего, военная и 

политическая сила, которая заставляет считаться с политикой Королевства и помогает ему 

сохранить и усилить влияние в регионе. Таким союзником Королевства являются США. Иран, в 

свою очередь, использует внешнюю поддержку как этап в достижении своих целей по 

региональной экспансии. Поэтому Иран очень прагматично выбирает себе внешних партнеров, 

исходя из своих задач и текущей ситуации. Можно сказать, что для Ирана внешний союзник – 

это некая ступень к продвижению своих целей. После 2010 г. Иран заметно сблизился с Россией, 

пользуясь ее военно-политическим влиянием в регионе и наличием общих угроз со стороны 

Запада и международного терроризма. Совершенно очевидно, что Иран действует по 

собственному четко заданному плану, поэтому и для России есть смысл выстраивать отношения 

с Ираном с сугубо прагматичной точки зрения. 

Противостояние Саудовской Аравии и Ирана, несмотря на меняющиеся формы и содержание 

современных конфликтов на Ближнем Востоке, по сути, остается прежним соперничеством 

арабов и иранцев. Для Саудовской Аравии важно оставаться лидером исламского мира, 

хранителем «чистого» ислама, сохранить и расширить свое влияние, в том числе и религиозное, 
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на соседние арабские страны, устраняя, при необходимости, неугодные режимы с помощью 

различных средств и методов.  

Иран имеет свою конкретную цель – экспорт своей модели исламской революции, хотя в 

последнее время эта цель открыто и не декларируется Исламской Республикой. Предлагая эту 

модель в качестве образца «правильного», шиитского ислама, Иран стремится занять лидерское 

положение на всем Ближнем Востоке, самостоятельно принимая решения и устанавливая свои 

правила. Территории, на которые он стремится распространить свое влияние путем военного, 

экономического и религиозного присутствия, он считает частью единого пространства, 

возглавляемого Ираном.  

В заключение следует сказать, что противостояние Саудовской Аравии и Ирана стало постоянно 

развивающимся процессом, который обязательно следует учитывать при изучении и анализе 

международных отношений на Ближнем Востоке. 
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Abstract 

Government investments are the main locomotive of economic development in Kosovo from 2000 

onwards, which has a direct impact on employment growth and GDP. This support is organized indirect 

forms, through subsidies, grants, and various loans, which have so far affected the country's economy.  

To this end, I have examined the impact of government investment on economic development in 

Kosovo, from 2003-2019, with a focus on employment growth and GDP. Data are collected by the 

Statistical Office of Kosovo and the World Bank and are expressed in percentages.  Data were analyzed 

through the SPSS program and a regression model was used.   Based on the research results, we conclude 

that government investment has had a statistically significant impact on employment growth, but not on 

GDP.  In the future propose a better approach to improving per capita income, as this has an overall 

impact, not only on employment but affects a more comfortable and comfortable life.   Prospective 

authors can do direct research in the field of investment, or determine direct investment, subsidies, or 

loans concerning GDP and employment, as well as other important factors. 

Keywords: Government investments, Economic growth-GDP, Labor productivity, number of 

employees 

 

 

INTRODUCTION  

The effects of government investment on a country's economic development are evident in every aspect, 

from employment, per capita income, and free trade. Applied economic investment policies also have 

an impact, where the process of solving an economic problem involves a variety of laws, instruments, 

and social values that determine who makes decisions about that problem, and how they should be taken.  

mailto:nexhit@gmail.com
mailto:ykrasniqi@hotmail.com
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In other words, an economic system is a systematic device for allocating scarce resources.  Kosovo as a 

new state has various problems and challenges in terms of economic development, those of direct 

government investment and through subsidies. For this purpose, the research aims to present and 

influence government investments in increasing employment in Kosovo and per capita income. 

 

Literature Review 

(Yu et al., 2016) they represent the impact of government subsidies on the conduct of research and 

enterprise investment investments, particularly in the renewable energy sector.  They recommend that 

the relevant government departments should motivate the purpose of bringing enterprise investments by 

increasing subsidies within a certain range. The various attributes of enterprise ownership should also 

be considered as part of policy reform and restructuring concerning government subsidies. 

According to  (Gwartney et al., 2006) by increasing revenues, the demand for civilian goods increases 

faster, therefore it is considered that public spending should also increase faster compared to the increase 

in national revenues. The authors concluded that economic development enables us in more state 

administrative functions, such as increasing money allocation, increasing GDP, etc., and increasing 

employment. 

(Agrawal, 2000) considers it as an important and controversial issue in the multilateral negotiations of 

the WTO (World Trade Organization) which according to him should create a multilateral framework 

for investment. Industrialized countries are seeking an agreement that will give foreign investors 

virtually unlimited rights to invest in all sectors of the host country's economy and to receive the same 

treatment for those investors as received by investors from the host nation.  They are concerned that 

multinational firms may negatively impact the development of domestic firms and otherwise exploit 

them economically. Trade can be an engine of growth. The author says that multilateral active 

engagement can be gradually useful in facilitating domestic reform and gaining access to exports of 

labor goods and services. The value of such a commitment may be limited if the prospects for securing 

increased market access seem slim. 

According to  (Alshamsi, Azam, & others, 2015) presents the impact of FDI on the economic 

development of the country, where it presents the government as a guarantor of foreign investment. 

Moreover, the government should continue to improve the per capita GDP used for market size as it 

showed a positive impact on FDI inflows. 

(Gwartney et al., 2006)  represent the impact of institutions on investment and the resulting impact on 

increased investment. It is said that the rate of private investment of countries with better institutional 

quality is higher and the productivity of any given level of investment is higher in countries with better 

institutions according to them, models that include different indicators of institutional quality along with 

inputs such as physical and human capital will generally underestimate the impact of increasing 

institutional quality because they do not take into account the indirect impact of institutions on 

investment, as is done here. Through their research, they also examined the direction of causality to 

show that higher institutional quality causes more investment than the opposite. Moreover, future 
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institutional improvements are more likely to occur against a background of poor economic performance 

than in sustained growth. 

(Aiyagari et al., 1992) according to them the aggregate variables of change in government consumption, 

using the neoclassical model of stochastic growth, present the impact of production and employment, as 

a continuous change of government consumption, which exceeds that of a temporary change. Finally, 

in an empirically reliable version of the model, they show that the impact of the interest rate from a 

continuous blow to government consumption exceeds that of a temporary one. 

(Jajri & Ismail, 2010)  say that such a free economy of exchange of private enterprises, the main role of 

government should be to maintain the rules of the game by enforcing contracts, preventing coercion, 

and keeping markets free. They have presented three main bases on which to justify government 

intervention, that of natural monopoly, neighborly effects, and the third stems from an ambiguity in the 

ultimate goal rather than the difficulty of achieving it by voluntary exchange. Finally, they show that 

government investments have a very significant impact on the development of a country's economy, 

where through subsidies, other investments enable free and profitable trade. 

(Mitchell & others, 2005) they start from the fact that government spending needs to be significantly 

reduced. To be sure, if the government spends money in a productive way that generates a fairly high 

rate of return, the economy will benefit, but this is the exception rather than the rule. If the rate of return 

is below that of the private sector - as is much more common - then the growth rate will be slower than 

it would have been otherwise. There is overwhelming evidence that government spending is too high 

and that America’s economy can grow much faster if the burden on government is reduced. The deficit 

is not the critical variable. The key is the size of the government, not how it is funded. Taxes and deficits 

are both harmful, but the real problem is that the government is taking money from the private sector 

and spending it in ways that are often unproductive. The need to cut spending would still exist - and be 

just as compelling - if the federal government had a budget surplus. 

Fiscal policy should also focus on reducing the level of government spending, with particular emphasis 

on those programs that deliver the lowest benefits and/or impose the highest costs. Controlling federal 

spending is especially important because of globalization. Today, it is becoming increasingly easy for 

jobs and capital to migrate from one nation to another. This means that the reward for good politics is 

greater than ever, but it also means that the punishment for bad politics is greater than ever. (Umoru & 

Yaqub, 1987). 

 

Research aim 

The purpose of the research is to measure the impact of government investments on economic 

development in Kosovo, in a period from 2003 to 2019, as well as on employment growth in Kosovo. 

This is important for the well-being of the people as employment and GDP are key factors influencing 

a better life and well-being. 

Research question  

1. What is the impact of government investment on economic development in Kosovo?   
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Hypothesis: 

Government investments have a significant positive impact on Kosovo's economic development. 

RESEARCH METHODOLOGY 

The research belongs to the quantitative type, and the data were collected through BPB and SOK. The 

data period is from 2003-2019, and the purpose of the research is to present and identify the impact of 

government investments during this period on economic development or GDP. The research instrument 

is secondary data, namely Government Investment (IG) as an independent variable and (GDP) economic 

growth as a dependent variable, over 17 years. 

Data are presented in%. 

Year GDP Growth increase Government invest 

2003 6.00% 50.30% 14.00% 

2004 2.60% 49.50% 15.00% 

2005 6.00% 48.70% 8.00% 

2006 4.50% 52.50% 4.74% 

2007 7.30% 46.50% 4.22% 

2008 2.60% 46.00% 4.74% 

2009 3.30% 48.10% 4.86% 

2010 3.30% 46.00% 4.06% 

2011 4.40% 35.00% 4.03% 

2012 2.90% 33.48% 4.60% 

2013 3.40% 40.51% 4.38% 

2014 1.20% 37.18% 4.70% 

2015 4.10% 33.32% 4.50% 

2016 4.00% 34.11% 4.70% 

2017 4.20% 37.23% 4.10% 

2018 3.80% 35.20% 4.20% 

2019 4.10% 35.33% 4.50% 
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The research concept  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IG – Government invest  

GDP – GDP per capita 

LBPP – Growth increace  

 

For the realization of the econometric model, the regression model was used, where below I have 

presented the group of variables and their meaning. 

Yi,t=β0+ β1LBPPi,t + β3IGi,t + ꜫi,t 

In our case, Y represents economic development or GDP, IG represents government investment, and 

LBPP growth increace.  

 

EMPIRICAL RESULTS 

 

Descriptive statistics  

The chart below presents an overview of GDP and government direct investment in the period 2003-

2019. We see that at the beginning of 2003-2004 we had a higher% of government investment, compared 

to later years, but this has not affected the change in the GDP rate. 

IG 

Government invest 

 

Dependent variable  

GDP 

LBPP 

 

Independent variable 
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While the following graph shows the increase in employment concerning government investments, we 

see that investments concerning employment are disproportionate 10 to 35, but in some cases 10 -50. 

 

 

Results of hypothesis 

Hypothesis: Government investments have a significant positive impact on Kosovo's economic 

development. 
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The first results show that we have an average% of government investment between 2003-2019 is 

5.84%, with a standard deviation of 3.38%, while the average GDP has an average of 3.98%, with a 

standard deviation of 1.45% in 17 years, as well as employment growth is 41.70% within 17 years, with 

a standard deviation of 6.92%. 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Government direct invest 5.8429% 3.38363% 17 

GDP 3.9824% 1.45139% 17 

Growth increase 41.7035% 6.92082% 17 

 

The dependent variable, in this case, is the increase of employment within 17 years, while the 

independent one is the government investments also within 17 years. 

 

Model Summary 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. An 

error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 0.519a 0.269 0.221 2.98687% 0.269 5.533 1 15 0.033 

a. Predictors: (Constant), Growth increase 

b. Dependent Variable: Government direct invest 

 

Based on the regression model, we see that we have a correlation R = 0.519 or 51.9%, R Square 

regression = 0.269 or 26.9%, with improved regression of 0.221 or 22.1%, while the coefficient of F is 

5.533 and the significance p = value = 0.033 which is significant at 0.05% reliability. 

  

On the other hand, the government investment in GDP growth has been tested, so in this case, the 

independent variable is the government investment, while the dependent one is the GDP during the 17 

years. 
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Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Government direct invest 5.8429% 3.38363% 17 

GDP 3.9824% 1.45139% 17 

 

Based on the research results, we see that we have a low correlation R = 0.125 or 12.5%, regression of 

0.016 or 01.6%, while the improved regression is -0.050 and the coefficient F = 0.238, and the 

significance is 0.63 which is above the limit. of reliability of 0.05%. 

 

Model Summary 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. An 

error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 0.125a 0.016 -0.050 3.46724% 0.016 0.238 1 15 0.633 

a. Predictors: (Constant), GDP 

b. Dependent Variable: Government direct invest 

 

Finally, we say that government investments have a statistically significant impact on employment 

growth p-value <0.05%, while there is no statistically significant impact on GDP growth p value> 

0.05%. In this case, I accept the hypothesis that government investment has a significant impact on 

employment growth, but not on GDP growth. 

 

 

Figure 2 Government investments in employment growth Figure 1 Government investments in GDP growth 
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CONCLUSIONS and RECOMMENDATIONS 

The purpose of the research was to present the impact of government investments during the period 

2003-2019 in Kosovo, in terms of employment and GDP results showed that government investments 

are not very high during this period, in addition to this investment has had a statistically significant 

impact on employment growth in this period, and has not affected revenues or GDP at all.  The results 

also showed that this situation has been the same for almost 17 years and this requires a professional 

approach by the Government so that the future is safer and more comfortable for the citizens of Kosovo. 

What I can recommend is long-term economic development planning, offering low-interest loans, 

subsidies, and direct government investments, to increase the well-being of the citizens of Kosovo. 
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Abstract 

Our subject is focused on Health Education in order to emphasize its influence on the learning process, 

besides the issue of scholar performance. Healthy diet or its absence, apart from considering lifestyle 

factors and conditions of young individuals can implement a substantial role in education needs and 

means. It has been outlined in several scientific studies across the globe how food behaviorism, lifestyle 

factors, poor quality nutriments can affect to a large extent intellectual performances or its deficiency in 

the stage of knowledge acquisition, alongside health issues. This has drawn serious concerns to 

government, international organization and health institutions (WHO, UNICEF, E.U.) to outpoint the 

impact of nutriments, especially their type and quality, on childhood health and development. Our paper 

is meant to deliver analyses results through selected scientific evidence-based studies conducted 

worldwide. It’s to demonstrate how effective good nutriment habits or their absence can improve or 

impair the overall health quality, but also scholar achievements.    

Keywords: Food behaviorism, nutritional quality, school performance, lifestyle factors, empowerment.  

 

 

INTRODUCTION  

Recently, a worldwide promotion of health education has been carried out at an international level for 

its implementation in schools and local communities in several states worldwide. The growing concern 

of prevalent chronic diseases such as diabetes, obesity, and cardio-vascular pathologies, due to low-

energy poor diet, high-fat nutriments intake at an early stage gave alarming indicators to urge authorities 

and governments to react consequently. Furthermore, the state of mental health and life conditions added 

gravity and growing concern in relevance to early adulthood health risk contingencies. Several research 

studies in this context highly spotted the link between children’s health with that of the social and 

education outcomes (Taylor, Quinn, & al. 2012, p.1-2).  
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These days, the latest advancements in modern medicine offer to certain extent medical solutions to 

counter widespread pathologies such as: obesity, diabetes, hypertension, and cardiovascular illnesses at 

the advent of their characterized symptoms. Nonetheless, the major difficulty resides in the incapacity 

of biomedicine to eradicate or treat harmoniously such chronic afflictions. The major sources of many 

illnesses are mostly linked to detrimental habits of processed food consumption and lifestyle factors. 

Hence, once clinical diagnoses are performed a list of medications are prescribed to treat identified 

symptoms of specific illnesses, but none without uncomfortable side effects in most cases. While if the 

processes is reversed, the ideal is to prevent causes of illnesses to appear from the first place, through a 

bestow awareness of nutriments quality and eating habits to start with. Nonetheless, there is a necessity 

to add in this stream, within the health promotion agenda, a well-grounded knowledge of our own 

biological functions and mechanism accessible enough to both young individuals and parents. 

At present, integrative medicine such as Unani-Tibb fosters a holistic approach towards illness and 

health issues, bearing in mind the very nature of humor balances for each person’s proper temperaments. 

Such concepts attach more importance to equilibrium of the inner biological system enable to reach a 

balanced state of homeostasis. Observing and learning these principles participate in drawing sight about 

human biological mechanisms and anticipate adequate measures to sustain it. At the base, Unani-Tibb 

is a combined Greco-Arabic deeply rooted medicine, initiated with the advent of Hippocratic theories 

on medicine that was integrated later on with Avicenna’s scientific medical fundamentals, Canon of 

Medicine (Ansari, Khan, 2017; Sheehan, Hussain, 2002). Today, the return of such notions with regards 

to health sustainment and its promotion, mainly through education and healthcare empowerment, can 

provide a good apprehension and control of our physical conditions, vital needs and earnestly help 

manage lifestyle qualities. In addition, determining the natural temperament of an individual would not 

only bring insight into one’s proper strength and weakness as far as healthcare, suitable diet, but will 

also recognize any predisposition to certain diseases, medically pertained to certain risk factors. In this, 

Hippocrates stated an interesting reflection: «It is more important to know what sort of a person has a 

disease than what sort of disease a person has» (Bhikha, Saville, 2014, p. 15). 

A recent clinical research conducted a systematic review to inquire on patients’ needs for education in 

health care. Analyses and evaluation were carried out to assess the appropriate advice and tools to meet 

demands for information on health issues, suitable diet, and self-care management for patients under 

medical care. The purpose was essentially guided towards preventive measures to anticipate risks of 

common diseases or detect eventually their possible signs (Beydokhti, Nabavi & al., 2020). The study 

was implemented on adult patients through questionnaires and interviews with a number of various 

patients seeking information and learning requirements. The main objective, in the light of education in 

healthcare, was to help attain individual empowerment on health management by observing healthy diet 

habits, thus in such case anticipate possible illnesses to occur later. But it’s also primordial to start health 

management at an early stage of life, notably during school age, before recurrent diseases emerge once 

adult. 
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Objective of the study 

The present study provides various literatures conducted across the globe relevant to health and diet 

nature, food behaviorism and their significant impact on physical conditions and cognitive support. 

Additionally, an accent is expressed on how observing lifestyle factors and health management would 

empower young individuals to reach well-being and participate in enhancing school achievements. The 

emphasis on the value of health education didactic and its inclusiveness in the education curriculum can 

help raise awareness of health risks and promote preventive methods, thus contributing to better physical 

and mental conditions at an early stage. A special focus is given with respect to the role of CAM in 

health education, notably through the Unani-Tibb medical and health concept. The attempt is to outline 

the role of health education and Complementary Medicine in relation to human beings’ proper 

mechanism and their surrounding environment. 

 

METHODOLOGY 

Primarily, it consists on giving analyses of various recent research studies and surveys undertaken across 

many countries with regards to health and nutrition quality, as well as their implementation in schools 

in favor of well-being and learning performance nationwide. In a second phase, present an overview of 

the major consumables that predispose individuals to health deterioration, exposing them to illnesses 

and chronic diseases. Finally, present transversal analyses and convene in respect various disciplines: 

health science, education, medicine and sociology of food consumption. In addition, introduce different 

approaches of the selected materials and deduce elements of interest for our conclusion. 

Sociological approach of the fast-food model 

The contemporary eating model and type of nutriments among adolescents with the advent of industrial 

food products had generated widespread preoccupying health concerns such as: obesity, diabetes, 

hypertension, high level of LDL cholesterol level (low-density lipoprotein) and cardiovascular 

pathologies. The principal etiological source of common chronic health disorders in today’s food eating 

habits often regards consumption of impoverished commercial nutriments. Their impact on young 

individuals at an early stage would bring about a shortfall of essential vitamins during the growth 

process. The most known vitamins that adolescents much need enable to ensure natural development 

and sustain appropriate health condition are those of A, C, D, E, and K sort, adding to them a series of 

B vitamins: thiamin (B1), riboflavin (B2), niacin (B3), pantothenic acid (B5), pyridoxal (B6). In addition 

to the precedent, vital minerals supply such as: calcium, phosphorus, potassium, sodium, magnesium, 

iron, and zinc are needed to reach a healthy state and upgrade physical conditions. The supply of such 

minerals and vitamins will also participate in encountering diseases and strengthen the human immune 

system (Cf. Dietary Guidelines for Americans, 2015-2020). 

American food industry rapid diffusion, notably the fast-food, has inspired largely many regions to 

imitate the chain manufacture process of substandard food quality. Such food intake based on taste and 

processed nutriments contains high levels of calories, yet it's deprived from essential vitamins. During 

the last decades, we witnessed consisting and preponderant installment of fast-food multinationals at a 

worldwide scale. The powerful expansion of food fabrics initiated a new trend of eating habits to most 
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consumers especially among adolescents, enough to become predisposed to quick meals offers. The 

pitfall engaged in such cases is to be found cultural and economic, reinforced by a powerful marketing 

incentive towards flourishing fast food and cost-effective business, therefore a production system 

capable of generating considerable profit. In consequence, it constitutes an important part of the mass 

economy in the category of consuming goods (i.e. Macdonald, KFC, Burger king, extensive commercial 

food fabrics, ready to cook meals embedded with noxious additives). 

A model of the sort has participated in diffusing across continents the U.S. Made food and eating habits 

concept and gave rise to fast-food businesses as a reference to follow; which became a worldwide spread 

epitome of what John Tomlinson (1999) called glocalization. This was so, by the introduction of popular 

quick meals formulas (i.e. burgers, chicken dips, fries, soft drinks, sodas, sweets, creams) compatible to 

their former initiators in terms of food offer and business set, that George Ritzer expressed by The 

McDonaldization of Society (Ritzer, 2011). A concept based on a rational and uniform system of 

production, which somewhat takes us back to the Weberian theory of rationalization (Max Weber, 1864–

1920), that not only impacted the economy with its principle methods of rationalization (i.e. efficiency, 

calculability, predictability and control), but also the society itself (Ritzer, 1998, pp. 46-47). Such drift 

was responsible for introducing an inclination towards a global cultural homogenization in terms of food 

fabric and consumption standards. On the other hand, it also dehumanized the catering field to a metric 

and robotized food manufacture; optimizing in this course services and efficiency as a principal 

objective. In this, it reduced the act of nourishment strictly to a commercial object ready to be consumed.  

The fast-food model fully ignored healthy issues despite evident repercussions on health (i.e. obesity, 

diabetes, cardiovascular pathologies) on consumers’ health from the type of fast food snacks that 

renowned fabrics offer. Aside from that, there can’t be found a place for diversity in terms of menu 

choices, regarding qualitative meals proposals for such food intake. Needless to say, to which extent the 

impact of publicities, films and especially images in drawing consumers’ attention towards fast food 

innovative products has created a strong trend and an irresistible stimulus to consume fast commercial 

meals (Powell & al., 2007).  

 

The savory effect and the synthetic taste  

When coming to the subject of flavor, one of the most extensively used food-additives in commercial 

food that exists in the food industry is Monosodium Glutamate (MSG), equally called savory. It’s also 

known in many regions by the name of “China salt” for its faculty in enhancing flavor in processed 

comestibles (Niaz, Zaplatic, & al, 2018). The savory substance is commonly found in ready-cooked 

meals and fast-food formulas. The additive is introduced as well in industrial flour, usually employed to 

coat chicken meat and thus embedding it with a special aroma. MSG has been practiced for many 

decades and until now in commercial food for flavoring purposes basically. It’s copiously used for a 

wide range of Chinese and commercial food in general. According to our referenced scientific research, 

MSG extensive usage has generated multiple pathologies to consumers at an alarming rate. The most 

commonly known illnesses due to the overconsumption of nutriments containing MSG distinctly 

identified are: obesity, metabolic disorders and a potential risk of tumor formation. Moreover, the 

industrial component has shown threatening traces of toxicity affecting vital organs, specifically the 
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liver for causing some hepatic damage, and in many cases gastric distension symptoms. MSG can also 

impact the nervous system, once the glutamate is released in the human metabolism. Current ingestion 

of such additives is responsible for obesity in multiple cases and can be associated with chronic 

inflammatory symptoms. A common pathology discovered in the past years is the Chinese restaurant 

syndrome (CRS) that was induced through the extensive use of MSG. Patients consuming commercial 

food containing glutamate complained of a burning sensation at the neck, back, and experienced general 

weakness. (Ibid: 273-275). MSG toxicity and drawbacks, given the numerous pathologies caused, is to 

be considered as a serious public threat, specifically among young individuals. This is so, when bearing 

in mind their plain tendency towards attractive commercial quick meals. Inappropriate food habits could 

preclude school performance and intellectual efficiency, in the absence of educational means to raise 

awareness regarding eating behaviour, type of diet and observation of lifestyle risk factors. 

 

Quantitative scientific studies: impact of quality nutrition on school performance  

A current scientific study concentrated its research on school students living in the Viseu district in 

Portugal with the support of HBSC (Health Behaviour in School-Aged Children). It was meant  to 

measure the impact of type of nutrition on young adolescents attending school. It showed to which extent 

food behaviour and incongruous eating habits can affect health and school performance or conversely, 

a good diet would favorably enhance them. The method based essentially on the diet factor type, its 

frequency, school performance  

and health condition showed interesting results. Other social determinants regarding social-demographic 

criteria and study environment were taken into account as relevant variables for the survey (Duarte, 

Pestanac & al., 2016). In this perspective, an analytical cross-sectional study was carried out on students 

pursuing basic full school cycles aged between 11-17 years. Questionnaires were submitted to 380 

participants of both genders to examine diet type habits and its influence on school performance (i.e. 

presence of qualitative breakfast or its absence, type of nutriments that include vegetables, fruit, fish, 

and water consumption). Other information was collected among adolescents concerning consumption 

of food high in fat and carbohydrates (glucides) rich in calories and drinks containing white sugar (i.e. 

sodas, sweets, burgers, fries, sausage, hot dogs).  

 

 

Figure 1. Basic variables for the conducted study (Duarte and al., 2016,p.165). 
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A percentage between 7% and 8% of students confirmed skipping breakfast while other students did 

not. Formerly, a scientific study (Cahil, 2013) proved that breakfast rich in minerals (i.e. potassium, 

selenium, boron, with ratios of unsaturated fat, proteins and fruits) and fresh dairies (Yoghurts and milk) 

would supply the brain with the necessary elements and improve concentration and memory, thus 

assisting the learning process. The conclusion confirmed the influence of quality nutriments on school 

performance, cognitive efficiency and general health condition, while poor diet did affect health and 

school performance among adolescents (Ibid. pp. 164-166). However, the study did not include 

evaluative methods on school performance correlated in adequacy with proper learning potential and 

students’ results at an individual scale, but rather on the impact of a healthy diet on school performance. 

Nonetheless, the Portuguese General Directorate of Health has integrated a National Program for the 

Promotion of Healthy Eating (PNPAS) to promote healthy diet components, notably in schools, as a 

pedagogical action and measures to counter cardiovascular diseases, obesity and other illnesses related 

to fat as well as white sugar negative effects and unhealthy nutrition. 

The French nutritional policy, Programme National Nutrition Santé (PNNS), started a similar public 

program for promoting healthy diet since 2001, updated until 2019 with new directories. Primarily, the 

objectives were to promote a qualitative diet in school meals based on ratios that contain sufficient 

proteins, vegetables, fruits, and dairy products in each plate in school canteens, thus accustoming pupils 

and university students towards a healthy diet (Cf. légifrance link, Clause 1, PNNS, chart, 2011). 

Moreover, the actual plan is meant to hinder chronic diseases at an early stage, encouraging young 

individuals to practice physical activities, while countering equally marketing pressure on adolescents 

towards commercial fast-food consumption (Etilé, F., Hercberg, S., & al., 2017, pp.13-35). 

Finally, such preventive measures can be conceived as a public leverage policy to redress eating habits 

and counter fast-food trends among adolescents. Equally, health campaigns of the sort aim at raising 

awareness on the value of qualitative diet and incite for health sustainment, oriented towards the young 

generation.  

A medical observational study conducted by the Korea Youth Risk Behaviour Web-based Survey 

(KYRBWS), accumulated within five years (2009-2013) resources from the Education Ministry. The 

data concerned the school population in Korea. It gave evidence on how dietary habits are associated 

with school performance. Unlike the latter study, it was carried out nationwide throughout 43 regions in 

Korea. The survey included volunteer students at an anonymous base. Yet, teachers were actively 

involved in selecting classes and submitting online questionnaires to their students. A total of 359,264 

participants took part in this census (184,801 males and 174,463 females aged from 12 to 18).  

The questions were meant to collect information on the frequency of local fast-food consumption (i.e. 

processed food and ready to cook noodles), but also the regularity of breakfast taking or their absence 

and the proportion of micronutrients absorption amongst school students. Several demographic and 

socioeconomic factors, as well as dietary habits and stress level self-assessments, were taken into 

account for the study (Kim, & al., 2016). These complementary variables, often useful indicators in 

health and social determinants surveys, were considered enable to provide more refined details on eating 

habits in correlation with academic performance among the school population. The following table 

illustrates the outcome of the survey based on collected data in regards to nutrition factors and their 

impact on school performance. 
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The medical study delivered approximate values about dietary habits and their influence on school 

performance using structural equation models and various analytic tools, such as multinomial regression 

analysis with complex sampling. While another analytical test (ANOVA) was used to measure variables 

of age and physical activity, besides the Chi-square test for analysis criteria based on: gender, obesity 

presence, region of residence, subjective health and stress level, with P < 0.05 significance (Ibid., p. 3). 

The observational scientific study did an extensive survey throughout an exhaustive examination, which 

enabled in giving scientific evidence over a large school population in several regions in South Korea. 

The conclusion confirmed the presupposition that nutriments quality does influence school performance. 

It unveiled the fact of having regular meals without skipping breakfast, while observing good eating 

habits (i.e. consumption of fresh fruits, vegetables, and essential proteins) acted favorably towards 

school performance. 

 Table 1. General Characteristics of Participants According to Performance at School 

(Kim and al., 2016, p.3). 
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The medical study delivered approximate values about dietary habits and their influence on school 

performance using structural equation models and various analytic tools, such as multinomial regression 

analysis with complex sampling. While another analytical test (ANOVA) was used to measure variables 

of age and physical activity, besides the Chi-square test for analysis criteria based on: gender, obesity 

presence, region of residence, subjective health and stress level, with P < 0.05 significance (Ibid., p. 3). 

The observational scientific study did an extensive survey throughout an exhaustive examination, which 

enabled in giving scientific evidence over a large school population in several regions in South Korea. 

The conclusion confirmed the presupposition that nutriments quality does influence school performance. 

It unveiled the fact of having regular meals without skipping breakfast, while observing good eating 

habits (i.e. consumption of fresh fruits, vegetables, and essential proteins) acted favorably towards 

school performance. 

Nevertheless, poor diet with consumption of processed food, high sugar level drinks, and irregular 

frequencies of meals impacted unfavorably school performance. This extensive scientific study 

demonstrates diligently through several specialized settings, the impact of diet on school performance 

and physical conditions, concerning school students inside Korea. It also offers a technical medical 

perspective on health issues regarding nutriments, while averting in this course chronic known diseases 

at an early phase. 

 

Ethical controversy on food behaviorism and beliefs  

Ethical questions can be raised in regards to dietary habits and healthy food consumption amidst 

adolescents, in relevance to morality towards food consumption, considered here as an integrative 

approach of our study and analyses. This is so, in regards to eating behaviour, nature of food 

consumption, along with cultural and socioeconomic factors (Janssen and al., 2018; Aounallah-Skhiri 

and al., 2008, Hargreaves and Schlundt, 2002; Eertmans and Baeyens, 2001). The main foundation about 

morality in healthy eating or its antonym is to release the grounded significances and meanings that 

frame young consumers in their food choices and behaviour. Nonetheless, it is equally considerable to 

examine how good or bad food is conceived amongst adolescents in terms of value and symbolic, while 

focusing simultaneously on the social barriers and structural changes in relevance to healthy diet 

concerning adolescents (Sun & al., 2019; Townsend & al., 2017, Tiedje & al., 2014; Pridgeon & al., 

2013).  

Unhealthy eating among young individuals in the U.S., as an example to set, became a serious public 

concern in regards to adolescents’ unhealthy diet, body weight, and eating behaviour (Reeves & al., 

2006; Chin & al., 1999-2013). Owing to such preoccupation, a conducted study in the state of California 

throughout 2015-2016, examined the association between socioeconomic status (SES) with healthy 

eating and morality amongst a sample of young population (Fielding-Singh, 2019). 

The study was based on semi-structured interviews completed on a number of 74 adolescents from 

different origins and parental descent (White, Black, Hispanic, and Asian), along with the category of 

their respective economic standards (low, middle, high-class social groups). It showed in one hand, the 

relation between the levels of affluence of those whose parents can afford substantially healthy food 



  

   
25 

(fruits, vegetables, natural sustenance, organic food, and home cooked meals), and those who cannot 

grant to their children frequent intake of frequent healthy food (low-SES residents). On the other hand, 

despite socioeconomic and cultural disparities, adolescents of all categories considered healthy food as 

morally good but some expressed their incapacities to have regular access to what they believe as healthy 

food, but restrained themselves to fast-food meals due to their limited budgets. Middle and high-income 

social groups estimated themselves as healthy eaters and healthy individuals, but conceived lower 

income social groups more inclined to consume unhealthy food (poor diet & fast-food intake) and were 

also more exposed to illnesses. Beliefs were shared that eating healthy is socially worthy and reflects a 

person’s moral superiority, while asserting analogically self-esteem to their own image. However, such 

conviction from the interviewed adolescents did not exclude morality and beliefs of their fellow low-

SES schoolmates but rather gave them incentive to act in the same manner, thus enabling them to 

experience equal self-esteem. In conclusion, adolescents in this study, especially with the middle and 

high income categories, affirmed their positive view on healthy eating given their beliefs and morality 

about nutrition. Furthermore, they were determined to independently put into practice a healthy diet in 

their eating habits (Ibid. pp. 41-43). 

 

The food market social influence  

Still, we find the considerable influence of industrial market offer and advertising on food choices and 

behaviour on a category of socio-economic populations, that often reorient eating consumption to a 

homogenized model of nourishments, embedded with certain market symbolism and stimuli (e.g. 

economically affordable quick meals, gathering in groups and eating outside style, social and economic 

adhesion to a uniformed menu offer: soft drink, fries, burgers, etc.). Although adolescents might have 

their own initial cultural food standards, which would translate their affiliated identity in regards to food 

according to their regional backgrounds (i.e. popular plates: Mexican plates, Spanish Paella, Asian 

noodles, Japanese Sushi, Italian national plates, and so forth). Nevertheless, industrial products and fast-

food outlets affected to large extent habits of eating, and in consequence modified the morality attributes 

in terms of significance towards food intake and its meaning (e.g. taste pleasure and food trend prevails 

over body’s need of healthy input). 

 

Organic food and the social awareness  

Luckily, the counterpart of the industrial food model there exist the organic and fair trade products of 

ethical origin, which is gaining strong momentum among consumers and a significant part in market 

share. Statistics of world organic agriculture crop showed a turnover of 97 billion dollars in 2017, and 

previously in 2013, a bundle of 62.8 billion dollars were registered in the US alone (Willer & Lernoud, 

2013, 2019), this with a steady growth rate of organic production performed each year. 

The emerging increase of interest in biological products harvested with less extensive and abused 

agriculture revealing several significance. Morality motivated drift towards pro-environmental and 

sustainable organic products underpins ethical and predetermined consciousness towards a selective 

choice on food consumption and purchasing (Bartanova & al., 2015). Nonetheless, the public came to 
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be more aware nowadays of healthy food standards due to the diffusion of recurrent campaigns and 

information on quality food and its origin. Communication of the sort helped rising ethical questions on 

sustainable products across the Media and through non-profit world associations, this in favor of 

consumers’ rights and sustainable agriculture on food issues. The outcome of such change and endeavors 

constructed a better comprehension about food origin and quality, linking all things considered, ethical 

beliefs and personal commitment in regards to health concerns, diet nature, ethically produced products 

and interest for the local crop. The other foundation in this course is the notion of moral satisfaction and 

human sentiments of self-credibility. It’s especially the case when supporting reasonable produced food 

of ethical origin: pro-environmental and fair sustainable agriculture, as well as local organic products.  

Following such perspective, an increasing number of individuals reoriented their consuming preference, 

seeking beside taste and worthy nutriments consumption habits, symbolic meanings by supporting a just 

cause in their experience through nutrition. In this, values become a core from which motivation for 

purchasing and consuming food of ethical origin gives a sense of reward to the moral equation. Since 

contributing to fair trade food for a number of consumers is perceived as a plausible value. Nonetheless, 

the other side of the moral satisfaction is faith in the superior quality of organic and sustainable 

agriculture in terms of taste and health benefit. It’s so for a number of households in Europe and non-

members of the EU as shown in the survey (Ibid., pp. 138-39). 

 

CONCLUSION 

The various studies and interrelated subjects discussed beforehand attempt to give evidence on the 

substantive effects of diet nature on health and school performance. It also draws a critical examination 

on food industry fabrics in observing how and to which extent it had influenced eating habits and food 

behaviorism among young individuals. The prevalence of health risks factors due to poor diet and fast-

food among children and adults brought serious health and public drawbacks in producing chronic 

diseases such as: diabetes, obesity, cholesterol increase, inflammatory pathologies, and cardiovascular 

disorders. The main interest is to prevent factors of recurrent morbidities of the kind to occur among 

school children and students precociously. Thus in this, it participates in preserving health and upgrade 

school performance during the learning process. 

Finally, Health Education can be perceived as a constructive curriculum in school education. It offers 

pedagogical means to empower pupils for better health management, while raising parents’ awareness 

on eating habits inside and outside the family composition, foreseen as preventive measures. This can 

be possible by introducing in the teaching scheme units grounded knowledge on nutrition and the human 

biological system, while insisting on lifestyle factors to achieve harmony to the global health 

equilibrium. Various teaching settings can be implemented in regards to vital vitamins needed to sustain 

health and to counter illnesses at an early stage. 
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Abstract 

This study aims to examine some research articles about religious school leaders in Malaysia. 

Specifically, the study is to identify common styles of leadership applied among religious school leaders, 

most research objectives and research methods to collect data in order to respond to the research 

objectives. This study used a meta-analysis method which statistically analysed some research articles 

over certain years. A total of twelve research articles about religious school leaders in Malaysia from 

the years of 2007 through 2020 were analysed systematically. The research findings on the most styles 

of leadership applied are instructional, transformational, Rabbani and sustainable leaderships. The most 

research objectives which were developed are to identify the effectiveness of the leadership applied 

among religious school leaders in Malaysia and influences of some research variables such as the 

leadership style and school environment. The research implication is to be aware among educational 

stakeholders about the importance of research data in making school decision. 

Keywords: Religious School Leaders, Meta-Analysis, Malaysia 
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Öz 

Günümüzde uluslararası ticaretin başat belirleyicilerinden birisi de Lojistik Sistemlerin varlığı ve 

verimliliğidir. Özellikle uluslararası ticaretin hem arz hem de talep yönlü ağırlık eksenlerini belirleyen 

ürünlerden birisi de enerjidir. Enerji lojistiği gerek boru hatları gerekse deniz taşımacılığının yarattığı 

katma değer ile uluslararası ticarette adeta oyun belirleyici olma işlevini sürdürmektedir. Diğer taraftan, 

Globalleşen Dünyada enerjiye olan talep sarmal bir şekilde artarken, Doğalgaz halen enerji ticareti ve 

lojistiği bakımından belirleyici olma özelliğini korumaktadır. Bu çalışmada enerji lojistiğinin bir işlevsel 

bir konusu olarak doğalgaz dolaşımı bu dolaşımın güvenliği konusu incelenmekte ve konu AB Türkiye 

bağlamındaki ilişkileri bakımından Jeopolitika ekseninde tartışılmaktadır.   Nitel araştırma yönteminin 

kullanıldığı çalışmada AB ve Türkiye Doğalgaz akışını belirleyen politikelar doğalgaz güvenliği 

bakımından incelenmiştir. Araştırma sonuçları AB Doğalgaz lojistiği güvenliği konusunda Türkiye’nin 

Jeopolitik önemine vurgu yapmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Enerji Lojistiği, Doğalgaz Güvenliği, AB, Türkiye  

 

 

GİRİŞ 

Enerji uygarlığın temelidir ve ülkelerin kalkınma ve gelişmelerinde başat etkenlerden birisidir. Enerjiye 

bu etkenlerinden dolayı jeopolitik ve siyasi unsurları bünyesinde barındırmaktadır. Geçmişten 

günümüze uluslararası politika ve uluslararası ilişkilerde enerjinin ve enerjiye sahip olma hedefleri 

belirleyici olmuş ve olmaya devam edeceği görülmektedir. Devletler enerji kaynaklarına sahip olmak 

için gerek politik gerek askeri birçok çaba içerisindedirler. Bunun nedeni enerji güvenliğinin aynı 

zamanda ulusal güvenliklerini de etkilediği gerçeğidir. Gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler eğer enerji 
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tedariğini sağlayamazlarsa ekonomik ve siyasi istikrarı yakalayamazlar.1 Küreselleşen dünyada hızla 

gelişen ve büyüyen toplumlar sürekli olarak artan bir enerji ihtiyacı içerisindedirler. Ülkelerin kurdukları 

ikili ilişkilerin olumluluk veya olumsuzluk derecesini belirleyen en önemli etken enerji ve enerji 

kaynaklarına sahip olmaktır. Enerji alanlarına hâkimiyet kurma ile küresel güç olma arasında doğal ve 

yakın bir ilişki bulunmaktadır.2 

Avrupa Birliği dünyanın diğer bölgelerine göre çok daha fazla enerji tüketmektedir. Bu tüketim 

miktarlarının yanında enerji kaynakları bakımındansa fakir konumdadır. Avrupa Birliği’ne katılan yeni 

üyelerle beraber topluluğa üye ülke sayısı 27’y çıkmıştır. Bu durum da Avrupa Birliğinin enerjiye olan 

ihtiyacının artmasına neden olmuştur. Zaten enerji arzı bakımından sorunlar yaşayan Avrupa Birliği 

artan ülke sayısı ile birlikte yeni enerji kaynakları arayışına girmiştir. Avrupa Birliği gerekli enerji 

ihtiyacını karşılayabilmek için çok borulu hatları projesine önem vermektedir. Bu projelerin 

gerçekleşmesi için AB Türkiye’ye daha çok önem vermektedir. Çünkü Türkiye gerek coğrafi gerekse 

jeopolitik konumu ile Orta Doğu ve Orta Asya’nın üretiminin dünya pazarlarına ulaşmasında hem bir 

köprü hem de bir terminal olma özelliğini taşımaktadır. 

Türkiye, enerji ithal eden Avrupa ve enerji ihraç eden Orta Doğu ve Kafkas ülkelerinin coğrafi olarak 

merkezinde yer almaktadır. Enerjinin, sürekli ve daha az maliyetle taşınması için boru hatları 

kullanılmaktadır. Bundan dolayı Türkiye, kaynak ülkeden enerjiyi boru hatlarıyla ithal edecek olan 

Avrupa gibi enerji kaynakları yetersiz ülkeler için önemli bir kavşaktır.3 

Bu çalışmada doğalgaz kullanımının geçmişten bugüne kullanım oranları ve gelişimi incelenmiştir. 

Avrupa’nın ve Türkiye’nin doğalgaz lojistik seçenekleri ortaya konulmuş ve neden farklı arz seçenekleri 

arayışı içinde olduğu araştırılmıştır. Avrupa için alternatif doğalgaz rotalar araştırılmıştır. Türkiye’nin 

bu konudaki önemi incelenmiş ve jeopolitik avantajları değerlendirilmiştir.  

AMACI 

Doğalgazın dünya ekonomisindeki gelişimini ve Avrupa Birliği’nin ve Türkiye’nin doğalgaz arz 

çeşitliliği sağlamak amacıyla farklı doğalgaz lojistik seçenekleri araması ve Türkiye’nin jeopolitik 

konumu itibariyle bu çeşitlendirme için önemli bir merkez olmasının değerlendirilmesi. 

ÖNEMİ 

Doğalgaz günümüz dünyasında hem diğer fosil yakıtlarla kıyaslandığında çevreye olan zararının düşük 

olması hem de arz miktarının fazla olmasıyla günümüzün en önemli fosil yakıtlarının başında 

gelmektedir. Doğalgazın kullanım alanı da elektrik üretiminden, ısıtmaya, ulaşım sektöründen, endüstri 

sektörüne kadar geniş bir alana yayılmıştır. Avrupa Birliği doğal gaz ihtiyacının çok büyük bir kısmını 

Rusya’dan ithal etmektedir ve siyasi konular da göz önüne alındığında Rusya’ya bağımlı olmak Avrupa 

Birliği için stratejik olarak tehlike oluşturmaktadır. Bu sebeple Avrupa Birliği Rusya’ya alternatif 

doğalgaz kaynakları ve koridorları arayışı içindedir. Aynı şekilde Türkiye de doğalgaz ihtiyacının 

                                                           
1 Güneş, Mehmet ve Arslan, Tayfun (2018), ‘Enerji Bağımlılığında Avrupa Birliği, Rusya, Türkiye Üçgeni ve 

Doğu Akdeniz Alanı’, Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, 4(7): 32-60 
2 Erdoğan, N. (2017), ‘Tanap Projesinin Türkiye ve Azerbaycan Enerji Politikalarındaki Yeri ve Önemi’, Ömer 

Halis Demir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(3): 10-26 
3 Furuncu, Yunus (2018), ‘TANAP’ın Orta Asya ve Avrupa Enerji Pazarına Etkisi’, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 

25(2): 543-561 
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yaklaşık %98’ini ithal etmektedir ve bu alanda dünyada 5. sırada bulunmaktadır.4 Avrupa Birliği gibi 

ithalatında büyük çoğunlukla Rusya ve İran’a bağımlıdır. Son yıllarda alternatif olarak Azerbaycan gazı 

da ülkemizde kullanılmaya başlamıştır. Doğalgaz ihtiyacında tek bir alternatife bağımlı olmak 

istemeyen Türkiye de alternatif arayışlarına girmiştir. Türkiye hem jeopolitik konumu sayesinde hem 

kendi alternatiflerini arttırırken hem de Avrupa birliğine yeni bir alternatif olması kaçınılmazdır. 

YÖNTEMİ 

Çalışmada süreli yayınlarda yer alan makaleler ve EPDK 2019 raporundan yararlanılmıştır. İlgili 

kaynaklardaki nitel veriler incelenerek çalışma yapılmıştır. 

 

BULGULAR 

1- Doğalgazın Geçmişi 

Dünyada bugüne kadar yapılan savaşların nedenleri arasında da enerjinin etkisi görülmektedir. 19. 

yüzyılın sonlarında petrolün bulunmasıyla birlikte insanlık kömür çağından petrol çağına geçerken 

Birinci Dünya Savaşı’nı yaşamıştır. Fosil yakıtlardan biri olan doğalgaz günümüzde petrolden sonra 

ikinci sırada yer alan önemli bir enerji kaynağıdır. Doğalgazın kullanılmaya başlandığı ilk dönemlerde, 

doğalgaz bir geçiş yakıtı olarak görülmekteydi. Ancak günümüzde hem rezerv miktarı hem de diğer 

fosil yakıtlara oranla çevreye verdiği düşük zarardan dolayı bu algı yıllar içerisinde değişmiştir. 

Doğalgaz günümüzde altın çağına girmiş ve dünya devletlerinin değişmez enerji kaynaklarından birisi 

olmuştur. Doğalgaz 1980’li yıllardan sonra ticari bir enerji kaynağı olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

Doğalgaz kullanım alanları, elektrik üretimi başta olmak üzere ısıtma, ulaşım, endüstri gibi geniş alanlar 

olarak geniş bir alana yayılmıştır. Küresel enerji kaynakları arasında da yerini arttıran doğalgaz yıllar 

içinde toplam enerji tüketiminin %20’sine ulaşmıştır. Doğalgaz yandığında ortaya çıkan karbon 

emisyonu petrole göre yaklaşık %30 kömüre göre %45 daha az olduğundan çevreci bir özelliğe sahiptir.5 

 

2- Küresel Enerji İhtiyacı ve Arz Güvenliği 

Tüm dünyada toplumların artan enerji ihtiyaçlarının karşılanması için yoğun çalışmalar yapılmaktadır. 

Enerji kaynakları sınıflandırılırken, ham petrol, taş kömürü, doğal gaz gibi doğadan doğrudan çıkarılan 

fosil kaynaklar birincil enerji kaynakları olarak tanımlanmakta ve bunlardan üretilen ürünler ise ikincil 

enerji kaynakları olarak ifade edilmektedir. Bir diğer sınıflandırma ise yenilenebilir ve yenilenemeyen 

olarak öne çıkmaktadır. Güneş, hidroelektrik enerji, rüzgâr enerjisi, biyo-yakıtlar, jeotermal enerji, dalga 

ve gel-git enerjisi yenilenebilir enerji kaynakları olarak tanımlanırken bu kategoriye girmeyen diğer 

yakıt türleri ise yenilenemeyen enerji kaynakları olarak sınıflandırılmaktadır. 

Talebi ve buna bağlı olarak arzı gün geçtikçe artan enerjinin dünyada tüketiminin geçmişten bugüne 

değişimi Uluslararası Enerji Ajansı verileri referans alınarak incelendiğinde, 1971- 2014 yılları arasında 

                                                           
4 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (2019). Doğal Gaz Piyasası 2019 Yılı Sektör Raporu. Strateji Geliştirme 

Dairesi Başkanlığı. ANKARA. 
5 Erdoğan, N. (2017), ‘Tanap Projesinin Türkiye ve Azerbaycan Enerji Politikalarındaki Yeri ve Önemi’, Ömer 

Halis Demir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(3): 10-26 
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toplam birincil fosil yakıt enerji arzının 2.5 katına çıktığı görülmektedir. Artan bu arz miktarının yanında 

dünya petrol arzının yine aynı tarihler arasında %44’den %31’e düştüğü görülmektedir. Bu düşüşe 

rağmen fosil yakıtlar hatta bütün yakıt türleri içerisinde petrol liderliğini korumaktadır. Kömürün payı 

ise bu dönemde Çin’deki ekonomik büyümeye bağlı tüketimden de etkilenerek, 1971 yılından bugüne 

%29 seviyesine kadar ulaşmış ayrıca doğal gaz arzı %16’dan %21 seviyesine, nükleer enerji ise %1’den 

%5 seviyesine kadar yükselmiştir. 

Küreselleşen dünyada enerji temini, sanayileşen dünya genelinde ülkelerin ekonomilerini 

sürdürebilmeleri için son derece önemli bir hale gelmiştir. Bu nedenle gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkeler, artan enerji ihtiyaçlarını uygun fiyatlardan, yeterli miktarlarda, sürekli olarak ve güvenilir 

kaynaklardan karşılamak istemektedirler. Bununla birlikte ülkeler enerjide, dışa bağımlılıklarını 

azaltmayı ve enerji kaynaklarını çeşitlendirmeyi de hedeflemektedirler. Özellikle enerji verimliğinin 

artırılması, yenilenebilir enerji kaynakların geliştirilmesinin ve kullanımının arttırılması, fosil 

yakıtlardan kaynaklı çevre kirliliğinin azaltılması ve iklim değişikliği ile mücadele gibi öncelikler de 

günümüzde enerjide dikkate alınan konular arasındadır.6 

 

3- Avrupa Birliği’nin Enerji Politikaları 

Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun ilk kurulduğu Roma Anlaşması çerçevesinde enerji konusunda bir 

düzenleme ya da anlaşma yapılmamıştır. 1974 yılına kadar Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun yaptığı 

hiçbir anlaşmada enerji konusu geçmemiştir. 1973 petrol krizinden sonra birlik içinde ortak bir enerji 

politikasına dair yavaş yavaş adımlar atılmaya başlanmıştır. Avrupa Konseyi 1974 ve 1986 aldığı kararla 

ortak bir enerji politikasının stratejisini ve enerji politikasının amaçlarını belirlemiştir.  

Avrupa Ekonomik Topluluğu, 1973 petrol krizinde yaşanan arz sıkıntısı nedeniyle yaşanan problemleri 

en aza indirmek için petrole olan talebi azaltmak için çalışmalar yapmaya başlamıştır. Petrole alternatif 

olması için Avrupa Ekonomik Topluluğu nükleer santrallerin inşasına başlamıştır. Avrupa Konseyi’nin 

1986 Eylül ayında aldığı karar ile daha liberal ve serbest bir enerji iç pazarı oluşturulması yönünde bir 

rapor yayınlamış ve enerji politikasının bu eksende izlenmesine önayak olmuştur. 

1991 yılında Lahey’de Avrupa Enerji Şartı imzalanmıştır. Avrupa Enerji Şartı’nın amaçları; 

• Enerji arzı güvenliğini artırmak,  

• Enerji üretimi,  

• Enerjinin taşınması,  

• Enerjinin dağıtımı, 

• Enerji kullanım verimliliğini en üst düzeye çıkarmak 

• Enerji kaynaklı çevre sorunlarını en aza indirmektir. 

 

                                                           
6 Güneş, Mehmet ve Arslan, Tayfun (2018), ‘Enerji Bağımlılığında Avrupa Birliği, Rusya, Türkiye Üçgeni ve 

Doğu Akdeniz Alanı’, Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, 4(7): 32-60 
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Bu hedeflere ulaşmak amacıyla, 1995 yılında kabul edilen ve Avrupa Birliği enerji iç pazarı için genel 

ilkeleri ve amaçları ortaya koyan ‘Avrupa Birliği için Bir Enerji Politikası’ başlıklı Beyaz Kitap 

yayınlanmıştır.  

Beyaz kitap üç kurucu anlaşmada ve Avrupa Birliği Anlaşmasında yer alan enerji konusu ile ilgili tüm 

yetkileri bir arada birleştirmiştir. Beyaz kitapla beraber enerji arzının güvenliği, çevrenin korunması ve 

genel rekabet gücü üzerinde durulmuştur. 1998 yılında ise 1991 yılında Lahey’de imzalanan Avrupa 

Enerji Şartı hedeflerine ulaşmak için Enerji Şartı ve Enerji Verimliliği Protokolü yürürlüğe girmiştir.7 

Avrupa Birliğinde enerji arzının güvenliği amacıyla 2000 yılında bir yeşil kitap yayınlanmıştır. Yeşil 

kitap, enerji kaynaklarını ithal etmenin iki temel sorunu üzerinde odaklanmıştır. 

Bunlardan birincisi çevre sorunlarına yol açan iklim değişikliği boyutu, ikincisi ise siyasi baskı oluşturan 

enerji iç pazarının düzenlenmesi boyutudur.  

Bu tespitlerle Avrupa Komisyonu üye ülkelerine enerji iç pazarlarının serbestleştirilmesi ve liberal 

politikalar uygulamaları önerilmiştir. Ayrıca yine yeşil kitap ile enerji taleplerini dengeleme amacıyla 

verimli ve ekonomik enerji tüketimi yöntemlerini önermiştir. Yine yeşil kitap bünyesinde Avrupa 

Komisyonu’nun enerji kaynaklarını çeşitlendirmenin yanı sıra, tedarikçilerin de çeşitlendirmesini 

önermiştir. Avrupa Komisyonu, tedarikçilerin çeşitlendirilmesi hususunda Hazar Havzası ve Akdeniz’in 

güneyine referans vermesi, Avrupa Birliği’nin enerji konusundaki genel hedefi konusunda fikir 

vermektedir.  

Yeşil kitabın ardından enerji verimliliği üzerine bir başka yeşil kitap 2005 yılında yayınlanmıştır. Bu 

kitapta ise enerji talebinin kontrol altına alınmasının Avrupa Birliği için temel bir sorun olduğu 

vurgulanmıştır.  

Enerji konusunda Avrupa Birliği’nin bir bütün olarak yapması gerekenleri en belirgin biçimde ele alan 

belge ise 2006 yılında Komisyon’un yayınladığı ‘Enerji Arz Güvenliği için Avrupa Stratejisi’ başlıklı 

yeşil kitaptır. Enerji altyapısı için yatırım yapılması gerekliliği, Birliğin enerji kaynakları konusundaki 

bağımlılığı, dünya ölçeğinde hidro-karbon yakıtlara yönelik artan enerji talebi, çevresel sorunlar ve 

Birlik düzeyinde henüz tam bir enerji pazarı oluşturulamaması gibi önemli sorunları belirledikten sonra 

Yeşil Kitap Avrupa’nın enerji konusundaki ihtiyaçlarını üç temel başlık altında incelemiştir: 

Sürdürülebilirlik, rekabetçilik ve güvenlik.8 

Avrupa Birliği, dünya enerji tüketiminin yaklaşık %25'ini üstlenmektedir. Bu nedenle Avrupa Birliğinin 

enerji ihtiyacı çok fazla miktarlardadır. Avrupa Birliği'nin yıllık enerji ihtiyacı petrol cinsinden 

hesaplandığında yaklaşık 1,7 milyar tona karşılık gelmektedir. Bu çok önemli bir miktardır ve Avrupa 

Birliği'nin kaynakları bu miktarı karşılamada çok yetersizdir.  

Avrupa Birliği, üretebildiği enerjiden daha çok tüketimi olduğu için ilk kurulduğu günden beri enerji 

kaynaklarını çeşitlendirmeye çalışmıştır. Avrupa Birliği ihtiyaç duyduğu başat enerji kaynaklarından 

doğalgazı en fazla Rusya'dan sonrasında Norveç ve Cezayir'den karşılamaktadır. Rusya Avrupa 

                                                           
7 Ercan, Murat (2011), ‘Avrupa Birliği’nin Enerji Politikasında Türkiye’nin Önemi’, Akademik Bakış Dergisi, 

Temmuz-Ağustos 2011(25): 1-11 
8 Göral, Emirhan (2011), ‘Avrupa Enerji Güvenliği ve Türkiye’, Avrupa Araştırmaları Dergisi, 19(2): 117-139 
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Birliği'nin doğalgaz ihtiyacının yaklaşık %35'ini tek başına sağlamaktadır. Aynı zamanda Baltık üçlüsü 

olarak bilinen Estonya, Letonya ve Litvanya doğalgaz ihtiyacının neredeyse tamamını Rusya'dan satın 

almaktadırlar. Rusya'dan doğalgaz ihtiyacının neredeyse tamamını satın alan diğer ülkeler ise, 

Finlandiya, Bulgaristan ve Macaristan'dır. Aynı şekilde bir diğer başat enerji kaynağı olan petrolü ise 

Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğundan (OPEC-Organization of Petroleum Exporting Countries) ve 

Rusya'dan satın almaktadır. Avrupa Birliği'nin enerji ihtiyaçlarına ödediği yıllık para yaklaşık 350 

milyar Euro'dur. Avrupa Birliğinin her geçen yıl artan enerji ihtiyacıyla birlikte ödediği para da her 

geçen yıl artmaya devam etmektedir. Avrupa Birliği enerji ve tedarik kaynaklarını çeşitlendirerek 

maliyetleri düşürmeyi amaçlamaktadır. Avrupa Birliği gelecek için önemli hedefler koyarak enerji 

konusundaki problemleri çözmede üye ülkelerinin birlikte hareket etmesini sağlaması gerektiği 

görülmektedir. 

Tablo-1 Avrupa Birliğinin Rusya’dan Enerji İthalatı (%)

 

 

Avrupa Birliği ekonomik olarak büyümeye devam ettiği sürece sürdürülebilir enerji kaynaklarına 

ihtiyacı da artmaya devam edecektir. Bu Avrupa Birliği'nin Rusya'ya olan enerji bağımlılığının da 

artacağı anlamına da gelmektedir.  

Bu sebeple AB, yalnızca Rusya ile değil, Körfez ülkeleri ve Kuzey Afrika gibi enerji üreticisi 

konumundaki diğer bölgelerdeki ülkelerle de iş birliği yapmak zorunda kalmaktadır.  

Avrupa Birliği bu enerji darboğazından çıkmak için bir yandan da yenilenebilir enerji kaynaklarına da 

yatırımlar yapmaktadır. Yine bu enerji bağımlılığını azaltmak için yakın coğrafi çevresinde alternatif 

enerji kaynakları ve alternatif enerji tedarikçileri aramaya da devam etmektedir. 

Avrupa Birliğinin enerji bağımlılık oranı %54 rakamlarına ulaşmıştır. Avrupa Birliği ihtiyaç duyduğu 

fosil enerji kaynaklarının üçte birini Rusya'dan satın almaktadır. Tablo-2'de seçilmiş Avrupa birliği 

ülkelerinin Rusya doğalgazına bağımlılık oranları görülmektedir.9 

                                                           
9 Güneş, Mehmet ve Arslan, Tayfun (2018), ‘Enerji Bağımlılığında Avrupa Birliği, Rusya, Türkiye Üçgeni ve 

Doğu Akdeniz Alanı’, Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, 4(7): 32-60 
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Tablo-2 Seçilmiş Avrupa Ülkelerinin Rus doğal Gazına Bağımlılık Oranları10

 

 

Dünyanın en büyük enerji üreticisi Amerika'dır. İkinci en büyük ise Rusya'dır. Rusya bu konumu ile 

Avrasya bölgesinde enerji konusunda tekel konumundadır. Avrupa Birliği ise, dünyanın ikinci en büyük 

enerji kaynakları tüketicisi ve dünyadaki en büyük enerji kaynakları ithalatçısı konumundadır. Bu 

sebeple Avrupa Birliği Rusya için en büyük ve önemli pazardır.  

Avrupa, toplam doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 35'ini, ham petrol ihtiyacının yüzde 35’ini, kömür 

ihtiyacının da yüzde 25’ini Rusya’dan sağlamaktadır. Bu koşullardan kaynaklı olarak Avrupa Birliği 

Rusya topraklarında çok fazla enerji yatırımına imza atmıştır. 

Kafkasya Krizi sırasında enerji arzında yaşanan sıkıntılar nedeniyle Avrupa Birliği Rusya seçeneğinin 

yanında Hazar enerji kaynaklarını da gündemine almıştır. Bu konu hakkında Avrupa Birliğinin doğu 

bölgesi ülkelerinin başkanları Rusya enerjisine olan bağımlılığı azaltmak ve en hızlı şekilde Rus enerji 

kaynaklarına alternatifler yaratmak başlıkları altında Eylül 2008'de Slovakya'da toplanmışlardır. 

Rusya'da yapılan doğalgaz üretiminin %85'ini Gazprom şirketi yapmaktadır. Gazprom'un en büyük 

pazarı Avrupa Birliği'dir. 2006 yılı verilerine göre Avrupa’nın 560 milyar metreküp talebinin 161,5 

milyar metreküpü yani yüzde 28’i Gazprom tarafından karşılanmıştır. 2000 km uzunluğundaki “Yamal-

Avrupa” doğalgaz boru hattı ise, Rusya, Belarus ve Polonya’dan geçerek Almanya’ya ulaşmaktadır. 

2006 yılında gerçekleştirilen bu proje ile Almanya, yılda Gazprom’dan 33 milyar metreküp doğalgaz 

satın almaktadır. Yine Almanya ve İngiltere’ye enerji akışını sağlayacak alan, ‘Kuzey Akımı’ doğal gaz 

projesi, Rusya’ ya bağlı olan bir projedir.11 

 

4- Avrupa Birliği Alternatif Enerji ve Doğalgaz Projeleri 

                                                           
10 Furuncu, Yunus (2018), ‘TANAP’ın Orta Asya ve Avrupa Enerji Pazarına Etkisi’, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 

25(2): 543-561 
11 Ercan, Murat (2011), ‘Avrupa Birliği’nin Enerji Politikasında Türkiye’nin Önemi’, Akademik Bakış Dergisi, 

Temmuz-Ağustos 2011(25): 1-11 
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Avrupa Birliği gün geçtikçe artan enerji ihtiyacı ve enerji arzındaki darboğazlar nedeniyle alternatif 

enerji kaynaklarına yönelmiştir. Avrupa Birliği önemli ülkelerinden Almanya nükleer enerjiden 

vazgeçerek daha zararsız ve yenilenebilir olan güneş ve rüzgâr enerjisine yatırım yapmaktadır. 

Yine birliğin bir diğer önemli ülkesi Fransa ise nükleer enerjiye ve kaya gazına yönelmektedir. 

Birlikten ayrılma kararı alan İngiltere ise kaya gazı ve nükleer enerji için çalışmalar yapmaktadır. 

Birliğin bir diğer önemli ülkesi İspanya büyük çapta güneş ve rüzgâr enerjisi üretmektedir. Ancak 

Avrupa Birliği ülkelerine enerji bağlantı şebekesi yetersiz olduğu için sadece Fransa'ya küçük bir 

kısmını ihraç edebilmektedir.  

Enerjinin arz güvenliğinin sağlanması, ülkelerin ekonomilerini geliştirilmesi, büyütmesi ve 

sürdürülebilir kalkınmayı sağlaması için stratejik öneme sahiptir. Enerji güvenliği konusu Avrupa 

Birliği ve Türkiye açısından ortak paydada değerlendirildiğinde, coğrafyasında yetersiz doğal 

kaynakları olması, enerjide büyük oranda dışa bağımlı olması gibi nedenler enerji güvenliğini tehdit 

etmektedir.  

Enerji tüketimi gittikçe artan Avrupa Birliği ve Türkiye’nin enerji tedariği konusunda sorunlar 

yaşamaması için, enerji arz güvenliğini esas alan temel strateji ve politikaları doğrultusunda petrol ve 

doğalgaz alanlarında kaynak çeşitliliğini sağlaması ve ithalattan kaynaklanan riskleri azaltacak tedbirleri 

alması gerekmektedir.12 

Dünya enerji tüketiminde büyük bir orana sahip olan Avrupa Birliği'nde enerji arzının kesintisiz 

sağlanması ve dolaşımı konusunda farklı görüşler bulunmaktadır.  

Özellikle Avrupa pazarının büyük bir kısmını oluşturan Doğu Avrupa’ya alternatif yollardan enerji 

transferinin engellenmesini isteyen Rusya ile Avrupa Birliği ülkelerinin hükümetleri ile devlet şirketleri 

enerji pazarlarının değerinin artması için sınır ötesi doğal gaz ve elektrik ticaretine sıcak bakmamaktadır.  

Avrupa Birliği, Karadeniz’in altından Balkanlar’a ulaşacak olan Güney Akım Projesi konusunda Rusya 

ile anlaşamamıştır. Güney Akım’a göre daha küçük ve Avrupa Birliği destekli Güney Gaz Koridoru 

projesi ise şimdilik sorunsuz bir şekilde ilerlemektedir. 

Diğer yandan 2014’te Litvanya'nın Norveç ile LNG anlaşması imzalayarak Baltık ülkelerine yetecek 

gaz terminali kurmasının ardından, diğer Baltık ülkelerinin Rusya'nın yeni fiyatına göre yüksek kalan 

LNG alımından vazgeçmesi üzerine Avrupa Birliği; Rusya karşısında bu gibi ülkelere boru ve elektrik 

nakil hatları inşa etmesi ve oluşturulacak çift yönlü transferi sağlayan enterkonnektörler vasıtasıyla 

sistemin işletilmesini sağlamasının daha doğru olduğunu düşünmektedir. Şekil-1'de Avrupa'da mevcut 

ve planlanan boru hatları görülmektedir.13 

                                                           
12 Erdoğan, N. (2017), ‘Tanap Projesinin Türkiye ve Azerbaycan Enerji Politikalarındaki Yeri ve Önemi’, Ömer 

Halis Demir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(3): 10-26 
13 Güneş, Mehmet ve Arslan, Tayfun (2018), ‘Enerji Bağımlılığında Avrupa Birliği, Rusya, Türkiye Üçgeni ve 

Doğu Akdeniz Alanı’, Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, 4(7): 32-60 
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Şekil-1 Avrupa’daki Mevcut ve Planlanan Boru Hattı Güzergâhları 

 

4.1. Güney Gaz Koridoru (GGK) 

GGK, Azerbaycan’ın Hazar Denizi sektöründe yer alan Şah Deniz II sahasından çıkan gazın Türkiye 

üzerinden Avrupa'ya taşınması için oluşturulmuş bir projedir. Hazar havzasından Avrupa’ya uzanan 

GGK, Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya'ya olan doğalgaz bağımlılığının azaltılması ve enerji 

kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve doğalgaz arz güvenliği bakımından önemlidir.  

Güney Gaz Koridoru'nun temeli 2014 yılında Bakü’de atılmıştır. Azerbaycan gazını Türkiye üzerinden 

Avrupa’ya taşıyacak olan GGK, Avrupa’nın gaz talebinin karşılanmasında, bölgedeki mevcut boru 

hatlarından daha güvenli bir boru hattıdır.  

Güney Gaz Koridoru boru hattı ilk etapta Azeri gazını Avrupa'ya taşıması planlanmaktadır. Ancak 

kurulacak bu hattın gelecekte Türkmenistan, İran, Kuzey Irak, Katar, Doğu Akdeniz kaynaklarını da 

Avrupa'ya taşıması öngörülmektedir. Bu bağlamda bakıldığında sürekli geliştirilebilecek ve 

büyüyebilecek bir proje olarak öne çıkmaktadır. 

GGK AB’yi Rusya’ya olan gaz bağımlılığından kurtaracak ve Avrupa Birliği'nin Rusya karşısında 

hareket alanı genişletecektir. Bu bakımdan GGK, AB için stratejik öneme sahip bir projedir. GGK’nun 

maliyeti 45 milyar dolardır.14 

3500 km uzunluğunda olan boru hattı sisteminin bileşenleri;  

•  Güney Kafkasya Boru Hattı (South Caucasus Pipeline) (SCP)  

•  Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) (Trans Anatolia Natural Gas Pipeline)  

                                                           
14 Erdoğan, N. (2017), ‘Tanap Projesinin Türkiye ve Azerbaycan Enerji Politikalarındaki Yeri ve Önemi’, Ömer 

Halis Demir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(3): 10-26 
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•  Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) (Trans Adriatic Pipeline)’dır. 

 

 

Şekil-2 Güney Gaz Koridoru ve Bileşenleri 

 

GGK'nun ilk bölümünü oluşturan Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP), Hazar Denizi’nde Şah Deniz II 

havzasından çıkarılan doğalgazı Bakü'ye yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta yer alan Sangachal 

terminalinden başlayarak daha önce inşa edilmiş Bakü-Ttiflis-Ceyhan-3 (BTC-3) petrol boru hattı 

güzergâhını izleyerek Azerbaycan’dan Gürcistan’a ve oradan da Türkiye’ye aktarmak için düşünülmüş 

bir projedir. 641 km uzunluğunda olan Güney Kafkasya Boru Hattı'nın 443 kilometrelik bölümü 

Azerbaycan'da 248 km ise Gürcistan topraklarında geçmektedir. 

Azerbaycan gazını Avrupa'ya taşımak için Türkiye güzergahının kullanılması Avrupa pazarında sıkça 

gündeme gelmiş ve tartışılmıştır. Başlangıçta Azerbaycan gazının yine Türkiye üzerinden Bulgaristan’a 

taşınmasını içeren Nabucco projesi düşünülmüştü. Avrupa Birliği ile birlikte ABD’nin de desteğini alan 

Nabucco projesi, yeterli siyasi, finansal ve tedarikçi desteği bulamadığı için hayata geçirilememiştir. 

TANAP Projesi, Nabucco’ya göre kaynağı, tedarikçileri, finansmanı ve geleceği belirlenmiş sağlam bir 

projedir. Aynı zamanda yatırım finansmanın Azerbaycan tarafından hazır kaynaklardan sağlanması, 

Türkiye’nin doğal gaz ihtiyacının bir kısmının uygun fiyat ve koşullarda karşılanması ve arkasında 

Azerbaycan ve Türkiye’nin güçlü siyasi desteğinin olması gibi nedenlerde tercih sebebi olmuştur. 

TANAP Projesi ile Şah Deniz II ve güneyindeki diğer alanlarında üretilen Azerbaycan doğalgazının 

önce Türkiye sonra Avrupa pazarlarına taşınması planlanmaktadır.  
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Azerbaycan gazının Avrupa’ya TANAP projesi ile taşınma kararı tamamen Azerbaycan ve Türk 

hükümetlerinin doğrudan girişimleri, siyasi iradeleri ve fikirleri doğrultusunda gerçekleşmiştir. Enerji 

koridoru ya da enerji terminali projelerinin hayata geçirilmesinde büyük yatırımlara ihtiyaç olduğu 

kadar bu projeler büyük uluslararası projeler olmaları niteliği ile politik desteğin yanı sıra devletin en 

üst düzeyinde diplomasi ve katkısı olmadan gerçekleştirilmesi pek mümkün olmayan projelerdir. 

TANAP boru hattının Türkiye’ye giriş noktası Türkiye Gürcistan sınırında yer alan Ardahan ilinin Posof 

ilçesi, Türk gözü Köyü’nden başlamaktadır. Türkiye toprakları üzerinden 20 il, 27 ilçe ve 600 köyden 

geçip uzun bir mesafe kat ettikten sonra, Yunanistan sınırında Edirne’nin İpsala ilçesinden itibaren TAP 

boru hattı ile birleşecektir. 1850 km uzunluğunda olan TANAP boru hattının 20 km’si Marmara 

Denizi’nin altından geçmektedir. TANAP projesinde Azerbaycan kaynak ülke Türkiye ve Gürcistan ise 

hem tüketici hem transit ülke konumundadır.15 

 

Şekil-3 Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP)16 

 

Güney Gaz Koridoru'nun Avrupa’ya bağlantısını oluşturan Trans Adriaric Pipeline (TAP) boru hattı ile 

Türkiye üzerinden TANAP boru hattı aracılığıyla gelen Azerbaycan gazı AB ülkelerine aktarılacaktır.  

TAP ile birlikte Güney Gaz Koridoru tamamlanmış olacaktır. Azerbaycan Şah Deniz II alanında üretilen 

doğalgazın TANAP boru hattı ile Türkiye’ye taşınması kesinleştikten sonra Türkiye'den Avrupa'ya nasıl 

taşınacağı konusunda iki farklı fikir ortaya atılmıştır. Bu fikirlerden ilki Nabucco West Projesi ve TAP 

projesidir. Bakü'de 28 Haziran 2013'te toplanan Şah Deniz konsorsiyumu bu seçeneklerden Nabucco 

West yerine, gazın Türkiye Yunanistan sınırında başlayan TAP boru hattı ile taşınmasını tercih etmiştir. 

                                                           
15 Ercan, Murat (2011), ‘Avrupa Birliği’nin Enerji Politikasında Türkiye’nin Önemi’, Akademik Bakış Dergisi, 

Temmuz-Ağustos 2011(25): 1-11 
16 https://www.botas.gov.tr/Sayfa/sivaskompresoristasyonuyede/122#gallery-1 Erişim: 17.05.2021 

https://www.botas.gov.tr/Sayfa/sivaskompresoristasyonuyede/122#gallery-1


  

   
42 

TAP boru hattı Türkiye Yunanistan sınırında TANAP' tan aldığı gazı Arnavutluk’a ve Adriyatik 

Denizi'nin altından geçerek İtalya'ya kadar taşıyacak ve buradan AB ülkelerine dağıtılacaktır. TAP 870 

kilometre uzunluğunda olup, toplam maliyeti 4,5 milyar avrodur.17 

 

Şekil-4 Trans Adriyatik Boru Hattı 

 

5- Türkiye’nin Enerji Politikaları 

Türkiye enerji bakımından kısıtlı kaynaklara sahiptir. Bu nedenler Türkiye petrol ve gaz ithal eden ülke 

konumundadır ve enerji ihracatçısı ülkeler büyük miktarlarda paralar ödemektedir. Tablo-3'te de 

görüldüğü üzere Türkiye, bütün fosil kaynaklarda ithalatçı ülkeler arasında üst sıralarda yer almaktadır. 

Tablo-3 Türkiye’nin Enerji İthalatı Verileri (2015)18 

 

Türkiye enerji üreten bir ülke değildir. Ancak Türkiye Petrol ve doğalgaz yataklarının bulunduğu 

ülkelere komşudur. Bu ülkeler dünyada üretilen petrol ve doğalgaz yataklarının 70% sahiplerdir. 

Türkiye transit ülke olarak enerji pazarında önemli bir rol oynama potansiyeline sahiptir.  

                                                           
17 Erdoğan, N. (2017), ‘Tanap Projesinin Türkiye ve Azerbaycan Enerji Politikalarındaki Yeri ve Önemi’, Ömer 

Halis Demir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(3): 10-26 
18 Erdoğan, N. (2017), ‘Tanap Projesinin Türkiye ve Azerbaycan Enerji Politikalarındaki Yeri ve Önemi’, Ömer 

Halis Demir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(3): 10-26 
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Türkiye'nin enerji konusunda dış kaynaklara bağımlılığı yaklaşık %70 oranlarındadır. Yurtdışından 

satın aldığı bu enerji kaynaklarının ise %65'i Rus enerji kaynaklarıdır. Türkiye bu enerji kaynakları 

kıtlığının yanında enerji piyasasında bulunduğu coğrafi konum nedeniyle önemli bir pozisyondadır. 

Türkiye petrol yatakları bakımından zengin olan Orta Doğu, Kafkaslar ve dünya enerji tüketiminin 

yaklaşık dörtte birini üstlenen Avrupa Birliği arasında uzanan bir köprü konumundadır. Orta Doğu ve 

Kafkaslarda işlenen petrol, borularla en ekonomik güzergah olan Türkiye üzerinden Avrupa Birliği 

ülkelerine ulaştırılmaktadır. Bu durum Türkiye’nin enerji piyasasında önemini artırmaktadır.  

Petrol nakliyatı sadece karadan AB’ye nakledilmemektedir aynı zamanda Rusya petrolü deniz yolu ile 

taşınmaktadır. Ama Türkiye boğaz trafiğini azaltmak ve daha güvenli nakliyatın sağlanması için 

petrolün deniz yolu ile taşınmasına, karşıdır. Türkiye daha çok boru hattı projelerine önem 

vermektedir.19 

Türkiye enerji kaynakları bakımından zengin olmamasına rağmen, dünya genelinde kanıtlanmış petrol 

rezervinin %56,4’ü, doğalgaz rezervinin ise %65'i Türkiye'nin çevresinde yer almaktadır.  

Türkiye coğrafi konumundan dolayı enerji gereksinimini doğusunda yer alan komşularından tedarik 

etmektedir. Doğalgaz da %98 oranında dışa bağımlı olan Türkiye, aynı zamanda doğalgaz ihracatçısı 

ülkeler açısından önemli bir pazardır. Türkiye Rusya, İran ve Azerbaycan'dan doğalgazı boru hatları ile, 

Nijerya ve Cezayir'den de sıvılaştırılmış olarak gemilerle ithal etmektedir. 

 

Tablo-4 Türkiye’nin yıllara göre doğalgaz piyasası genel görünümü (milyon Sm3)

 

 

Tablo-5 Kaynak Ülkelere Göre Doğal Gaz İthalat Miktarları (milyon Sm3)20

 

                                                           
19 Ercan, Murat (2011), ‘Avrupa Birliği’nin Enerji Politikasında Türkiye’nin Önemi’, Akademik Bakış Dergisi, 

Temmuz-Ağustos 2011(25): 1-11 
20 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (2019). Doğal Gaz Piyasası 2019 Yılı Sektör Raporu. Strateji Geliştirme 

Dairesi Başkanlığı. ANKARA. 
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Ortadoğu ülkelerinden Türkmenistan, Kazakistan'ın yaptığı gibi çıkarttığı doğal gazı Avrupa Birliği'ne 

satabilmek için tek alternatif olan Rusya altyapısını kullanmak zorunda kalmıştır. Fakat bu hatların çok 

eski olması ve ihtiyaçlara tam olarak cevap verememesinden dolayı yenilenmesi gerekmektedir. Bir 

diğer problem ise hatların Kazakistan ve Rusya rotasını takip etmesi ve güzergahın çok uzamasıdır.  

Eski Sovyetlerden kalma sistem, Türkmenistan’ı doğal gaz ihracatında Rusya’ya önemli anlamda 

bağımlı duruma getirmektedir. Daha yeni, verimli ve yüksek kapasiteli Güney Gaz Koridoru ve TANAP 

sayesinde Türkmenistan, uzun vadede doğal gazını Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye ve oradan da 

Avrupa pazarına göndermeyi planlamaktadır. 

Türkiye enerji talebinden dolayı, Azerbaycan ise enerji kaynaklarını başta Avrupa Birliği olmak üzere 

ithalatçı ülkelere ulaştırması nedeniyle Rusya'ya bağımlı hale gelmişlerdi. Güney Gaz Koridoru ve 

TANAP projesi ile bu bağımlılık bir miktar azalmıştır. Enerji kaynakları bakımından zengin olan 

Türkmenistan ve Kazakistan da projenin gerçekleşmesiyle birlikte bölge ülkeleri arasında 

gerçekleşebilecek bir sonraki projelere daha olumlu bakmaya başlamışlardır. 

 

SONUÇ 

Dünyanı en büyük enerji ithalatçılarından biri olan Avrupa Birliği’nin enerji ve özellikle doğal gaz arz 

güvenliğini sağlamak ve Rusya’ya olan bağımlılığını azaltmak için çeşitli alternatifler üzerinde 

çalışmaktadır. Bu alternatiflerden en önemli ve mantıklı seçenek, Orta Asya doğalgaz ve enerji 

kaynaklarından faydalanmaktır. Bu kaynaklara ulaşmanın hem coğrafi avantajı hem de Orta Asya Türk 

Cumhuriyetleriyle olan tarihe dayanan bağları nedeni ile Türkiye kaçınılmaz bir güzergah 

konumundadır. Enerji ihtiyacını büyük oranla ithalat ile karşılayan, doğalgaz ihtiyacının ise yaklaşık 

%98’ini ithalat ile karşılayan Türkiye için de bu güzergahta olması hem kendi enerji maliyetlerini 

düşürmesi hem Avrupa Birliği ile stratejik ortaklık kurması hem de Rusya ve İran doğalgazına alternatif 

olması bakımından oldukça önemlidir. Türkiye jeopolitik konumu itibariyle orta doğu enerji kaynakları 

ile enerjinin büyük miktarlarda tüketildiği gelişmiş batılı ülkeler arasında bir köprü konumundadır. 

Türkiye bu jeopolitik konumunu bölgede bir enerji HUB’ı olmak için kullanmak istemektedir. Şu an 

için altyapı olarak bu hedeften uzak olsa da gelecekte doğru adımlar atıldığı takdirde bu hedefe ulaşması 

imkansız değildir. 
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Концепция арабского единства получила распространение после Первой мировой войны, когда 

арабские страны спустя долгое время «оккупации» Османской империей получили 

независимость, что вызвало движение арабского возрождения, выступающего за объединение 

арабских государств против единой опасности, а именно — иностранного западного влияния. 

После Первой мировой войны попытки объединения принимались на политическом уровне, 

когда правительства стран координировали работу в политической, экономической и культурной 

сферах. Что касается практической реализации концепции, как единого государства, можно 

вспомнить опыт объединения Египта, Сирии и Йемена в Объединенную Арабскую Республику 

в 50-60-х годах XX века, однако успехом это не увенчалось, потому что не были учтены 

трудности интеграции двух различных политических систем. 

Стоит отметить, что после Второй мировой войны националистические настроения в арабских 

странах укрепились после появления государства Израиль.  

В 70-е годы XX века на международную арену после военного переворота 1969 г. в Ливии вышел 

Муаммар Каддафи. В это время произошел сдвиг с египетского проекта объединения на 

ливийскую концепцию. 

Целью данного сообщения является анализ истории создания Федерации Арабских Республик и 

выявление причин ее распада. 

Идея арабского единства переживала тяжелый кризис после неудачи в арабо-израильской войне 

1967 года. В арабских странах все больше распространялись антиимпериалистические 

настроения и идеи борьбы против Израиля.  

16-23 декабря 1969 года в Рабате прошел пятый арабский саммит на высшем уровне, в котором 

приняли участие 14 стран. Конференция не сделала окончательного заявления из-за возникших 
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разногласий между некоторыми лидерами. После этого недовольный результатом конференции 

президент Египта Г.А. Насер прибыл с визитом в Триполи.1 

В Триполи его ждали президент Ливии Муаммар Каддафи и президент Судана Джафар Нимейри, 

главы стран в которых в 1969 году был свергнут монархический режим. Так, Ливию, Египет и 

Судан объединяли революционные режимы. Как Каддафи, так и Нимейри вели проегипетскую 

политику и выражали свою поддержку Насеру. Кроме того, они применяли схожий режим 

политики в своих странах. Сам же Насер к 70-м годам XX века нуждался в новых союзниках 

после провала объединения с Сирией и Йеменом в 60-е, поражения в войне с Израилем и 

неудачного окончания пятого арабского саммита. 

В итоге было достигнута формула сотрудничества между тремя странами в виде рабочего устава, 

в соответствии с которым проводились встречи трех президентов. Это получило название 

«Триполийская хартия», подписанная 27 декабря 1969 г. В соглашении было заявлено: «Три 

революции, представленные их лидерами, олицетворяют священное дело нашей нации против 

колониализма и сионизма, и в нем решающее значение… И это новая надежда на то, что наши 

арабские массы сплотятся и окажут ему свою поддержку.»  

Они решили следующее: проводить периодические встречи трех президентов каждые четыре 

месяца для достижения целей единства их народов, провозгласили принципы своей революции, 

а также стремления арабской нации к свободе, социализму и единству. Кроме того, договорились 

о создании совместных комитетов во всех областях, чтобы заложить основы для достижения 

сотрудничества и интеграции между тремя странами таким образом, который является 

взаимовыгодным для их народов.2 

В 1970 г. между странами был подписан ряд соглашений, среди которых: соглашение в сфере 

образования об унификации образовательной системы, учебных планов и программ, а также 

введение единых учебников; соглашение о научно-техническом сотрудничестве и производстве 

в сельскохозяйственных областях; соглашение об экономической интеграции. 

16 ноября в Сирии произошел государственный переворот, в ходе которого Хафаз аль-Асад, 

руководитель партии БААС, сверг режим Салаха Джадида и Нур ад-Дина аль-Атасси. После 

того, как Хафаз аль-Асад стал главой страны, он выразил свое желание о присоединении Сирии 

к Триполийской хартии.3 После нескольких переговоров глав 27 ноября между делегациями 

                                                           
 :URL [Аль-Кымату ал-арабийа (муатамараат); Арабский саммит (конференции)] (القمة العربية )مؤتمرات 1

https://www.palestinapedia.net/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-

%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA/ (дата обращения: 10.05.2021) 

-Аль-мушариу аль] المشاريع الوحدوية العربية 1913- 1989 ، يوسف خوري ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 1990 2

уахдауийату аль-арабийату 1913-1989, Юсуф Хури,Марказ дирасати аль-уахдати аль-арабийати,Бейрут, 

1990; Проекты арабского единства в 1913-1989, Центр исследования арабского единства, Бейрут, 1990] 

URL: http://www.mukatel.com/openshare/Wthaek/FreeDocs/GeneralDoc3/AGeneralDocs27_2-5.htm_cvt.htm 

(дата обращения: 12.05.2021) 

3 Ibid. P. 156.  

https://www.palestinapedia.net/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA/
https://www.palestinapedia.net/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA/
https://www.palestinapedia.net/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA/
http://www.mukatel.com/openshare/Wthaek/FreeDocs/GeneralDoc3/AGeneralDocs27_2-5.htm_cvt.htm


  

   
48 

Сирии, Египта, Судана и Ливии была подписана Каирская декларация. Они сформировали 

единое руководство квартета, в которое вошли главы четырех стран, в свете представленных 

арабских и международных позиций стороны согласились с необходимостью работать во всех 

политических, военных и экономических областях, чтобы добиться поддержки возможностей 

арабской нации в ее борьбе с колониальными и сионистскими идеями на арабском и 

международном уровнях.4 

Несмотря на координацию стран во всех сферах 11 апреля 1971 г. состоялись переговоры, на 

которых лидеры обсуждали первоначальную цель подписания хартии. Они понимали, что 

существование хартии мешает Судану развиваться в силу внутреннего кризиса страны. Так, днем 

раннее было принято решение о том, что Судан присоединится к Сирии, Египту и Ливии в 

будущем, когда это позволит ситуация в стране.5 Три президента решили провести референдум 

по основным положениям ФАР в трех республиках первого сентября 1971 г. Избиратели 

одобрили создание ФАР и ее Конституцию со следующими результатами референдума: В Египте 

99,9% проголосовали за, в Ливии - 93%, Сирии - 96,4%.  

С 1971 по 1972 г. ФАР активно развивалась. Было урегулировано передвижение внутри 

Федерации, унифицированы системы образования и идеологические стратегии СМИ. Помимо 

этого, активно развивались отношения между Ливией и Египтом в социальных сферах. Однако, 

к 1973 году ФАР начала терять свою мощь. 

В первую очередь это связано с войной Судного дня, произошедшей в октябре 1973 года. Еще в 

январе 1973 года Сирия и Египет подписали секретное соглашение об объединении своих армий 

под одним командованием. Две страны хотели вернуть земли, потерянные в войне 1967 года. 

Ливия помогла своим союзникам в этой войне. Конфликт закончился переговорами о 

прекращении огня, воюющим государствам предлагалось «начать немедленно после 

прекращения огня практическое выполнение резолюции 242 (1967) Совета Безопасности от 22 

ноября 1967 года во всех её частях».6 

Отношения между Ливией и Египтом ухудшились к 1974 году. В 22-ю годовщину июльской 

революции Насера Каддафи заявил, что существует заговор, «чтобы ликвидировать и исказить 

прогрессивные революции во всем арабском мире и заставить народ потерять в них веру»: 

причастность Египта к этому противодействию - революционная попытка, ливийский полковник 

призвал к кампании, «чтобы убедить арабский народ в том, что революция (например, в Ливии) 

                                                           
4 Raymond H. Anderson Syria joins pact that links Libya, Egypt and Sudan // The New York Times, November 

1970. URL: https://www.nytimes.com/1970/11/28/archives/syria-joins-pact-that-links-libya-egypt-and-sudan-

will-work-for-a.html (дата обращения: 13.05.2021) 

 Ас-Садат уа аль-Каззафи уа аль-Асад йантакилюна] السادات و القذافى و األسد ينتقلون الى بنغازي // االهرام ١٥.٠٤.١٩٧١ 5

иля Бингази, Аль-Ахрам, 15.04.1971; Садат, Каддафи и Асад встречаются в Бенгази, Газета "Аль-Ахрам", 

15 апр.1971] URL: https://www.anwarsadat.org/site/project_img/pdf/19133.pdf  (дата обращения: 25.05.2021) 
6 The October Arab-Israeli War of 1973: What happened? URL: 

https://www.aljazeera.com/features/2018/10/8/the-october-arab-israeli-war-of-1973-what-happened (дата 

обращения: 25.05.2021) 
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- их единственная надежда».  В середине августа 1974 года Каддафи уговорили прилететь в Каир 

для переговоров с Садатом, что временно улучшило положение.7   

Однако между странами все еще чувствовалось напряжение. Пиком вражеских отношений стал 

визит Анвара Садата в Израиль. 20 ноября 1977 года Садат стал первым арабским лидером, 

посетившим Израиль. Его визит был посвящен египетско-израильским отношениям и 

последующему заключению мира. Визит заложил основу Кэмп-Дэвидских соглашений 1978 

года, которые, в свою очередь, стали основой для мирного договора между Египтом и Израилем 

1979 года. Однако для арабов данный жест являлся прямым нарушением принципов 

Триполийской Хартии о борьбе с Израилем. Потому Египет был отстранен от членства в Лиге 

арабских государств на три года, многие арабские страны разорвали с ним дипломатические 

отношения, а сам Садат был убит в 1981 году за “предательство” арабов.  

Таким образом, несмотря на желание арабов обрести независимость от империалистов и создать 

мощный блок против Израиля, стремление глав стран быть лидером в этом объединении мешало 

существованию единого государства. Египетский президент Гамаль Абдель Насер, а после 

Анвар Садат не использовали ошибки прошлого объединения ОАР. Более того, Анвар Садат к 

концу своего правления поменял направление внешней политики с концепции арабского 

единства на сотрудничество с Западом и мирные отношения с Израилем. Потому на уровне 

правительства идея о единстве потерпела крах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Richard H. Sanger Libya: Conclusions on an Unfinished Revolution // Middle East Journal 

Vol. 29, No. 4 (Autumn, 1975). P. 411. URL: 

https://www.jstor.org/stable/4325414?seq=3#metadata_info_tab_contents (дата обращения: 25.05.2021) 
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Öz 

Bu çalışma Türkiye’nin Çanakkale ilinde yaşayan yerli vatandaşların, farklı kimlikten kişilerle 

yapılacak olan evliliğe karşı tutumunu kimlik üzerinden araştırmaktadır. Toplumsal ilişkilerde kimlik 

faktörü önemli bir olgudur. Ailenin toplumdaki imajını ve yerini belirleyen kimlik, ilk başta aile 

birliğinin kurulması noktasında önemli bir bireysel olguyken toplumsal ilişkilerle sosyal bir olguya 

dönüşür. Bu çalışma Çanakkale yerlisi vatandaşların Kürt, Alevi ve Roman kimliğine sahip olanlarla 

evliliğe nasıl baktığını araştırmaktadır. Araştırmada farklı yaş, eğitim ve cinsiyetten 20 kişiyle 

derinlemesine mülakata dayalı nitel bir yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları, söz konusu 

kimliklerden biriyle evlilik deneyimi bulunanların üç kimlikten biriyle evliliğe karşı kabullenici bir 

tutum geliştirdiğini göstermektedir. Buna karşın farklı kimlikten biriyle evlilik deneyimi olmayanlar, 

burada araştırılan kimliklerden birine sahip olanlarla evliliğe mesafeli ve olumsuz yaklaştıkları 

görülmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Kimlik, Türk, Kürt, Roman, Alevi, Kültürlerarası Evlilikler.  

 

 

Abstract 

This study investigates the attitude of local citizens living in Çanakkale, Turkey, towards marriage with 

people from different identities. Identity factor is an important phenomenon in social relations. Identity, 

which determines the image and place of the family, is an important individual phenomenon at the point 

of establishing family unity, but it turns into a social phenomenon through social relations. This study 

explores how Çanakkale oriented citizens view marriage with Kurdish, Alevi and Roma citizens. In the 

research, a qualitative method based on in-depth interviews with 20 people of different ages, education 

and gender was used. The findings of the study show that those who have marriage experience with one 

of these identities develop an accepting attitude towards marriage with one of the three identities. On 

the other hand, it is seen that those who do not have a marriage experience with someone from a different 
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identity are distant and negative towards marriage with those who have one of the identities studied 

here. 

Keywords: Identity, Turkish, Kurdish, Roma, Alevi, Intercultural Marriages. 
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Аннотация 

Экономические вызовы современности требуют от России модернизации отраслевой структуры 

с целью обеспечения национальной безопасности страны. Для решения данной проблемы в РФ 

начинают создаваться и запускаться особые экономические зоны 4 типов. В данной статье 

рассмотрены особенности нормативной базы для создания и открытия ОЭЗ на территории 

России. 

Ключевые слова: особая экономическая зона, резидент, импорт, экспорт, территория, Россия, 

промышленно-производственные особые экономические зоны, технико-внедренческие особые 

экономические зоны, туристско-рекреационные особые экономические зоны, портовые особые 

экономические зоны 

 

 

На начало 2000-х годов положение России во внешней торговле товарами и услугами не отвечало 

в полной мере возрастающим потребностям страны. Снижение инвестиционной и 

инновационной активности и научно-технического потенциала, преобладание в импортных 

поставках продовольствия и предметов потребления, усиление топливно-сырьевой 

направленности российского экспорта – вот далеко не полный перечень угроз национальной 

безопасности страны, отрицательно сказывающихся на развитии многих отраслей экономики 

Российской Федерации. Так же среди вызовов для России, стали недостаточно высокие темпы 

модернизации промышленности и обновления инфраструктуры, которые являются 

стратегическими возможностями для привлечения инвесторов, так как страна имеет выгодное 

географическое положение между 2 частями света. Эффективное использование природных 

богатств не является гарантом устойчивого экономического роста. Поэтому одной из важнейших 

целей остается реструктуризация экономики и создание производств, выпускающих 

качественные и востребованные рынком товары. 

Для решения выше перечисленных вызовов экономической безопасности страны, правительство 

РФ принимает Федеральный Закон  от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических 

зонах в Российской Федерации» (Далее – ОЭЗ), на основании которого, с 2006 года начинают 

формироваться в различных частях России  особые экономические зоны 4 типов. Данный закон 
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является основополагающим документом и в настоящее время, который регламентирует процесс 

создания, открытия, условий действия льготных ре-жимов на территории ОЭЗ, а также 

определяет порядок регистрации резидентов. В нем ОЭЗ определяется, как часть территории 

Российской Федерации на которой действует особый режим осуществления 

предпринимательской деятельности, а также может применяться таможенная процедура 

свободной таможенной зоны. 

Иными словами, можно сказать, что особые экономические зоны — это территории, которые 

государство наделяет особым юридическим статусом и экономическими льготами для 

привлечения российских и зарубежных инвесторов в приоритетные для России отрасли. 

ОЭЗ – один из наиболее масштабных проектов Правительства РФ по привлечению прямых 

инвестиций в приоритетные виды экономической деятельности. Они создаются для развития 

обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей экономики, туризма, санаторно-курортной 

сферы, портовой и транспортной инфраструктуры, разработки и коммерциализации технологий, 

а также для производства новых видов продукции [1]. 

Решение о создании ОЭЗ утверждается Правительством Российской Федерации и оформляется 

постановлением Правительства РФ. Создаются данные структуры сроком на 49 лет . 

ОЭЗ может располагаться на территории одного муниципального образования или территориях 

нескольких муниципальных образований в пределах территории одного субъекта Российской 

Федерации или территорий нескольких субъектов Российской Федерации. Не допускается 

создание особой экономической зоны на территории муниципального образования, на которой 

создана зона территориального развития . 

На территории Российской Федерации могут создаваться ОЭЗ 4-х типов: промышленно-

производственные (ППТ ОЭЗ), технико-внедренческие (ТВТ ОЭЗ), туристско-рекреационные 

(ТРТ ОЭЗ), портовые (ПОЭЗ) [2]. 

Промышленно-производственные особые экономические зоны создаются на участках 

территории, площадь которых составляет не более чем 40 км². Важнейшими элементами 

являются природные ресурсы. С одной стороны, создание промышленной особой экономической 

зоны должно быть близко к ресурсной базе производства и доступной транспортной развязке, с 

тем чтобы снизить себестоимость продукции, сформировать профессиональную 

индустриальную цепочку. С другой, создание таких специальных экономических зон должно 

осуществляться в пустых и крупных промышленно развитых регионах. Ведь для того, чтобы 

разместить производственную машину, расселить рабочую силу, требуется земли. 

Резидентом промышленно-производственной особой экономической зоны признается 

коммерческая организация, за исключением унитарного предприятия, зарегистрированная в 

соответствии с законодательством РФ на территории муниципального образования, в границах 

которого расположена особая экономическая зона, и заключившая с органами управления ОЭЗ 

соглашение о ведении промышленно-производственной деятельности в порядке и на условиях, 

предусмотренных Федеральным законом [4]. 
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Технико-внедренческие особые экономические зоны создаются на участках территории, общая 

площадь которых составляет не более чем 4 км². Технико-внедренческая деятельность – 

инновационная деятельность, создание, производство и реализация научно-технической 

продукции, создание и реализация программ для электронных вычислительных машин 

(программ для ЭВМ), баз данных, топологий интегральных микросхем, информационных 

систем, оказание услуг по внедрению и обслуживанию таких продукции, программ, баз данных, 

топологий и систем, а также предоставление резидентам технико-внедренческой ОЭЗ услуг 

инновационной инфраструктуры, необходимой для осуществления их деятельности. Такие ОЭЗ 

должны создаваться в крупных научно-образовательных центрах. Резидентом ТВТ ОЭЗ 

признаются индивидуальный предприниматель или коммерческая организация, за исключением 

унитарного предприятия, зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ на 

территории муниципального образования, в границах которо-го расположена особая 

экономическая зона, и заключившие с органами управления особыми экономическими зонами 

соглашение о ведении тех-никовнедренческой деятельности в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим ФЗ [4]. 

Туристско-рекреационные особые экономические зоны создаются на одном или нескольких 

участках территории. Туристско-рекреационная деятельность – деятельность юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по строительству, реконструкции, эксплуатации объектов 

туристской индустрии, объектов, предназначенных для санаторно-курортного лечения, 

медицинской реабилитации и отдыха граждан, а также туристская деятельность и деятельность 

по разработке месторождений минеральных вод, лечебных грязей и других природных лечебных 

ресур-сов, их добыче и использованию, в том числе деятельность по санаторно-курортному 

лечению и профилактике заболеваний, медицинской реабили-тации, организации отдыха 

граждан, промышленному розливу минеральных вод. Резидентами туристско-рекреационной 

особой экономической зоны признаются индивидуальный предприниматель, коммерческая 

организация (за исключением унитарного предприятия), зарегистрированные в соответствии с 

законодательством РФ на территории муниципального образования, в границах которого 

расположена особая эко-номическая зона (на территории одного из муниципальных 

образований, если туристско-рекреационная особая экономическая зона расположена на 

территориях нескольких муниципальных образований), и заключившие с органами управления 

особыми экономическими зонами соглашение об осуществлении туристско-рекреационной 

деятельности в порядке и на условиях, которые предусмотрены ФЗ[4] . 

Портовые особые экономические зоны также как и ТРТ создаются на одном или нескольких 

участках территории России. Такие ОЭЗ формируются на территории большого порта страны, а 

также, конечно, в некоторых крупных международных воздушных портах, которые являются 

важными пунктами по транспортировке, хранению и распространению товаров и пассажиров. 

Порт является транспортным уз-лом с оборудованием и условиями для наземного транспорта, 

обеспечивающим безопасный доступ к судам и их швартовке. Это пункт сбора и эпицентр 

деятельности водного и наземного транспорта. Поскольку порт является естественным 

связующим звеном между внутренними районами и морским транспортом (международный 

воздушный транспорт), он также является особым узлом в международной логистике. Портовая 
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логистика является экономическим двигателем и двигателем развития города и радиационной 

зоны, может стимулировать проекты по обработке портов, стро-ительство портовых парков, 

способствовать развитию зоны свободной торговли, стимулировать торговлю товарами, 

ускорить строительство инфраструктуры, способствовать демографическому росту и 

расширению рынка сбыта[4]. 

Для привлечения резидентов на территории ОЭЗ действую следующие льготные условия:  

1. Налоговые: налоговые «каникулы» - частичное или полное освобож-дение инвесторов от 

уплаты налогов на собственность и имущество, НДС и т.п. (в соответствии с законом об ОЭЗ, 

вступивший в силу 1 января 2006 г.: резиденты ППЗ на пять лет освобождаются от уплаты 

земельного, имуще-ственного и транспортного налогов, на 4% (до 16 %) снижается налог на 

прибыль. Для ТВЗ также предусматривается снижение ставки ЕСН с 26 % до 14 %.)  

2. Таможенные (импорт)- частичное или полное освобождение от импорт-ных пошлин на 

полуфабрикаты, сырье и т. п., ввозимых для использования внутри зоны. 

3. Таможенные (экспорт) - частичное или полное освобождение от экспо-ртных пошлин на 

изготовленную внутризоны продукцию. 

4. Финансовые - инвестиционные субсидии, государственные льготные кредиты, сниженные 

ставки на оплатукоммунальных услуг и аренду производственных помещений. 

5. Административные- упрощенный порядок регистрации предприятий,  упрощенный порядок 

въезда-выездаиностранныхграждан, беспрепятственный вывоз правомерно полученной 

прибыли иностранными гражданами за рубеж [3]. 

В результате проводимых правительство РФ мер в отношении ОЭЗ, предоставления различных 

льготных условий, на данный момент, на территории России действуют 25 ОЭЗ (9 

промышленно-производственных, 6 технико-внедренческих, 9 туристско-рекреационных и 1 

портовая). На территориях данных ОЭЗ уже работает более 670 компаний-резидентов, из них 

более 100 иностранных. В тройку лидеров по объемам иностранных инвестиций в ОЭЗ входят 

КНР, США и Турция. Общий заявленный объем инвестиций на 2018 г. составлял более 15 млрд. 

долларов США. Создано дополнительно порядка 30 000 рабочих мест. При этом компании-

резиденты получают до 30% экономия от первоначальных инвестиций . 
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Начало формированию образа Японии в России было положено в XVII в. К первой половине XIX 

столетия сложились еще смутные, но уже реалистичные представления о восточной стране, 

основанные на западноевропейской литературе и редких контактах. Интерес более-менее 

широкой публики появился только в середине XIX в., чему способствовали активизация 

контактов и выпуск путевых записок знаменитого писателя И. А. Гончарова. 

Образ Японии в «Палладе» подается через призму человека, признающего, с одной стороны, 

общее азиатское происхождение своей родины и Японии, а с другой –уверенного в 

превосходстве европейской науки, культуры, необходимости подчинения азиатских народов 

европейскому миропорядку. Будущее Японии видится писателю непосредственно связанным с 

Европой, что по большей части оправдалось в действительности. Россия же должна принимать в 

этом активное участие, поэтому «Паллада» проникнута в том числе и размышлениями 

потенциального колонизатора. 

Будучи ограниченным в передвижении, писатель зафиксировал и описал своими словами 

богатый материал по японской культуре и традициям. Материальная культура страны ему 

представилась чудной, но изящной в своей экзотичности. По уровню культурного развития 

Япония ставится выше диких «народов», но ниже западных стран, к котором относится и Россия. 

А значит, Россия должна выступить своего рода «цивилизатором» восточной страны, открыв ее 

«прогрессивному» миру. Размышлениями о будущем Японии писатель обозначает и свою 

позицию касаемо будущего своей родины: чтобы встать на один уровень с западным миром, 

необходимо проводить активную экспансию, используя восточные страны как опорные пункты 

для интеграции в мировую торговлю – разумеется, с обоюдной пользой. 

В описаниях японцев соседствуют уважение к высокой культуре и неприязнь к малопонятному 

некрещеному народу. Нация предстает по-детски любопытной, «лукавой» и «младенческой», но 

обладающей рядом духовных достоинств и большими перспективами при нужном векторе 

исторического развития. Писатель, признавая вину европейцев в установлении японского 

изоляционизма, видит в нем исключительно средство поддержания власти для жесткого 

репрессивного режима, прививающего всей нации раболепие и постоянных страх. У Гончарова 

встречаются положительные отзывы о конкретных японских уполномоченных, но когда речь 
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заходит о народе в целом, он предпочитает придерживаться категоричных стереотипов: 

сравнивая такой подход с описаниями европейских и русских дворян, промышленников и 

простонародья, где каждую группу писатель воспринимает по-разному, можно прийти к выводу 

о куда более снисходительном представлении Гончарова о восточной культуре в целом. 

Но будет ошибочно обвинять писателя в поверхностности: во-первых, будучи мастером 

бытового жанра, во время редких вылазок на сушу и встреч с уполномоченными он тщательно 

проанализировал японскую иерархическую систему, обращая внимание и на беспрекословное 

подчинение младших старшим, выражающееся в безмолвных жестах, и на количество и 

цветовую гамму одеяний различных военных и чиновничьих рангов, и смог доступным языком 

передать это российскому читателю, что, несомненно, способствовало формировании более 

приземленного и реалистичного образа Японии у российской публики. Во-вторых, писатель 

предоставил довольно точную аналитику международного положения Японии, предсказав ее 

«открытие» и большую часть их последствий для торговли в азиатско-тихоокеанском регионе – 

ошибившись разве что в необходимости ее христианизации. Все-таки, будучи глубоко 

религиозным человеком, Гончаров уверенно отделял азиатскую в своих корнях, но исконно 

христианскую Россию от языческих дальневосточных стран. К тому же, обладая довольно 

скромными познаниями о Японии, которые невозможно было покрыть обрывочными 

сведениями европейских авторов прошлого, больше сконцентрированных на описаниях 

японской жестокости в отношении христиан, писатель местами совершенно неверно трактовал 

японские понятия чести и гостеприимства – так, можно отметить эпизод во время чайной 

церемонии у нагасакского губернатора, где положенную в качестве знака удачи в чай головку 

гвоздики он воспринял как варварство и нелепицу для «страны чая». 

В характере описаний Японии превалирует развлекательная составляющая: значительная часть 

текста отведена занимательным эпизодам, вроде основанных на взаимном непонимании 

конфузов при взаимодействии с японцами; регулярно звучит фонетически неверно переданный 

японский: «оссильян»; «унмоглик»; вездесущее «хи». Этим информация о языке страны и 

ограничивается, хотя писатель, скорее всего, мог раздобыть больше точной информации. 

Сделано это, очевидно, для прибавки «восточного колорита», экзотичности для любопытства 

читателя, а не для глубокого изучения малоизвестной страны. 

Указанные представления о Японии оказались довольно живучи: свое дело сделали 

популярность писателя и соответствие тезисов Гончарова настроениям русской интеллигенции 

того времени. До русско-японской войны именно насмешливо-снисходительный образ «спящей 

страны» из «Паллады» был наиболее популярным, несколько поколений более поздних 

путешественников в своих записях в той или иной степени опирались на «палладские» описания. 
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Öz 

Eğitim, insanın var oluşuyla birlikte ortaya çıkan temel konulardan biridir. Her çağın eğitim üzerinde 

etkileri olmakla birlikte bu alandaki çalışmaların önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Eğitimin 

amacı insana hem içinde bulunduğu çağda hem de gelecek çağlar için iyi bir yaşam olanağı sunmaktır. 

Çünkü insan gelişime açık bir olanağa sahip olduğu için hem eğiten hem de eğitilebilendir. Bu nedenle 

eğitim denildiği takdirde insanın aklına birden fazla soru gelmektedir. Çağın koşullarında neler 

öğretilmeli, eğitim bizden neler beklemektedir? Eğitimin temel argümanları neler olmalı? Kimler için 

eğitim? Gibi eğitim ve felsefe bağlamında soruların sayısını çoğaltılabilir. 

İnsan; varlığını sürdürebilmek, sorunlar karşısında ayakta kalabilmek ve içinde bulunduğu çağda 

yaşamını devam ettirmek için eğitime ihtiyaç duymaktadır. Dile getirilen bütün bu süreç ve olanaklar 

ise eğitimle gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede eğitimi ele alıp açıklamak gerekirse; az gelişmiş, 

gelişmekte olan ve gelişmiş bütün toplumlar için önemli bir ihtiyaçtır. Eğitim içinde bulunan çağa, 

insanın ve toplumun ihtiyaçlarına göre kendini sürekli yenilemelidir. İnsan yaşamında dinamik bir konu 

olan eğitim, içinde bulunduğu çağın beklentilerine göre kendini yenilerken aynı zamanda güçlü 

temellere de dayanmalıdır. Önceki çağlardan eğitim alanında yapılan çalışmalar gözden geçirilmelidir.  

Dolayısıyla 18. yüzyıl felsefesini (modern felsefeyi) derinden etkileyen önemli çalışmalar ve 

filozoflardan biri de Jean Jacques Rousseau (1712-1778) olmuştur. Ayrıca yeniçağdaki birçok 

gelişmeyi, özellikle Fransız Devrim'den sonra toplumun sosyal yapısında ve eğitim sisteminde etkili 

olmuştur. Rousseau sadece toplumları etkilemekle kalmayıp aynı zamanda Immanuel Kant’ın (1724-

1804) eğitim alanındaki çalışmalarını da etkilemiştir. Kant’ın çocuk yetiştirme konusu üzerindeki 

hassasiyeti Rousseau’nun Emile eserine verdiği önemden anlaşılmaktadır. Çünkü felsefenin ve eğitimin 

temel argümanlarından biri de hem çocuklar hem de yetişkinler için doğru ilkeler hareket edilmesidir. 

Ayrıca her iki alanın diğer bir amacı ise, insanı disiplinli hâle getirerek içinde bulunan çağa ve gelecek 

çağlara hazırlayabilmektir. Kısaca belirtmek gerekirse yapılan bu çalışmanın temel amacı, felsefe ve 

eğitim ilişkisi bağlamında Rousseau’nun eğitim anlayışının çağımızın eğitim anlayışı üzerindeki etkisini 

yeniden vurgulamaktır.  

Anahtar Kelimeler: Felsefe, Eğitim, Jean-Jacques Rousseau’nun Eğitim Anlayışı. 
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Abstract 

Education is one of the basic themes that emerged with the existence of human beings. Although every 

age has effects on education, the importance of studies in this field is increasing day by day. The aim of 

education is to provide a good life opportunity for people both in their current age and for future ages. 

Because human being has an opportunity open to development, he/she is both the one who trains and 

the one who can be trained. For this reason, when education is mentioned, the following questions come 

to mind: “What should be taught in the conditions of the age?”, “What does education expect from us?”, 

“What should be the main arguments of education?”, “Education for whom?” As such, the number of 

questions in the context of education and philosophy can be multiplied. 

Human beings need education in order to survive and to continue their lives in the age they live in. All 

these processes and opportunities mentioned are realized through education. In this context, if we need 

to address and explain education; It is an important need for all underdeveloped, developing and 

developed societies. Education should constantly renew itself according to the needs of people and 

society. Education, which is a dynamic subject in human life, should be based on strong foundations 

while renewing itself according to the expectations of the age in which it lives. Studies in the field of 

education from previous ages should be reviewed. 

Therefore, Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) was one of the important studies and philosophers that 

deeply influenced the 18th century philosophy (modern philosophy). It also affected many developments 

in the new age, especially after the French Revolution, in the social structure of the society and in the 

education system. Rousseau not only influenced societies, but also influenced the work of Immanuel 

Kant (1724-1804) in the field of education. Kant's sensitivity on the issue of raising children is 

understood from the importance Rousseau gives to “Emile”. Because one of the main arguments of 

philosophy and education is to act on the right principles for both children and adults. In addition, 

another aim of both fields is to prepare people for the current age and future ages by making them 

disciplined. To put it briefly, the main purpose of this study is to re-emphasize the effect of Rousseau's 

understanding of education on the understanding of education in our age in the context of the relationship 

between philosophy and education. 

Keywords: Philosophy, Education, Jean-Jacques Rousseau's Understanding of Education. 

 

 

1.GİRİŞ 

İnsanın hayata olan bağlarını güçlendirmesi ve yetiştirilmesi için eğitim vazgeçilmez temel bir unsurdur. 

Jean-Jacgues Rousseau’nun (1712-1778) insanın yetiştirilmesi için eğitimin ne kadar önemli olduğunu 

şu önemli tespitinde görülmektedir. Bitkilerin tarımla, insanların ise eğitimle yetiştirilmesinin vurgusu 

yapılmaktadır. Yapılan bu vurguda insanın yetiştirilmesi için eğitim alanında birtakım çalışmalar 

yapılmakta ve hedefler belirlenmektedir. Belirlenen hedefler ve yapılacak çalışmalar konusunda daha 

önceki çağlarda uygulanan eğitim sistemi, filozofların eğitime olan katkıları ele alınmaktadır. Ancak 



  

   
61 

daha önceki dönemlerde eğitim alanındaki katkılarıyla yetinilmeyip, günümüzdeki eğitim çalışmaları 

ve insanı gelecek çağlara götürebilecek eğitim argümanlarıyla ele alınmalıdır.  

Bu nedenle felsefe ve eğitim ilişkisi üzerinde durularak bu alanın önemli bir yere sahip olduğu 

açıklanmaya çalışılmaktadır. Çünkü eğitim; toplumsal alanda ekonomiyle, kültürle, sanatla, teknikle ve 

felsefeyle iç içedir.  Eğer eğitim modeli, dile getirilen konularda toplumsal hedeflerle çelişirse o zaman 

varlığını uzun süre koruyup devam ettiremez. Eğitimin amacı; insanı çok yönlü geliştirip yetiştirerek, 

onu çağın koşullarına göre hazırlayarak değişikliklere uyum sağlamayı hedeflemektedir. Ancak eğitimin 

bu hedefleri arasında insanın kendi potansiyelini gerçekleştirmesinde felsefenin önemli bir rolü 

bulunduğu unutulmamalıdır. 

Kısaca belirtmek gerekirse yapılan bu çalışmada felsefe ve eğitim ilişkisi önemli tespitleriyle ele 

alınmıştır. Ayrıca Rousseau’nun eğitim anlayışı üzerinde durulmaktadır. İlgili konular arasında insanın 

eğitimle olan bağının değerlendirilmesi yapılarak Rousseau’nun eğitim anlayışı, günümüz 

çerçevesindeki önemi dile getirilmektedir. Dolayısıyla dile getirilen eğitimin bu önemi daha 

yaşanılabilir bir dünya düzeni gayretindeki insanın iyi bir felsefi temele sahip olmasını ön plana 

çıkarmaktadır.  

 

2. Felsefe ve Eğitim İlişkisi 

Felsefe ve eğitim ilişkisi insanlığın var oluşundan beri iç içe olan iki temel konu olduğu bilinmektedir. 

Eğitimi; öncelikle tarihsel varlık sürecini ele alan bir prensip, bir kategori çerçevesinde ele alınmakta 

fayda vardır. Tarihsel varlık içinde insanın kültürü, yapıp etmeleri, toplumlar arasındaki ilişkilerin 

bütünü ve eğitim alanındaki başarılar olarak anlaşılıp değerlendirilmelidir (Anğ, 2006). İnsanın eğitim 

olanağı belli başlı okul yılları ile sınırlandırmamak gerekir. Çünkü insan, yaşamın her alanında sürekli 

kendini geliştirecek, çağın yeniliklerinden haberdar olacak fırsatı eğitimle sağlanmaktadır (Türkoğlu, 

2015). 

21. yüzyılda her alanda olduğu gibi eğitim alanındaki gelişmeler, araç ve gereçler hesaplanamayan 

düzeye ulaşarak muazzam bir teknolojik olanaklar çerçevesinde şekillenmiştir. Son yıllarda eğitim 

alanında ciddi bir teknolojik yayılma durumu yaşanmaktadır (Erdoğan, 2009). Bu yayılma sonucunda 

teknolojik araç ve gereçler eğitimin bütün platformlarında yayıldı. Eğitimde ve öğretimde başa 

çıkılamayacak yani abartılı boyutlara varan bu durumun yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Çünkü 

modern eğitimin temelinde sadece belirli bir ülke, ırk ya da toplum yoktur. Her insanın sahip olması 

gereken evrensel modelin eğitime entegre edilerek bu doğrultuda uluslararası çalışmalar 

gerçekleştirilmelidir.  

Yapılacak bütün bu çalışmaların sonucunda insanın kendini gerçekleştirmesi, amaçlarını ortaya koyması 

ve mutlu olmasını sağlamaktır. Eğitimin 21. yüzyıldaki temel argümanlarından biri de mutlu insan 

yetiştirilmesidir. O hâlde burada sorulması gereken en önemli sorulardan biri de nelerin insanı mutlu 

edeceğini doğru tespit edilip araştırılması gerekir. Burada eğitimciye, eğitime ve felsefeye düşen görev 

ise insanın anlam arayışındaki sorularını doğru sormasına yardımcı olmasıdır. Bu durumda özellikle 

felsefeye, eğitime ve eğitim felsefesine büyük iş düşmektedir. 
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3. Jean-Jacques Rousseau’nun Eğitim Anlayışı 

İnsanlık tarihi ele alınıp incelendiğinde her dönemin kendi neslini eğittiği görülmektedir. Bu eğitim 

sürecinde insanın sadece kendini eğitmekle kalmayıp kendisi dışındakilerini de eğitmek zorundadır. 

Dile getirilen zorunluluğun nedeni ise insan, dünyaya gelir gelmez tek başına yaşamını sürdürecek bir 

potansiyele sahip olmamasından kaynaklanmaktadır. İnsan her çağda kendinden önceki nesillerin bilgi 

birikimine, teknolojik gelişimlerine, sanat yapıtlarına ve deneyimlerine ihtiyaç duymaktadır. Her çağda 

insanlar kendi sorumlulukları çerçevesinde üzerine düşen görevi en iyi bir şekilde yaparak var olan 

potansiyelini geliştirme çabasındadır.  İnsan bu çaba doğrultusunda amacına uygun bir şekilde kendisini 

ve diğer insanları geliştirme gayreti içerisindedir. Çünkü insan akılla donatılmış  (animal rationabile)  

bir varlıktır (Çilingir ve Küçükali, 2004). İnsan aklı ve eğitim sayesinde bir toplum içerisinde varlığını 

sürdürerek medeniyetleri ve kültürleri ortaya çıkarandır.  

Bu bağlamda felsefe tarihinde filozofların eğitim alanında yaptığı çalışmalar incelendiğinde çoğu 

düşünürün birbirini etkilediği görülmektedir. Bu etkilemelerden biri de Rousseau, Émile eserinde Jhon 

Locke’tan etkilendiğini açıkça ifade etmektedir. Locke’un insan yetiştirme konusundaki önemli 

çalışmasından daha iyi nedenler ve kurallar ortaya atılamayacağı için onun çalışmasına birkaç düşünce 

eklemekle yetindiğini açıklamaktadır (Rousseau, 2020). Aslında filozofların eğitim konusundaki 

etkilenmeleri sadece bunlarla sınırlı değildir. Yukarıda da ifade edildiği gibi filozof Rousseau’da, 

Kant’ın eğitim alanındaki çalışmalarını etkilediği bilinmektedir.   

Kant, özellikle gençlerin eğitiminde disiplini ön plana çıkarmaktadır. Düşünür insan doğasına özgü bazı 

varsayımların olduğunu ifade etmektedir. Düşünüre göre kişi, ödev ve yasa kavramlarını içselleştirdiği 

ve davranışlarına yansıttığı takdirde ahlaki bir kişi olmaktadır (Kant, 2009).  Dolayısıyla gençler, 

kendileriyle birlikte başkalarına karşı da ödev konusunda eğitilmelidir. Ancak Kant, bu konuda 

Rousseau’dan daha farklı bir yaklaşım sergilemektedir. İnsanın doğuştan iyi ya da kötü olmadığını 

vurgular (Kant, 1984). Fakat doğuştan itibaren biyopisişik bir varlığa sahip insanda iyilik yetileri vardır. 

Rousseau’nun temel yaklaşımında insan, doğası gereği doğuştan iyi olduğunu açıklar. Bu nedenle 

Rousseau’ya göre, doğru eğitimin temelinde hem insan yapısına hem de doğaya uygun olmasını önem 

verir. Rousseau, özellikle çocuk eğitiminin ilk yıllarında doğanın verdiklerine yeni bir şey eklenmesini 

ve yoğun müdahaleden uzak durulmasını vurgulamaktadır (Alkayış, 2018).  

Kısaca belirtmek gerekirse Rousseau’nun eğitim anlayışındaki temel amacı şöyle dile getirilebilir: 

Çocukluk döneminden itibaren onlara çok şey öğretmek yerine, kafalarına sadece doğru ve açık 

düşüncelerin yerleştirilmesine önem verilmelidir (Rousseau, 2020). Çocukların eğitimi ve yaşama 

hazırlanması konusunda önemli saptamaları arasında yer almaktadır. Çünkü eğitimin amacı, insanın 

özgür iradesiyle neyi arzuladığını araştırarak, bu istekleri hayata geçirebilmesidir. İnsan nasıl ki yaşamı 

gereği özgür olmayı içinde barındırıyorsa, aynı düzeyde eğitime de ihtiyaç duymayı içinde 

barındırmaktadır (Bakır, 2007). Eğitimde dile getirilen bu talepler içinde zorlayıcı unsurların yani emir 

ya da itaatlerin yer almaması gerekir. Rousseau, çocukların gelişim döneminde şu önemli ayrıntıyı dile 

getirir: Çocukluk döneminin ilk yılları, onun gelişimini etkileyecek kritik bir süreç olduğunun altını 

çizmektedir (Rousseau, 2020).  
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Üzerinde durulan bu süreçte bireye başka eğitimlerin verilmesi, doğayı da rehber edinen eğitim 

görüşüyle aynı değildir. Çocuğun çoğunlukla anlamakta zorluk çektiği ya da anlamlandıramayacağı 

duygu ve düşünceleri zorla öğretmek, onun yanlış fikirlere sahip olmasına yol açmaktadır (Alkayış, 

2020). Çocukluğun ilk dönemlerinde asıl amaç bilimleri öğretmek olmamalı. Onlara bilimi sevme 

aşılanmalıdır. Bilgi konusundaki bu sevme, onun daha iyi geliştiği dönemlerde, öğrenmeyi 

kolaylaştırmak için birtakım yöntemlerin gösterilmesi önem taşımaktadır. Bu durum kesin bir şekilde 

ifade edilerek, ideal eğitimin temel ilkesi (Rousseau, 2020) olduğunu göstermektedir.   

Rousseau’nun ilgili düşünceleri, yaşanmışlığa dayalı ve bireyselliklere duyarlı, modern bir eğitim 

fikrinin zemini hazırlamıştır (Savruk ve Kenan, 2021). Ancak burada üzerinde durulması gereken 

önemli bir konu ise modern eğitimin temelinde usa aykırı hiçbir durumun kabul edilmemesidir. 

Filozofun eğitim konusunda savunduğu temel dayanak, akıl-doğa anlayışına uygun olmasıdır (Durğun, 

2020). Çünkü modern eğitim anlayışında araştırmaya, eleştiriye, sorgulamaya dayalı aydınlanmacı ve 

özgür düşünce yer almaktadır. Günümüzde yapılan birçok çalışmada; çocuk eğitiminde, genç nesillerin 

yetiştirilmesinde, çevre sorunlarında ve insan hakları gibi konularda Rousseau’nun eğitim alanındaki 

etkisi görmek mümkündür (Koops, 2012). 

 

4. Değerlendirme ve Sonuç 

İnsan, eğitim olanağıyla kendi yeteneklerini geliştirebilen ve medeniyet yaratabilendir. Bu durumda 

insan ham yetilerini sınırlandırarak disipline etmelidir. Ancak insanın bu süreçleri eğitimi ve okulu 

zorunlu hâle getirmektedir. Eğitim olanağı sayesinde insanın yeteneklerini geliştirip ortaya çıkarması 

ve toplumsal yapı içerisinde normları öğrenmesi mümkün görülmektedir. Çükü biyopsişik bir varlık 

olan insan; bilimsel, teknolojik, kültürel, toplumsal alandaki gelişmeleri ve üzerinde yaşadığı çevreye 

ait çalışmaların temelinde felsefe ve eğitim görülmektedir.  

Kısaca ifade edilecek olursa, insanın var olduğu günden beri hayatının her aşaması eğitimle iç içedir. 

Rousseau, eğitim çalışmalarında kendi aklını ön plana alan ve bu doğrultuda karar verebilen özerk 

bireylerin yetiştirilmesini vurgulamaktadır. Bu nedenle Aydınlanma döneminin filozofu Rousseau 

toplumsal alanda olduğu gibi eğitim alanındaki tespitleriyle önemli bir yere sahiptir. Ancak bu dönemde 

eğitim alanındaki çoğu düşünürün birbirini etkilediği rahatlıkla görülmektedir.  

İnsanın yaşamda sürekli bilinmeyeni felsefi bir bakış açısıyla merak edip yeni şeyler öğrenmesi ve 

öğrendiklerini kendi çağında uyguladığı bilinmektedir. Ancak öğrendiği bilgiyi kendisinden sonraki 

nesillere aktaran olması eğitimin ve yaşamın vazgeçilmez unsuru olduğunu göstermektedir. Çünkü 

eğitim hem insan hayatını kolaylaştırmakta hem de ona pek çok konuda bilgi sağlamaktadır. Yani eğitim 

insana; değerleri empoze eden, normları öğreten, yeni eğitim modelleriyle birlikte iletişim ağlarını 

şekillendiren kazanımlar sağlamaktadır.  

Yukarıda dile getirilen bütün bu önemli çalışmalarla birlikte çocukların eğitimi kadar, ebeveynlerin de 

yaşam boyu eğitimi de önemsenmelidir. Çünkü eğitim alanında bazı ebeveynler çocuğa gereğinden fazla 

ciddi yaptırımlar uygulamaktadırlar. Bu yaptırımların temelinde ise eğitim konusundaki yanlış bilinen 

doğrulardır. Dolayısıyla burada eğitimcilere ve filozoflara önemli görevler düşmektedir. En büyük görev 

ise çocuğun sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarmak ve onu doğru yönlendirerek var olan potansiyeli 
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değerlendirmesine yardımcı olmaktır. Özellikle yükseköğretimler ve yükseköğretimlerdeki eğitiminin 

amacı bireye hem öğretme hem de araştırma olanakları sağlamaktır. Çünkü yükseköğretimin amacı 

sadece öğretmek ve eldeki bilgilerle yetinmek değildir. 
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Öz 

Sözleşme özgürlüğü ilkesi kapsamında taraflar aralarında akdedilen sözleşmenin türünü, kapsamını, 

içeriğini kanunda öngörülen sınırlar dahilince serbestçe düzenleyebilirler. Sözleşme serbestisi ilkesi 

Milletlerarası Özel Hukuk kapsamında tarafların aralarındaki sözleşmeye uygulanacak hukuku serbestçe 

tayin edebilmeleri şeklinde ortaya çıkmıştır. Milletlerarası usul hukukunda ise, tarafların aralarında 

akdettikleri sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlığa bakacak ve karara bağlayacak mahkemeyi seçme 

hakkı tanınmıştır.   

Milletlerarası usul hukukunda Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkili olup olmadığı iç hukukun yer 

itibariyle yetki kurallarına göre tahsis edilir. İç hukukta yetkiye ilişkin kurallar ise temel olarak Hukuk 

Muhakemeleri Kanununda (HMK) düzenlenmektedir. Türk mahkemelerinin yer itibariyle yetkili 

bulunmadığı, dolayısıyla da milletlerarası yetkisinin doğmadığı hallerde taraflar HMK m. 18 

kapsamında yetki anlaşması ile belirli bir Türk mahkemesinin yetkili olacağını kararlaştırabilirler.  

Öte yandan yabancılık unsuru içeren bir uyuşmazlığın Türk mahkemeleri dışında yabancı mahkemede 

görülmesini isteyen taraflar 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 

(MÖHUK) 47. Maddesi uyarınca aralarında yetki sözleşmesi akdederek yabancı bir ülke mahkemesini 

kendi aralarında yetkilendirebilirler. İlgili hükme göre “Yer itibariyle yetkinin münhasır yetki esasına 

göre tayin edilmediği hallerde, taraflar, aralarındaki yabancılık unsuru taşıyan ve borç ilişkilerinden 

doğan uyuşmazlığın yabancı bir devletin mahkemelerinde görülmesi konusunda anlaşabilirler. 

Anlaşma, yazılı delille ispat edilmesi halinde geçerli olur. Dava ancak yabancı mahkemenin kendini 

yetkisiz sayması veya Türk mahkemelerinde yetki itirazında bulunulmaması halinde yetkili Türk 

mahkemesinde görülür”.  

mailto:ozturknecla@gmail.com
mailto:kuscudondu1@gmail.com
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Bu bildiri kapsamında MÖHUK madde 47 çerçevesinde akdedilen yetki sözleşmesinin geçerliliğine 

ilişkin şartlar genel hatları ile ele alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Yetki Sözleşmesi, Milletlerarası Usul Hukuku, Yetki Şartı.  

 

Abstract 

Within the scope of the principle of freedom of contract, the parties can freely regulate the type, scope 

and content of the contract concluded between them within the limits stipulated by the law. The principle 

of freedom of contract has emerged within the scope of Private International Law as the parties can 

freely determine the law to be applied to the contract between them. In international procedural law, the 

parties are given the right to choose the court that will examine and decide on the dispute arising from 

the contract concluded between them. 

In international procedural law, whether Turkish courts have international jurisdiction is assigned 

according to the jurisdiction rules of domestic law. The rules regarding jurisdiction in domestic law are 

basically regulated in the Civil Procedure Law (HMK). In cases where the Turkish courts are not 

competent in terms of location and therefore international jurisdiction does not arise, the parties are 

covered by the HMK. 18 under the jurisdiction agreement, they can decide that a particular Turkish 

court will be competent. 

On the other hand, parties who want a dispute involving a foreign element to be heard in foreign courts 

other than Turkish courts can authorize a foreign country court among themselves by concluding an 

authorization agreement between them in accordance with Article 47 of the International Private Law 

and Procedural Law (MÖHUK). According to the relevant provision, "In cases where the jurisdiction is 

not determined on the basis of exclusive jurisdiction, the parties may agree that the dispute between 

them, which has an element of foreignness and arising from debt relations, will be heard in the courts of 

a foreign state. The agreement is valid if it is proven by written evidence. The lawsuit can only be heard 

in the competent Turkish court if the foreign court deems itself as unauthorized or does not object to the 

authorization in the Turkish courts ”. 

Within the scope of this declaration, the conditions regarding the validity of the authorization agreement 

concluded within the framework of Article 47 of the MÖHUK will be discussed in general terms. 

 

 

GİRİŞ 

Tarafların belli bir uyuşmazlık için kanunen yetkisiz olan bir mahkemeyi yetkili kılmak için yapmış 

oldukları anlaşmaya yetki anlaşması denir1. Tarafların yetkisiz olan bir mahkemeye yetki vermeleri iki 

şekilde mümkün olmaktadır. İlk olarak, taraflar aralarında esas sözleşmeden ayrı olarak bir yetki 

                                                           
1 Seviğ, Vedat Raşit: “Milletlerarası Özel Hukuk Alanında Yetki Anlaşmasının Ayrıcalığı”, İstanbul 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C.LV, S 3, 1997, s. 179; Doğan, Vahit: Milletlerarası Özel Hukuk, 

Savaş Yayınevi, 5. Bası, Ankara, 2019, s. 81.  
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anlaşması yapabilirler. Diğer durumda ise taraflar uygulamada çoğunlukla gerçekleştirildiği gibi 

aralarındaki esas sözleşmeye yetkiye ilişkin bir şart ekleyebilirler2. Belirtmek gerekir ki, Türk 

mahkemelerinin milletlerarası yetkisinin olduğu durumlarda tarafların yetki anlaşması ile yabancı bir 

ülke mahkemesini yetkili kılıp kılamayacakları ve bunun Türk hukukunda ne gibi sonuçlara yol açacağı 

önem taşımaktadır. Türk mahkemesinin milletlerarası yetkisinin olmadığı durumlarda yabancı ülke 

mahkemesinin yetkisine ilişkin yapılan anlaşmanın geçerli olup olmaması Türk hukukunu 

ilgilendirmeyecektir3. Taraflar yabancı ülke mahkemelerini kanun yolu için yetkili kılamazlar. Zira bu 

konuda tarafların tasarruf hakları yoktur. Aksinin kabulu halinde bir devlet mahkemesinden verlen 

kararın başka devlet mahkemesinde temyiz edilebileceği ihtimali akla gelir ki böyle bir durum 

egemenlik hakları ile bağdaşmayacaktır4 

Türk mahkemelerinin yetkisine ilişkin yapılacak yetki anlaşmalarına ilişkin düzenleme Hukuk 

Muhakemeleri Kanununda (HMK)5 yer almaktadır. HMK’nın 17. Maddesine göre; yalnızca tacirler ve 

kamu tüzel kişileri arasında yetki anlaşması yapılabilecektir. Dolayısıyla tacir ve kamu tüzel kişisi 

olmayan kimseler aralarında yapacakları anlaşma ile HMK m. 17 kapsamında yetki anlaşması 

yapamayacaklardır. HMK m. 17 hükmü uyarınca tacir ve kamu tüzel kişilerinin yapacağı anlaşma ile 

“Türk mahkemelerinin” yetkisi hakkında bir anlaşma yapılmaktadır. HMK’da yer alan bu düzenleme 

çalışmamızın kapsamı dışındadır6. Yabancı bir mahkemenin yetkisine ilişkin yapılan anlaşmalar 5718 

sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanuna (MÖHUK)7 tabii olacaktır. 

MÖHUK’un 47. Maddesi ile yabancı bir mahkemenin yetkisine ilişkin “Yer itibariyle yetkinin münhasır 

yetki esasına göre tayin edilmediği hâllerde, taraflar, aralarındaki yabancılık unsuru taşıyan ve borç 

ilişkilerinden doğan uyuşmazlığın yabancı bir devletin mahkemesinde görülmesi konusunda 

anlaşabilirler. Anlaşma, yazılı delille ispat edilmesi hâlinde geçerli olur. Dava, ancak yabancı 

mahkemenin kendisini yetkisiz sayması veya Türk mahkemelerinde yetki itirazında bulunulmaması 

hâlinde yetkili Türk mahkemesinde görülür” şeklinde hüküm yer almaktadır. Bu hükümden yola çıkarak 

yabancı bir mahkemenin yetkili kılınmasına ilişkin temel şartları şu şekilde sıralayabiliriz; 1) öncelikle 

yetki (Türk mahkemeleri açısından) münhasır yetki esasına göre tayin edilmemiş olmalıdır, 2) Söz 

konusu (olası) uyuşmazlık yabancılık unsuru taşımalı ve borç ilişkisinden kaynaklanmadır, 3) 

Anlaşmanın yazılı olması gerekmektedir, 4) Uyuşmazlığın belirlenebilir olma şartını sağlaması 

gerekmektedir.  

Bu çalışma kapsamında bir önceki parağrafta ifade ettiğimiz MÖHUK m. 47’de düzenlenmiş olan yetki 

sözleşmesine ilişkin düzenleme mahkeme kararları ile birlikte etraflıca incelenecektir.  

                                                           
2 Doğan, s. 81.  
3 Aynı yönde bkz. Nomer, Ergin: Devletler Hususi Hukuku, Beta Yayınevi, 2017 İstanbul, s. 485.  
4 Can, Hacı/Tuna, Ekin, Milletlerarası Usul hukuku, Adalet Yayınevi, 2019 Ankara, s. 135. 
5 RG. 04.02.2011-27836.  
6 HMK’da yetki anlaşmasının geçerlilik şartları düzenlenmiştir. Buna göre; yetki anlaşmasının yazılı yapılması, 

uyuşmazlığın belli veye belirlenebilir olması ve yetkili kılınan mahkemelerin belli veya belirlenebilir olması 

gerekmektedir. HMK’da düzenlenen yetki anlaşmasına ilişkin detaylı bilgi almak için bkz. Pekcanıtez, 

Hakan/Özekes, Muhammet/Atalay, Oğuz: Medeni Usul Hukuku, Vedat Kitapçılık, İsranbul 2018, s. 77-80; Muşul, 

Timuçin: Medeni Usul hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara 2012, s. 95-96; Kuru, Baki: Medeni Usul Hukuku, Yetkin 

Yayınevi, Ankara 2019, s. 77.   
7 RG. 12.12.2007-26728.  
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I. YETKİ ANLAŞMASININ ŞARTLARI 

A. Yabancılık Unsuru 

Tarafların aralarında anlaşarak yabancı bir ülke mahkemesini MÖHUK m. 47 kapsamında yetkili 

kılabilmeleri için gerekli olan ilk şart uyuşmazlığın yabancı unsur içermesidir8. MÖHUK m. 47’de 

tarafların aralarında yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar için yetki anlaşması yapabilecekleri 

düzenlenmiştir. Esasen bu ifade MÖHUK madde 47’de yer almada dahi, MÖHUK m.1’in Kanun’un 

kapsamına ilişkin düzenlemesini göz önüne alarak yabancılık unsurunun yetki sözleşmeleri için de 

aranması gerektiğini göreceğiz. İlgili hükme göre “Yabancılık unsuru taşıyan özel hukuka ilişkin işlem 

ve ilişkilerde uygulanacak hukuk, Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi, yabancı kararların 

tanınması ve tenfizi bu Kanunla düzenlenmiştir”. Dolayısıyla herhangi bir yabancılık unsuru 

barındırmayan uyuşmazlıklarda, iş veya işlemlerde MÖHUK m. 47 kapsamında yetki sözleşmesi 

yapılamayacaktır.  

Yabancı unsurdan maksat bir hukuki işlemi, bir olayı, bir ilişkiyi birden fazla hukuk düzeni ile irtibatlı 

hale getirmektir. Birden fazla hukuk ile irtibat yer unsurundan kaynaklananilir. Örneğin satım konusu 

mal alıcıya satıldığı ülkeden başka bir ülkede teslim edilecekse yer unsuru bakımından yabancılık söz 

konusudur. Ya da başka bir ülkede teslim edilmeyecekse fakat satım taraflarından biri Türk vatandaşı 

değilse bu durumda kişi bakımından yabancılık unsuru söz konusu olur. Yetki sözleşmesi yapılabilmesi 

için yabancılık unsurunun varlığı yeterlidir nedeni ise önemli değildir. Yargıtay bir kararında “Dava 

konusu tasıma için taraflar arasında düzenlenen konsimentoda yetki sartı bulundugu, olayda yabancılık 

unsuru oldugu ve konsimentoda gösterilen yetkili mahkeme tarafından verilen bir yetkisizlik kararı 

olmadıgından davalının uluslararası yetki itirazının kabulü ile mahkemenin yetkisizligi nedeniyle 

davanın usulden reddi gerekir” şeklinde hüküm tesis etmiştir9.  

 

B. Yetkinin Münhasır Yetki Esasına Göre Tayin Edilmemiş Olması 

MÖHUK m. 47 uyarınca yabanı bir mahkemeyi yetkili kılan bir anlaşmanın geçerli olarak kurulabilmesi 

için, yetki anlaşmasına konu teşkil eden uyuşmazlığın Türk mahkemelerinin yer itibariyle yetkisinin 

münhasır yetki esasına göre tayin edilmediği konulara ilişkin olması gerekmektedir10. Milletlerarası usul 

hukuku anlamında münhasır yetki ile usul hukuku kapsamında kesin yetki her zaman birbirini 

karşılamamaktadır. Milletlerarası usul hukukunda belli bir uyuşmazlık hakkında sadece belirli bir devlet 

yargısının karar verme yetkisi var ise o devlet mahkemelerinin münhasır yetkisinden söz edilir11. Bir 

yetki kuralı uyuşmazlık kuralının sadece Türk mahkemelerinde görülmesi için koyulmuş ise bu 

uyuşmazlık hakkında yabancı devlet mahkemesinin yetkili kılınması geçerli sayılamaz12. Önemli olan 

                                                           
8 Nomer, Ergin: Milletlerarası Usul Hukuku, Beta Yayınevi, 2018 İstanbul, s. 136; Can/Tuna, s. 136; Çelikel, 

Aysel/Erdem, B. Bahadır: Milletlerarası Özel Hukuk, Beta Yayınevi, 2017 İstanbul, s. 616.    
9 Yargıtay, 11. Hukuk Dairesi, Esas No: 2016/9180, Karar No: 2016/7669, Karar Tarihi: 03.10.2016.  
10 Şanlı, Cemal/Esen, Emre, Ataman Figanmeşe/İnci, Milletlerarası Özel Hukuk, Beta Yayınevi, 2021 İstanbul, 

s. 519; Nomer, Usul, s. 130.  
11 Nomer, Devletler, s. 485-486; Çelikel/Erdem, s. 617-618.   
12 Nomer, Devletler, s. 486, Can/Tuna, s. 137.   
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Türkiye içerisinde birden fazla mahkemenin yetkili olup olmaması değil, yalnızca Türkiye sınırları 

içerisimde bir mahkemenin yetkisinin olmasıdır.  

HMK’nın 12. Maddesine göre Türkiye’de bulunan taşınmazların aynına ilişkin ihtilaflar bakımından, 

taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi münhasır yetkilidir. İç hukukta Kabul edilen taşınmazın 

bulunduğu yer mahkemesinin münhasır niteliği, milletlerarası usul hukuku bakımından da kabul 

edilmektedir. Dolayısıyla Türkiye’de bulunan bir taşınmaza ilişkin davalarda yabancı bir ülke 

mahkemesinin yetkisine ilişkin olarak yapılan anlaşma geçerli olmayacaktır.  

İfalas davaları bakımından da İcra İflas Kanunu’nun 154. maddesinin yetkili kıldığı, borçlunun muamele 

merkezinin yetkili kıldığı yer mahkemesi münhasır nitelikte yetkilidir13.  

Yetki anlaşmasına rağmen dava bir Tüek mahkemesinde açılır ise taraflar yetki itirazında 

bulunabilecektir. Yargıtay bir kararında “…. iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, taraflar 

arasında yabancılık unsuru taşıyan borç ilişkisi bulunup bu ilişkiden doğan uyuşmazlıkların yabancı 

devlet mahkemesinde görülmesi konusunda anlaşma yapılmasının mümkün olduğu, davada münhasır 

yetki ve kamu düzeninin söz konusu olmadığı, MÖHUKun 47. maddesi dikkate alınarak tarafların yetkili 

mahkeme olarak ABD Federal Mahkemelerini yetkili kıldıkları, davalıların konşimentonun yetki şartına 

dayanan yetki itirazının yerinde olduğu gerekçesiyle dava dilekçesinin yetki sebebiyle reddine karar 

verilmiştir….”14 

C. Uyuşmazlık Konusunun Borç İlişkisine Ait Olması 

Yetki anlaşmasına konu olan uyuşmazlığın botç ilişkisinden doğmuş olması gerekmektedir. Kanun 

koyucu borç ilişkisi bakımından herhangi bir ayrıma gitmemiştir15. Dolayısıyla sözleşmden, haksız 

fiilden veya sebepsiz zenginleşmeden kaynaklanan tüm borç ilişkileri bakımından yabancılık unsuru 

varsa yetki sözleşmesi yapılabilecektir16. Bu bağlamda kişi hallerine, şahsın hukukuna ve aile hukukuna 

ilişkin konulardan doğan ihtilaflarda yetki anlaşması yapılamayacaktır17.  

Yetki anlaşmaları genellikle milletlerarası unsur taşıyan uyuşmazlıklarda taraflar arasında yapılan 

sözleşmede yetki şartı olarak yer almaktadır. Haksız fiilden kaynaklanan uyuşmazlıklarda önceden yetki 

anlaşması yapılması pek mümkün görülmemekle birlikte taraflar fiil meydana geldikten sonra yetki 

anlaşması ile yabancı bir ülke mahlemesini yetkili kılabilirler. 

 

D. Uyuşmazlığın Belli ya da Belirlenebilir Olması 

Yetki anlaşmasının diğer bir şartı ise taraflar arasında var olan hukuki ilişkiden doğan veya doğabilecek 

uyuşmazlıklar için yetki anlaşması yapılabilmektedir. Taraflar henüz var olmayan bir hukuki ilişkiyi 

dayanak alarak yabancı bir ülke mahkemesini yetkili kılamazlar. Taraflar genel nitelikte bir yetki 

                                                           
13 Şanlı/Esen/Ataman Figanmeşe, s. 520.  
14 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Esas No: 2008/10853 Karar No: 2010/1688 Karar Tarihi: 15.02.2010 (Sinerji İçtihat 

Bilgi Bankası-Erişim Tarihi:25.06.2021).   
15 Nomer, Usul, s. 133; Can/Tuna, s. 137.   
16 Özkan, Işıl/Tütüncübaşı, Uğur, Uluslararası Usul Hukuku, Adalet yayınevi, 2017 Ankara, s. 92; Doğan, s. 84-

85; Nomer, Devletler, s. 490.   
17 Nomer, Devletler, s. 490; Çelikel/Erdem, s. 618.   
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anlaşması yaparak aralarında doğmuş veya doğabilecek tüm uyuşmazlıkları kapsayacak nitelikte yetki 

anlaşması yapamazlar18.  

E. Seçilen Mahkemenin Belli Olması 

Yetki anlaşması yapmak suretiyle yabancı bir mahkemenin yetkili kılınabilmesi için, yetkili kılınan 

mahkemenin belli veya belirlenebilir nitelikte olması gerekmektedir. MÖHUK m. 47’de yabancı bir 

devletin mahkemesinin yetkilendirilebileceği belirtilmiştir19. Yabancı ülke mahkemesinin ismen 

belirlenmesinin gerekli olup olmadığı hususu doktrinde tartışmalıdır. Kanaatimizce MÖHUK madde 47 

kapsamında yabancı bir mahkemenin yetkili kılınması ve böylelikle Türk mahkemesinin yetkisinin 

bertaraf edilebilmesi için yetkili kılınan mahkemenin belli olması gerekir. Örneğin İngiltere 

mahkemeleri yetkilidir şeklinde bir ifade MÖHUK m. 47 kapsamında geçerli bir yetki anlaşması 

olabilecektir20.  

Belirtmek gerekir ki MÖHUK m. 47 kapsamında yabancı bir mahkemenin yetkili kılınması, yabancı 

mahkemenin kendisini yetkisiz görmesine engel olamayacaktır. Bu bağlamda, yetkili kılınan yabancı 

mahkeme kendi usul hukuku kanunlarına göre kendini yetkisiz sayabilir. MÖHUK bakımından önemli 

olan yetki anlaşmasının geçerli olması için aranan şartların sağlanmasıdır. Zira yapılan bir anlaşma ile 

başka ülke mahkemelerinin esasen yetkili olup olmadığına karar vermek olası değildir.  

F. Yazılı Olma unsuru 

MÖHUK madde 47 kapsamında yetki anlaşması yazılı delille ispat edilmekle geçerli olacaktır. HMK 

kapsamında Türk mahkemesinin yetkisine ilişkin yapılan anlaşmanın geçerli olabilmesi için yazılı 

şekilde yapılması gerekmektedir. Yazılı olma unsuru HMK bakımından geçerlilik şartı olarak 

düzenlenmekle birlikte MÖHUK kapsamında ispat şartı olarak karşımıza çıkmaktadır. MÖHUK 

kapsamında yapılan yetki anlaşmasına rağmen taraflardan biri Türk mahkemesinde dava açar ise diğer 

taraf aralarında yapılan yetki anlaşmasına istinaden yetki itirazında bulunabilecektir. Yapılan bu itiraz 

neticesinde Türk mahkemesi tarafından yetki itirazının göz önüne alınabilmesi için, anlaşmanın yazılı 

şekilde yapılmış olması gerekmektedir21.  

Yetki anlaşması ususl hukuku kararterli anlaşmalar olduğundan milletlerarası usul hukukunda lex fori 

prensibinden hareketle, her devlet kendi usul hukuku kuralları kapsamında yetki anlaşmasınınn 

geçerlilik şartlarına veya ispat şartlarına karar verebilecektir. Bu bağlamda MÖHUK m. 47 kapsamında 

yekili kılınan yabancı mahkeme kendi usul hukuku kuralları çerçevesinde geçerlilik şartlarını tespit 

edebilir. Bu bağlamda yazılı olma şartını kendi hukuku kapsamında geçerlilik şartı olarak kabul eden 

bir ülke mahkemesi kendisini yetkisiz sayabilir. MÖHUK kapsamında yapılan yetki analaşması 

taraflarca ileri sürülmediği zaman Türk mahkemesinin önüne re’sen hakim tarafından yapılan araştırma 

ile gelemeyecektir. Dolayısıyla Türk mahkemesinde yetki itirazında bulunulması halinde hakim yazılı 

olup olmadığına göre değerlendirme yapacaktır.  

                                                           
18 Şanlı/Esen/Ataman Figanmeşe, s. 513.  
19 Özkan/Tütüncübaşı, s. 96; Can/Tuna, s. 146.  
20 Aynı yönde bkz. Nomer, Devletler, s. 491.  
21 Özkan/Tütüncübaşı, s. 96.  
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Ayrıca MÖHUK m. 47 ile tespit edilen tüm bu şartların yanında geçerli bir irade beyanının varlığına 

ilişkin genel kuralların geçerli olacağını belirtmek gerekir. Örneğin geçerli olmayan irade beyanının söz 

konusu olması, cebir, hile veya ikrah ile irade beyanının alınmış olması hallerinde yetki anlaşmasının 

geçerliliğinden bahsedilemeyecektir22 

 

II. YETKİ ANLAŞMASININ SONUÇLARI 

MÖHUK m. 47 kapsamında yabancı bir devlet mahkemesine yetki tanıyan anlaşmaların önemli bir 

sonucu, anlaşmaya ragmen genel veya özel yetkili Türk mahkemelerinde dava açılması halinde 

karşımıza çıkacaktır. Eğer MÖHUK m. 47 kapsamında yapılan yetki anlaşmasını münhasır yetki 

kapsamında Kabul edersek bu durumda Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi ortadan kalkmış 

olacaktır. Dava ancak yetki anlaşması ile yetkili kılınan yabancı mahkemede görülebilecektir. Yetki 

anlaşması ile yetkili kılınan yabancı mahkemenin kendi yetkisisz görmesi veya dava yabancı 

mahkemede açılmadan önce yetkili Türk mahkemesinde açılması halinde davalı tarafça yetki itirazında 

bulunulmaması halinde, Türk mahkemelerinde dava görülmeye devam edecektir23.  

Yetki anlaşması münhasır nitelikte sayılmaz ise, bu durumda yetki anlaşması ile yetklendirilen yabanı 

mahkeme yanında, Türk mahkemelerinin de milletlerarası yetkisi devam eder. Dolayısıyla MÖHUK m. 

47 kapsamında yapılan yetki anlaşmasıyla yetkili kılınan yabancı mahkemeyi münhasır yetkili saymaz 

isek, davacı ister yetkili Türk mahkemesinde isterse yetki anlaşması ile yetkilş kılınan yabancı 

mahkemede davasını açabilecektir. MÖHUK m. 47’nin birinci fıkrasının son cümlesinde “Dava, ancak 

yabancı mahkemeninkendisini yetkisiz sayması veya Türk mahkemelerinde yetki itirazında 

bulunulmaması hâlinde yetkili Türk mahkemesinde görülür” hükmü amirdir. Dolayısıyla yabancı bir 

mahkemenin yetkili kılınması ise Türk mahkemesinin milletlerarası yetkisinin ortadan kalkacağı açıkça 

düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu hükümden yola çıkarak, yabancı mahkemenin yetkisine ilişkin yapılan 

yetki anlaşmasının, taraf iradeleri ile aksi belirtilmediği süree, münhasır yetki anlaşması olacağı Kabul 

edilmelidir.  

Taraflar yabancı bir mahkemeyi yetkili kılarken, bu mahkemenin yetkisinin münhasır nitelikte 

olmamasını da kararlaştırabilirler. Örneğin aralarında yapılan anlaşmada yetki şartı hükmünü “diğer 

mahkemeler yanında ……… mahkemeleri de yetkilidir” şeklinde düzenleyerek yabancı mahkemenin 

yetkisinin münhasır nitelikte olmadığına karar verebilirler. Bu durumda davacı yetkisi münhasır 

olmayan yabancı mahkemede dava açabileceği gibi, yetkilş Türk mahkemesinde de dava açabilecektir.  

Tarafların yabancı bir mahkemeyi MÖHUK m. 47 kapsamında yetkili kılmaları şüphesiz yabancı 

mahkemenin kendini yetkili göreceği anlamına gelmemektedir. Esasen MÖHUK m. 47 ile -eğer 

yetkinin münhasır yetki olmadığına ilişkin ayrıca belirtme yapılmamışsa- ilk davanın yabancı 

mahkemede açılmasının gerektiğine ilişkin irade beyan edilmiş olmaktadır. Yabancı mahkeme elbette 

kendi ülkesinin usul kurallarına göre yetkisini tayin etmede serbesttir. Türk hukuk düzeninin başka bir 

devletin yargı düzenine müdahale etmesi söz konusu değildir. MÖHUK m. 47 kapsamında yetki 

anlaşması yapmak ile taraflar ilk davanın sözleşmede kararlaştırılan mahkemede açılması gerektiği 

                                                           
22 Şanlı/Esen/Ataman Figanmeşe, s. 515.  
23 Şanlı/Esen/Ataman Figanmeşe, s. 526 vd; Özkan/Tütüncübaşı, s. 96-97; Nomer, Usul, s. 138.  
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yönünde irade beyan etmiş olmaktadırlar. Eğer taraflardan biri bu iradeye aykırı davranıp Türk 

mahkemeleri önüne uyuşmazlığı taşırsa diğer taraf MÖHUK m. 47’ye göre yetki itirazında bulunma 

hakkına sahiptir.  

Münhasır olmayan yetki anlaşmasının mevcudiyetine ragmen dava Türk mahkemelerinde açılırsa davalı 

tarafça bu durum ilk itiraz olarak ileri sürülmelidir. Davalı taraf en geç esasa ilişkin beyanlarıyla birlikte 

cevap dilekçesinde bu durumu ileri sürmelidir. Aksi halde, münhasır yetki anlaşmasına rağmen Türk 

mahkemesi yetkili hale gelecektir. İlk itiraz süresini kaçıran taraf davanın ilerleyen safhalarında yetkiye 

ilişkin itirazda bulunamayacak, yetkisiz olan Türk mahkemesi yetkili hale gelecektir.  
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Каирская конференция, состоявшаяся в начале декабря 1943 г., стала очередным шагом, 

предпринятым британской и американской дипломатией для вовлечения сохранявшей 

нейтралитет Турции во Вторую мировую войну на стороне антигитлеровской коалиции. В 

конференции участвовали президент США Франклин Рузвельт, премьер министр 

Великобритании Уинстон Черчилль и президент Турции Исмет Иненю. Эта встреча была 

организована с целью осуществления решений состоявшейся 28 ноября – 1 декабря 1943 г. 

Тегеранской конференции, на которой главы СССР, США и Великобритании договорились, что 

с военной точки зрения крайне желательно, чтобы Турция вступила в войну на стороне 

союзников до конца года. 

Несмотря на такое согласованное решение, между союзниками существовали разногласия по 

вопросу об открытии второго фронта: Сталин настаивал на скорейшем осуществлении 

союзниками операции в Европе еще с первых месяцев Великой Отечественной войны. 

Американское руководство выступало за план высадки англо-американских войск на севере 

Франции (операция «Оверлорд»). Британский премьер-министр У. Черчилль считал, что лучшим 

вариантом открытия второго фронта является наступление из Италии на Балканы. Иненю 

прекрасно знал об этих разногласиях среди союзников, и использовал их, в том числе и в ходе 

встречи в Каире.  

На Каирской конференции давление союзников на Турцию достигло своего максимума. 

Черчилль просил Иненю принять на своей территории американские и английские воздушные 

силы 15 февраля 1944 г. В ответ турецкий президент информировал о слабости Турции с военной 

точки зрения и потребовал от союзников поставок вооружений. Иненю пытался выиграть время. 

Он выступил против требования англичан указать точные даты различных этапов плана, который 

должен был завершиться вступлением Турции в войну, и заявил, что если англичане будут 

продолжать настаивать на этом, конференция зайдет в тупик.  

Одной из самых сложных тем на Каирской конференции стал въезд в Турцию под видом 

гражданских лиц технических специалистов для строительства военной базы. Министр 

иностранных дел Турции Н. Менеменджиоглу был категорически против этого. Турки настояли, 

что для определения числа таких специалистов необходимо провести военные переговоры в 

mailto:nadezhda.malikovna@urfu.ru
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Анкаре. Кроме того, Иненю говорил о том, что для подготовки турецкой армии нужен 

длительный срок, т.к. в случае нападения со стороны Германии Турции придется в одиночку 

сопротивляться немецким войскам в течение нескольких месяцев. Черчилль же утверждал, что 

вероятность нападения Германии на Турцию невысока, и говорил, что Турция должна внести 

свой вклад в войну до 15 февраля 1944 г., а если Турция ничего не сделает к этому критическому 

моменту, союзникам придется признать, что их политика по отношению к Турции оказалась 

безуспешной. Для Иненю же в свою очередь было необходимо избежать этого критического 

момента. С этой целью он заявил, что необходимо разработать обстоятельный план действий. 

В Каире было принято решение, что через 2-3 дня после окончания конференции турецкая 

сторона объявит свою окончательную позицию. В соответствии с этим 12 декабря 

Менеменджиоглу встретился с послом Великобритании Хьюджессеном и сообщил, что кабинет 

одобрил действия Иненю на конференции и определил потребности для обороны Турции. 

Требования Анкары намного превышали количество военных материалов, которые планировала 

предоставить Великобритания. За этим последовали жесткие меры в отношении Турции: Англия 

и США прекратили оказание ей помощи. В отношениях союзников и Турции наступил кризис 

доверия. 
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Резюме 

Тюркские народы, одна из древнейших наций в мире, внесли неоценимый вклад в человеческую 

цивилизацию своей исторически богатой системой национальных, духовных и нравственных 

ценностей и всегда сохраняли свою идентичность с непоколебимой приверженностью высоким 

и чистым идеалам. Успешная гармония прогрессивных традиций Востока с ценностями Запада в 

нашей духовной культуре также оказывает влияние на формирование национального 

самосознания у подрастающего поколения, объединяя различные мировоззрения и культуры в 

нашем национальном мышлении. 

Поэтому каждая турецкая молодежь должна знать свое психологическое прошлое, чтобы 

правильно понимать себя и, таким образом, обращаться к этногенезу и этнопсихологическому 

прошлому своего народа, чтобы знать, какими моральными и психологическими качествами они 

обладают и как прогрессирует их народ.  С этой точки зрения эпос «Книга Деде Коркуд» является 

нашим ориентиром в формировании национального самосознания тюрк язычных народов и 

правильном формировании национального духа у молодого поколения в  

Результаты исследования формирования национального самосознания у подрастающего 

поколения имеют практическое значение в отношении и отношении к молодежи в семье и 

обществе. 

Ключевые слова: этнос, личность, молодежь, семья, люди. 
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Öz 

Dünyanın en eski milletlerinden biri olan Türk halkları, tarihi açıdan zengin milli, manevi ve manevi 

değerler sistemiyle insan medeniyetine çok değerli katkılarda bulunmuş, yüce ve saf ideallere sarsılmaz 

bağlılıklarıyla kimliklerini her zaman korumuşlardır. Doğu'nun ilerici geleneklerinin manevi 

kültürümüzde Batı'nın değerleri ile başarılı bir şekilde uyumu, farklı dünya görüşlerini ve kültürleri milli 

düşüncemizde bir araya getirerek genç nesilde milli benlik bilincinin oluşmasında da etkilidir. 

Bu nedenle her Türk genci, kendini doğru anlamak için psikolojik geçmişinin farkında olmalı ve bu 

nedenle hangi ahlaki ve psikolojik özelliklere sahip olduğunu ve halkının nasıl ilerlediğini bilmek için 

halkının etnik kökenine ve etno psikolojik geçmişine başvurmalıdır. . Bu noktadan hareketle, modern 

zamanlarda Türkçe konuşan halklarda millî benlik bilincinin oluşmasında ve genç nesilde millî ruhun 

doğru teşekkülünde “Dede Korkud Kitabı” destanı başvuru kaynağımızdır. 

Genç kuşakta ulusal benlik bilincinin oluşumuna ilişkin araştırmaların sonuçları, aile ve toplumdaki 

gençlerle ilişki ve tutum açısından pratik öneme sahiptir. 

Anahtar kelimeler: etnos, kişilik, gençlik, aile, insanlar. 

 

 

Abstract 

The Turkic peoples, one of the oldest nations in the world, have made invaluable contributions to human 

civilization with their historically rich system of national, spiritual and moral values, and have always 

maintained their identity with their unshakable commitment to sublime and pure ideals. The successful 

harmony of the progressive traditions of the East with the values of the West in our spiritual culture also 

has an impact on the formation of national self-consciousness in the younger generation, bringing 

together different worldviews and cultures in our national thinking. 

Therefore, every Turkish youth must be aware of their psychological past in order to understand 

themselves correctly, and thus apply to the ethno genesis and ethno psychological past of their people 

in order to know what moral and psychological qualities they have and how their people are progressing. 

From this point of view, the epos "Book of Dede Korkud" is our source of reference in the formation of 

national self-consciousness in Turkic-speaking peoples and the correct formation of national spirit in 

the young generation in modern times. 

The results of research on the formation of national self-awareness in the younger generation have 

practical importance in relation and attitude to young people in the family and society. 

Keywords: ethnos, personality, youth, family,  people. 
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Öz 

1906 yılında İran'da meşrutiyet ilan edilince, bölgede kısmen bir rahatlama olduğu anlaşılabilir.  Fakat 

meşrutiyet ilanıyla birlikte bölgede meşrutiyet taraftarları ile meşrutiyet karşıtları arasında büyük 

mücadeleler başlamıştır.  Rusya, bölgede kurduğu ekonomik hegemonyadan dolayı kendisini 

desteklediklerine inandığı meşrutiyet karşıtlarının yanında yer almıştır.  Dolayısıyla yaşanan 

mücadelede İran, hükümetinin aksine kendi çıkarları ölçüsünde davranmıştır. Bunu İran iç işlerine 

müdahale olmasına rağmen ısrarla sürdürmüştür. 

 İran'da problemlerin giderek büyümesi, içte ve dışta siyasal problemlerin yaygınlaşması üzerine 

bölgeye İngiltere ve Rusya, müdahale etmek için bahaneler üretmeye başlamışlardır.  Bu sırada Rusya, 

İran'da gayrı Müslimlerin haklarının çiğnendiği dolayısıyla onların, haklarını muhafaza etmek 

bahanesiyle Azerbaycan'ı işgal edeceğini söylemiştir. İran Millet Murahhasları, Rusya'nın müdahale 

söylemine karşı,  kendilerinin İran'ın bağımsızlığı için canlarını feda etmek konusunda herhangi bir 

tereddütte bulunmayacaklarını belirtmiş, halkı, Ruslara karşı birleşmeye çağırmışlardır. Bu sırada, 

''İran'ın İranlıların'' olduğunu söyleyen İran Millet Murahhasları, kendilerini İran Fedaileri olarak tanıtan 

halklar ile birleşerek büyük bir mücadele vermiş, böylece İran'da tekrar meşrutiyetin ilan edilmesini 

sağlamışlardır. 

Anahtar Kelimeler: İran, Rusya, İran Meşrutiyeti, İran Millet Murahhasları, Emperyalizm 
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Abstract 

When the constitutional monarchy was declared in Iran in 1906, it can be understood that there was a 

partial relief in the region. However, with the declaration of constitutionalism, great struggles started 

between the supporters of the constitutionalism and the opponents of the constitutionalism. Due to the 

economic hegemony it established in the region, Russia stood by the opponents of the constitutionalism, 

whom it believed were supporting it. Therefore, in the struggle, Iran, contrary to its government, acted 

within its own interests. This persisted despite the intervention in Iranian domestic affairs. 

With the growing problems in Iran and the spread of political problems at home and abroad, Britain and 

Russia started to produce excuses to intervene in the region. Meanwhile, Russia said that non-Muslims 

in Iran would invade Azerbaijan on the pretext of protecting their rights because their rights were 

violated. The Iranian Nation's Executive, against the Russian intervention discourse, stated that they 

would not hesitate to sacrifice their lives for the independence of Iran and called the people to unite 

against the Russians. Meanwhile, the Iranian Nation's Managers, who said that "Iran is Iranians", united 

with the peoples who introduced themselves as Iranian Fedais and fought a great struggle, thus ensuring 

the declaration of constitutionalism in Iran again. 

Keywords: Iran, Russia, Iranian Constitution, Iranian Nation Executive, Imperialism 
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Abstract 

This article analyzes the section of Pahlavon Mahmud in the work of AlisherNavoi, whose 580th 

anniversary is widely celebrated this year. 

Keywords: Navoi, tazkira, Pahlavon Mahmud, bravery, riyazat, rubai, teacher-student. 

 

 

INTRODUCTION 

Alisher Navoi in his commentary “NasayimUl-Muhabbat min-Shamayim Ul-Futuwwat” quotes the 

rubai recited by filbadiha in response to the astonishment of Pahlavon Mahmud after he rescued the 

Indian king Roy Rapoy Jonah: 

O'z nafsingga bo'lgin amir – shunda mardsan, 

O'zgalarga  bo'lma haqir – shunda mardsan,  

Yiqilganni tepiиb o'tish mardlik emas,  

Aftodaga bo'lsang dastgir – shunda mardsan. 

Be your own master, then you are brave, 

Do not despise others, and then you are brave, 

Kicking the fallen is not the courage to jump, 

If you help the helpless, then you are brave. 

 

It is known that this commentary was written by the author in 901 AH (1495-96 AD). In the preface, 

Navoi admits that he wrote this work 20 years after Jami's “Nafahot Ul-Uns”: “Nine hundred and one 

years ago, twenty years after the writing of this book, I, with the help of God, did this great work and 

wrote about this great commandment…”.If we take the death of Pahlavon Mahmud as 1322, this tazkira 
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was written 173 years later and is the first source that gives the most complete information about 

Pahlavon. 

 

THE MAIN FINDINGS AND RESULTS 

When research in a field on the ethics of science begins, reference is first made to the scholars, who 

have studied the subject, and their work is commented on; in fact it is an oriental view of the teacher-

disciple tradition. This fact is also taken into account in popular brochures written in the early twentieth 

century. For example, in RisolaiBofandalik we read:It is narrated in a hadith that, “The Prophet (peace 

and blessings of Allaah be upon him) said:“Al-kasibuhabibullah” (The Prophet (peace and blessings of 

Allaah be upon him) said: The craftsman is the friend of Allaah). If they are asked, “Whose is the 

Kulohbaflig?”: “Daniel is a prophet.” Question: “Who is left with the glory?” The answer is: “Asadullah 

is the winner.” Question: “Who is left with Naqshbaflig?”, “Who is left with Khoja Bahauddin”: 

“NajmiddinKubrodin is left.” So, this tradition exists not only in science, but also in the profession. 

In this regard, before embarking on the life and work of Pahlavon Mahmud, it is a continuation of the 

tradition to address the first Pahlavon Mahmud scholar - AlisherNavoi. Indeed, the first Turkish study 

of Pahlavon Mahmud and his activities was the tazkiraNasayimul-muhabbat min shamayimul-futuwwat. 

The dhikr “Pahlavon Mahmud Pakkayorqaddasasirruhu” [1] in the 479th order of the work gives full 

information about the life, social place, philosophical views and creativity of the Khorezm wrestler. 

“Hewaqdindur and his nickname is the famous Puryorga, some Pakkayor debs; however, in the first 

part, the scholar gives biographical information about his whereabouts, nicknames, and whose son he 

is, and acknowledges them by someone from Khiva confirms. 

The fact that a wrestler has a great reputation is stated in the 2nd information: “He was successful in 

wrestling and gained great fame.” 

Pahlavon Mahmud's secret leech, that is, the leader of the sect of valor, is mentioned in the 3rd report, 

which says, After all, these sectarian actions aimed at serving the people have not been disclosed to the 

public. For this reason, Pahlavon Mahmud writes in one of his rubai: 

Mardi tamomonki, naguftubikard, 

Onkibaguftubekunadnimmard. 

Vaonkibaguftunakunadzanbuvad – 

Nimzanastonki, nuguftunakunad. 

(Synopsis: He who does not say is a real man. He who says is a half-man. Whoever says but does not 

do is a woman; know that he who does not say and does not do is a half-woman). 

The fact that the riyadh in the information is a source of pleasure from the world of fayz (fayzufutuh) 

indicates that he was not only a brave man, but also a dhikr riyadh, and that he belonged to another sect, 

namely the Kubraviya sect. 
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Pahlavon Mahmud's poetry is mentioned in the 4th information, which is given as “Tab'i ham 

xo'bermishvanazmayturermish - The mood is both good and poetic”. 

“A jeweler from the Indian realm, citing the example of an Indian king, begged the hero,” says the 5th 

information, indicating that the fame of the Khorezm wrestler spread to India. 

“Pahlavon says this rubai: 

ZargarbachaikuftrohiMo'ltonro, 

Ovardbamanqoidaisultonro. 

Zionjokimanuhimmatiyoronimasnast, 

Yak JavnaxuramJunaiHindustonro. 

(Synopsis: The jeweler boy crossed the Molton road 

He brought me the news of the Sultan’s hand. 

My devotion is like the devotion of my friends. 

 

I will not equate it with a barley (Jonah, his people), the 6th information, which is the 3rd information 

itself, informs us of two things; On the one hand, the poet's poetry, on the other hand, his heart is 

connected with the unseen Iranians, that is, the saints. This is stated in Scripture 7: “But the unseen 

signaled to him that he should go away; India has become great.” 

“There was a wrestler of the king of the Indian kingdom, and Perm wanted Pahlavan to fight with him. 

After meeting with Pahlavan, he said, “It is clear that they will fight to unite the people in the morning.” 

Information 9 describes in detail the habit of the Khorezm wrestler, his readiness to go against his own 

desires: 

“On the night of Pahlavon, when he went to the shrine in a state of need, he saw that a weak old 

man was praying to Tengri in the middle of the night in a big mausoleum. 

God, don't embarrass my son from this wrestling match! The wrestler knew that he was the mother 

of the wrestler, and he determined that in the morning he would fall in the wrestler's arms. 

The 10 records, titled “When the king of Tonglas made a great campaign, asking for Pahlavon, he began 

to fight with the wrestler; the Pahlavon, as he had planned, fought one or two attacks, and then fell to 

the opponent”, describe Pahlavon Mahmud's deliberate defeat of an Indian wrestler in the hands of an 

Indian wrestler. 

The 11th report, “I am a slave in this, when the part of the body touches the ground, when the eyes fall 

to the sky, the hijabs are removed, and the world of the kingdom is dazzled”, describes the wrestler's 

self-loathing with the unseen world, the Indian king's goal, taking him to the palace and paying him a 

salary. 
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In the 12th information, the scene of hunting with Juna and the scene of Pahlavon Mahmud, who was 

hunting with the courtiers, are described:“One day, when he was invited to a hunt and brought with him, 

the mountain hunter melted, the hunter flew later, the hunter flew, the king's spot could not keep the 

horse's bridle, the two legs remained on the edge of the belt, and the two bones were wrong. He picks 

up the horse and throws it on the salty ground. The king was astonished and said that he was so strong 

that he fell from the fighter. Pahlavon, let me say this (above) rubai”(this rubai is given in the epigraph). 

Information 13 describes the events of Pahlavon's return to Khiva with many gifts from the palace of 

Jonah and his death in his homeland:“The king showed many needs and Pahlavon returned and came to 

Hevak. In theMozoriHevaq. 

Source 14 quotes Pahlavi as saying, “These two verses are in accordance with the rules of Islam.” 

Yake va panj va siyu, zi bist nime,  

Digar dastat dihad farsange сhand 

Bas onki dasti mo va domani do'st, 

Gunoh az banda vu, afv az xudovand. 

(Believe in one God, pray five times a day, fast for thirty days, pay zakat, and if possible, make 

the way and perform Hajj! So our hand is at your feet; sin is from the slave, forgiveness is from God). 

 

CONCLUSION 

In the last 15, “PahlavonMahmuddin and then Pahlavon Muhammad Abu Said were also unique in their 

time. In the Tomb of Nematobod”, he mentions Pahlavon Muhammad, Navoi's best friend. It is known 

that Hussein Boykaro died in 1493, one year after the wrestler of Pahlavon Muhammad Abdurahmon 

Jami, and Navoi wrote about him “The condition of Pahlavon Muhammad”. 
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Öz  

Ortaçağ İslam dünyası IX. ve XIII. yüzyıllar arasında kültürel ve bilimsel anlamda en parlak dönemini 

yaşamıştır. Ortaçağ İslam düşün ve bilim dünyası içerisinde yetişmiş en önemli isimlerden biri de İbn 

Sina’dır (d.980/ö.1037). İbn Sina hemen hemen bütün bilim dallarında çalışmalarda bulunmuş ve 

dönemine büyük katkı sağlamıştır. Daha çok tıp alanındaki çalışmalarıyla tanınan İbn-i Sina günümüz 

psikoloji alanını İlmü’n-Nefs (Ruh Bilimi) kavramı ile açıklamıştır. Nefsi varlık ve maddesel olarak ayrı 

noktalarda incelemiş, bununla birlikte tüm araştırmalarından hareketle ortak bir tanım elde etmiştir. 

Bu çalışmada günümüz psikoloji alanının Ortaçağ İslam dünyasındaki köklerinin ortaya konması 

amaçlanmaktadır. Bu nedenle öncelikle Ortaçağ İslam dünyasında ruha ilişkin görüşler ele alınacak, 

daha sonra Ortaçağ modern biliminin kurucusu olarak anılan İbn Sina’nın İlmü’n-Nefs’e (Ruh Bilimine) 

ait görüşleri incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: İbn Sina, Ortaçağ İslam Dünyası, İlmü’n-Nefs, Psikoloji, Bilim Tarihi. 
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Öz  

1970’li yıllardan itibaren dünyada hızlı bir ivme kazanan serbestleşme ve küreselleşme süreci ile birlikte 

mal, hizmet ve sermaye hareketlerinin ülkeler arası kısıtlamaları minimum seviyelere indirilmiştir. Bu 

bağlamda, doğrudan yabancı yatırımlar ön plana çıkarak ülkelerin ekonomilerine yön vermeye 

başlamıştır. Ulusal gelirin artışını destekleyip temel makroekonomik göstergeleri pozitif yönde 

etkileyen doğrudan yabancı yatırımlar, özellikle 1990’lı yıllardan sonra ise daha hızlı bir şekilde hareket 

kabiliyeti yakalamıştır. Doğrudan yabancı yatırımların istihdama etkisini açıklayan teoriler, genel 

olarak, doğrudan yabancı yatırımların istihdamı olumlu yönde etkilediğini ifade etmektedir. Ancak, bazı 

ampirik çalışmaların, doğrudan yabancı yatırımların istihdama olan etkilerini, farklı zamanlarda farklı 

biçimlerde ortaya çıkabilecek bir olgu olarak tespit ettikleri de görünen bir gerçektir. İstihdam 

sağlamada önemli bir etken olan doğrudan yabancı yatırımların ekonomiye ek kaynak sağlaması ve 

istihdam oluşturarak işsizliği azaltıcı etkide bulunması az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin 

beklediği bir durumdur. Bu bağlamda, Türkiye’de geliştirilen ve uygulanan politikalarda doğrudan 

yabancı yatırımların teşvik edilmesi arzu edilen bir durumdur. Bu kapsamda, çalışmada, doğrudan 

yabancı yatırımların Türkiye ekonomisi açısından işsizlikle mücadeledeki etkisi incelenmiştir. 

Doğrudan yabancı yatırımların istihdama etkileri hakkında literatürde bir görüş birliği oluşmamıştır. 

Ancak, doğrudan yabancı yatırımların istihdama etkileri; yatırımın yapıldığı ülkenin gelişmişlik 

düzeyine, ekonomik yapısına, doğrudan yabancı yatırımların miktarına, türüne, girdiği sektöre, geldiği 

ülkeye ve geliş amacına göre değişebilmektedir. Bu çalışma, doğrudan yabancı yatırımlar ile istihdam 

arasındaki ilişkileri incelemektedir. Sonuç olarak, çalışmanın bulgularına göre, doğrudan yabancı 

yatırımlar kısa dönemde Türkiye’deki istihdamın önemli bir belirleyicisidir.  

Anahtar Kelimeler: Doğrudan Yabancı Yatırımlar, İstihdam, Türkiye Ekonomisi. 
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Abstract  

With the liberalization and globalization process, which gained momentum in the world since the 1970s, 

the inter-country restrictions on goods, services and capital movements have been reduced to minimum 

levels. In this context, foreign direct investments have come to the fore and started to shape the 

economies of countries. Foreign direct investments, which support the increase in national income and 

positively affect the basic macroeconomic indicators, have caught a faster movement especially after 

the 1990s. Theories explaining the effect of foreign direct investments on employment generally state 

that foreign direct investments affect employment positively. However, it is an apparent fact that some 

empirical studies have identified the effects of foreign direct investments on employment as a 

phenomenon that may emerge in different forms at different times. The fact that foreign direct 

investments, which are an important factor in providing employment, provide additional resources to 

the economy and reduce unemployment by creating employment is a situation expected by 

underdeveloped and developing countries. In this context, it is desirable to encourage foreign direct 

investments in the policies developed and implemented in Turkey. In this context, in this study, the 

effect of foreign direct investments in the fight against unemployment in terms of the Turkish economy 

has been examined. There is no consensus in the literature about the effects of foreign direct investments 

on employment. However, the effects of foreign direct investments on employment may vary according 

to the level of development, economic structure, amount and type of foreign direct investment, the sector 

it enters, the country it comes from and the purpose of arrival. This study examines the relationships 

between foreign direct investment and employment. In conclusion, according to the findings of the 

study, foreign direct investment is an important determinant of employment in Turkey in the short run.  

Keywords: Foreign Direct Investments, Employment, Turkish Economy. 

 

 

 

GİRİŞ 

Doğrudan yabancı yatırımlar (DYY); bir sermaye kuruluşunun yabancı bir ülkede, şirket, firma vb. 

kuruluşları satın alması, yeni bir firma kurması, mevcut bir firmanın nakdi olarak sermayesini artırmak 

bağlamında ortaklık kurması ya da var olan firmalara lisans, know – how, teknoloji ve yönetim bilgisi 

gibi gayri nakdi hakları aktararak oluşturduğu yatırımlar olarak ifade edilmektedir (Seyidoğlu). 

Literatürde, doğrudan yabancı yatırımların ülkeler açısından çok sayıda potansiyel etkiye sahip olduğu 

kabul değerlendirilmektedir (Sun 1996; Barrell ve Pain; 1997; Sun, 1998; Jayaraman, 1998; Zhu ve Tan, 

2000). Tanımlardan anlaşıldığı üzere, doğrudan yabancı yatırımlar, üretim seviyesinin artırılmasına 

yönelik olarak yapılan transferlerdir.  

Bir ülkenin, doğrudan yabancı yatırımları ülkeye getirme isteğinin en önemli sebebi istihdamı artırıcı 

etkilerinden faydalanmaktır. Bu bağlamda, doğrudan yabancı yatırımların istihdamı artırıcı etkilerinin, 

ülkenin kapasite kullanım oranının artırılmasıyla ilgili olduğu aşikardır (Borensztein vd. 1998; Javorcik, 

2004). Doğrudan yabancı yatırımların bir sektöre girmesi, bu firmalara mal satan tedarikçiler için bir iç 



  

   
87 

ihracat alanı oluşturacağı için yerli firmaların üretim hacmi ve üretim ölçeği genişleyecektir (Lesher ve 

Miroudot, 2008). Bu bağlamda, doğrudan yabancı yatırımcı ile ilgili firma kendisi gibi nihai mal üreten 

firmalara, ihracatın nasıl ve hangi ülkelere yapılabileceği hususunda yol gösterici olacaktır. Dolayısıyla, 

yeni pazarlar keşfeden yerli firmalar, üretim ölçeklerini büyütecekleri için işgücü talebini de 

artıracaklardır (Audet ve Gagné, 2010; Kaymaz, 2013). 

DYY’li firmalar, yatırım yaptıkları ülkede sadece mal satmak amacında değillerdir, aynı zamanda yeni 

pazarlara kurmak, hammadde ve ucuz işgücünde faydalanmak, kendi ülkelerinin içinde bulunmadığı bir 

ekonomik birliğe gümrüksüz mal satabilmek, nakliye masraflarını azaltmak ve pazar paylarını artırmak 

gibi nedenlerle de başka ülkelere yatırım yapmaktadırlar (Göçer vd., 2012). Yapılmış olan çalışmalar, 

DYY’li firmaların, ürettikleri ürünlerini hem yatırım yaptıkları ülkelerde, hem de farklı ülkelerde 

sattıklarını göstermektedir. Örneğin; İrlanda'da faaliyet gösteren DYY’li firmalar, 1998 yılında 

İrlanda’da ürettikleri malların %98’ini ihraç etmişlerdir. Bu firmalar, aynı zamanda toplam imalat sanayi 

ihracatının da %87’sini gerçekleştirmişlerdir (Ruane ve Ugur, 2005). Benzer şekilde, Çin’de faaliyet 

gösteren DYY’li firmalar 2004 yılında 339 milyar dolarlık ihracat yaparak, Çin’in toplam ihracatının 

%57’sini gerçekleştirmişlerdir (Zhang, 2005). Türkiye’de ise, 2000-2010 yılları arasında DYY’de 

yaşanan %10’luk bir artış, ihracatın %1.4 oranında artış göstermesine neden olmuştur (Göçer vd., 2012). 

Bu bağlamda, doğrudan yabancı yatırımların, yatırım yapılan ülkenin ihracatını dolayısıyla üretim 

ölçeğini ve istihdamını artırdığı açıktır. 

 

Literatür Taraması 

Literatürde yer alan çalışmaların birçoğunda DYY’nin istihdamı artırdığı görülmüştür (Mickiewics vd., 

2000; Hunya ve Geishecker, 2005; Craigwell, 2006; Jayaraman ve Singh, 2007; Ajaga ve Nunnenkamp, 

2008; Karlsson vd., 2009; Palát, 2011; Shaari vd., 2012; Habib ve Sarwar, 2013; Zeb vd., 2014; Kurtovic 

vd., 2015; Strat vd., 2015; Onanuga ve Onanuga, 2018; Dritsakis ve Stamatiou, 2018; Nguyen, 2019). 

Ancak, bazı çalışmalarda ise DYY’nin istihdam üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı belirlenmiştir 

(Chang, 2005; Aktar vd., 2009; Saray, 2011; Djambaska ve Lozanoska, 2015; Chella ve Phiri, 2017; 

Zdravković vd., 2017; Mohamed, 2018). Az sayıda çalışmada ise doğrudan yabancı sermaye 

yatırımlarının işsizliği artırdığı sonucuna ulaşılmıştır (Çiftçioğlu vd., 2007; Mucuk ve Demirsel, 2013; 

Bayar, 2014; Jaouadi, 2014; Bayar ve Şaşmaz, 2017). 

 

Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları 

Yabancı sermayenin Türkiye’deki durumuna bakıldığında, yabancı sermaye girişinin Osmanlı 

İmparatorluğu Dönemi’nde 1838 Ticaret Anlaşması’na dayandığı görülmektedir. Bu dönemde, yabancı 

sermaye yatırımlarının % 68’i demiryolları yapımına aittir. Kalan kısmı ise ticaret, bankacılık, 

sigortacılık, liman, su, gaz şirketleri ve belediyecilik hizmetlerine ayrılmıştır. 
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Tablo 1: Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı Öncesi Döneminde Yabancı Sermaye 

Yatırımları (Bin Osmanlı Lirası) 

Yatırımlar Tutar Yıllık Net Getiri Getiri Oranı (%) 

Demiryolları 53.310 1.040 1,95 

Elektrik, Tramvay, Su 5.700 170 2,98 

Liman ve Rıhtım 4.710 160 3,40 

Sanayi (Reji Dahil) 6.500 560 8,61 

Ticaret 2.660 - - 

Madencilik 3.580 230 6,42 

Bankacılık ve Sigortacılık 8.200 890 10,85 

Devletin Ödediği Demiryolu 

Güvencesi (km) 

- 420 - 

Toplam 84.660 3.370 3,98 

Kaynak: Kaymaz, 2013: 46. 

 

Tabloda görüldüğü üzere, bankacılık ve sigortacılık kalemi en fazla gelir getiren sektördür. Bankacılık 

sektörüne baktığımızda, İngiliz ve Fransız sermayeli Osmanlı Bankası, ekonomide bankacılığın 

yerleşmesine katkıda bulunmuştur. Demiryolu yatırımlarına baktığımızda ise, 1856 yılında 66 km 

uzunluğundaki Köstence-Çernova hattı ve 131 km uzunluğundaki İzmir-Aydın hattı İngiliz işletmeleri 

tarafından yapılmıştır (Kaymaz, 2013: 46-47). 

1914 yılı verilerine göre; yabancı sermayenin ülkelere göre dağılımında %60 Fransa’ya, %25 

Almanya’ya, %15 İngiltere’ye pay düşmektedir (Özdemir, 2009). 

Cumhuriyetin ilk yıllarında ise, yabancı sermayenin ülkemize girmesi için milat 17.02.1923 tarihli İzmir 

İktisat Kongresi’dir. Ancak, kongreden sonraki süreç 1929 Büyük Buhranı’na denk geldiği için 

arzulanan gelişmeler olmamış ve Türkiye’ye, beklenen düzeyde yabancı sermaye gelmemiştir (Boratav, 

1985). Tüm bu gelişmelere rağmen, Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren ilk 10 yıllık süreçte kurulan 

201 Türk anonim şirketinden 66’sı yabancı sermaye tabanlıdır (Ökçün, 1971). 1936 yılında hazırlanan 

İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı, İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla uygulanamamıştır. Bu bağlamda, 

ekonomiye canlılık kazandırmak adına devlet üretime katılmış ve millileştirme politikaları ön plana 

çıkarak yabancı sermaye sınırlı düzeyde kalmıştır. 1950‘li yıllarda iki önemli kanun çıkartılarak yabancı 

sermayeye ilişkin teşvik edilmiştir. Bu kanunlara göre, Türk özel sermayesine açık olan her türlü 

ekonomik faaliyet alanı yabancı sermayeli şirketlere de sağlanmıştır. Bu kanunlara ek olarak, 1954 

yılında 6224 Sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanun, 24 Ocak 1980 

kararlarına kadar etkisini göstermiştir. 1954 yılından 1980 yılına kadar geçen 25 yıllık dönemde, 

Türkiye’ye gelen toplam DYY miktarı 228 milyon ABD doları olarak oldukça yetersiz bir düzeyde 

kalmıştır. 24 Ocak 1980 tarihinde alınan ekonomik istikrar tedbirleri Türkiye için bir kırılma noktası 
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olmuştur. Özellikle, 1983 yılından itibaren başlatılan liberalleşme hamlesi DYY’yi ülkeye çekmeye 

başlamıştır. Bu gelişmelerin akabinde, doğrudan yabancı yatırımlar 1988 yılında 488 milyon ABD 

dolarına, 1989 yılında 855 milyon ABD dolarına, 1990 yılında ise 1 milyar ABD dolarına kadar 

yükselmiştir (Kaymaz, 2013: 50-54). 

Teknolojik gelişme ile birlikte liberal politikaların yayılması, DYY’nin küresel düzeyde hızlı bir şekilde 

hareketini sağlamıştır. 2000 yılında 1,4 trilyon ABD doları ile rekor kıran DYY 2000-2003 yılları 

arasında yaşamış olduğu daralmadan sonra yeniden yükselmeye başlayarak 2006 yılında 1,2 trilyon 

ABD dolarına ulaşmıştır (UNCTAD-WIR, 2007). Türkiye’de DYY’nin ortaya koyduğu genel eğilimler 

dünya ekonomisinde gerçekleşen DYY ile paralellik göstermektedir.  

Tablo 2’de 1995-2006 yılları arasında Türkiye’ye gelen DYY miktarları verilmiştir. 

 

Tablo2: Türkiye’ye Doğrudan Yabancı Yatırım Girişi (Milyon Dolar) 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

885 722 805 940 783 982 3352 1137 1752 2883 9801 20168 

  Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Raporu, 2006 

2004-2006 yılları arasında Türkiye’de doğrudan yabancı yatırımlar hususunda önemli gelişmeler 

yaşanmıştır. Ancak, 2008 yılında yaşanan Küresel Kriz bu gelişmeleri olumsuz yönde etkilemiştir.  

 

Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımların İstihdama Etkisi 

DYY’lerin istihdamı artıracağına yönelik “Artık Kapağı” teorisine göre liberal ekonomik sisteme sahip 

bir ülkede fazlaca mal üretildiğinde ihracat artacak, bunun sonucunda da ülkedeki üretim faktörlerinin 

işgücü de dâhil olmak üzere kullanımı artacaktır (Kennedy, 2014, 50; Fu, 2004, 1-2).  

Günümüzde, ülkeler, ekonomik gelişimlerini hızlandırmak gayesiyle DYY’leri teşvik etmektedirler. 

Ülkede, DYY’lerin teşvik edilmesi sayesinde üretim miktarı dolayısıyla da istihdam artmaktadır (Ernst, 

2005: 22). 

Gelişmekte olan ülkelerin en önemli sorunlarından biri istihdamın yetersizliğidir. Bu bağlamda, 

istihdam sorununun çözümünde DYY’ler kritik bir öneme sahiptir. Çünkü, DYY’ler bağlamında fiziki 

yatırımların büyümesi ile istihdamın artışı doğru orantılıdır. Gelişmekte olan ülke niteliğine sahip 

Türkiye’de, montaj sanayisine yapılan DYY’ler istihdamın artışını sağlamaktadır (Seyidoğlu, 2003: 

718).  

Tüm bu ifadelere rağmen, Türkiye’de DYY’lerde görülen artışın istihdamı olumlu yönde etkilediğini 

belirtmek mümkün değildir. İşsizlik, Türkiye’nin kronik hale gelmiş önemli bir sorunudur. 1990 yılında 

% 8,2 olan işsizlik oranı, 2000 yılında % 6.8 seviyesine düşmüş, Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizlerinden 

dolayı, 2001 yılında % 8.5 düzeyine, 2002 yılında %10.6’ya yükselmiştir. 2002 yılından itibaren görülen 

ekonomik büyümeye rağmen işsizlik azaltılamamıştır. 2006 ve 2007 yılarında %10’un üzerine çıkan 

işsizlik oranları Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında dördüncü sıraya yükselmesine neden olmuştur 
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(Vergil ve Ayaş, 2009). Şekil 1’e bakıldığında; Türkiye’de işsizlik oranlarının yıllar geçtikçe artış 

gösterdiği görülmektedir. 

 

 

Şekil 1: Türkiye’de İşsizlik ve Genç İşsizlik Oranları 

Kaynak: Eğilmez, 2021. 

 

SONUÇ 

Doğrudan yabancı yatırımların, ekonomik ve sosyal büyümeye dolayısıyla genel refah seviyesine 

sağladığı katkının dışında mali disiplin, yeni istihdam fırsatları, ileri teknoloji ve yeni teknikler 

sağlayabilme yönünden de etkili olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Doğrudan yabancı yatırımların 

istihdama etkisini inceleyen çalışmalar, iki olgunun genel olarak aynı yönlü olduğunu belirtmişlerdir. 

Ancak, bazı çalışmalar, DYY’lerin istihdama etkilerinin farklı zamanlarda farklı biçimlerde ortaya 

çıkabileceğini göstermiştir.  

Türkiye ekonomisinde son yıllarda yaşanan doğrudan yabancı yatırımlar destekli olumlu ekonomik 

gelişmelere rağmen, işsizlik oranının beklenenden yüksek derecede olması madalyonun öbür yüzünü 

göstermektedir. Doğrudan yabancı yatırımların istihdama etkisi yatırımın amacına, ülkeye geliş 

biçimine, kullandığı üretim tekniğine, yatırım yaptığı sektöre göre değişmektedir. Bu bağlamda, 

Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı yatırımların istihdamı olumlu yönde etkileyebilmesi için emek 

yoğun üretim tekniklerini kullanması, üretim maliyetlerini düşürme bağlamında imalat sanayi 

sektörlerine gelmesi teşvik edilmelidir. DYY’lerin miktarının artırılması kuşkusuz, ekonomilerin 

gelişim sürecinde önemli gayelerden biri olarak değerlendirilmektedir. Ancak, DYY’lerin ülkeye 

girişinden sonraki sürecin iyi analiz edilmesi, işsizlik yaratan özelleştirme ve satın almalara dayalı DYY 

yerine teşvik ve muafiyetlere dayalı istihdam artırıcı özelliğinin amaçlanması sağlanmalıdır. 
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Abstract 

The study approaches the problematics of the adopting of recent EU regulations on collective redress, 

enabling qualified entities to bring representative actions in the field of consumer protection, which 

include temporary or definitive measures aiming to the prohibiting of unfair commercial practices. The 

latter could include redress orders and declaratory decisions establishing the trader’s liability towards 

the consumers the legitimate interests of whom had been harmed by the infringements. Previous scholars 

have underlined the importance of collective redress procedures from the perspective of antitrust 

damages (Gaudin, Germain and Weber, Franziska, „Antitrust Damages, Consumer Harm, and 

Consumer Collective Redress”, published on August 1, 2020, Journal of European Competition Law & 

Practice, 2020). Other segments of the literature review had shown preoccupation for the implementing 

of collective redress procedures in other European legal systems, such as the Dutch one (Tzankova, I.N. 

and Kramer, Xandra E., „From Injunction and Settlement to Action: Collective Redress and Funding in 

the Netherlands” (2020), in Alan Uzelac & Stefaan Voet, Class Actions in Europe: Holy Grail or a 

Wrong Trail?, Springer 2020). The BEUC (The European Consumer Organisation) Report of 2020 on 

„Representative actions for the protection of the collective interests of financial consumers as individual 

investors” emphasised the crucial importance of the implementing of procedures permitting the 

consumers’ indiscriminatory access to collective enforcement mechanisms that are flexible, efficient 

entailed by consumer representative organisations at local and on a cross-border level. The second part 

of our study approaches the intricacies brought by the applying of eligibility criteria for qualified entities, 

in the context in which the European directive distinguishes between qualified entities entitled to bring 

actions in the member state where they have been designated (domestic representative actions) and those 

entitled to bring actions in any other member state (cross-border representative actions), while 

mentioning that the latter will have to fulfil the harmonised criteria set out in the directive. Thirdly, the 

study discusses the safeguard regulations against abusive litigation, since the directive provides 

transparency rules on the allocation of judicial costs in a representative action for collective redress. 

Furthermore, with a view to circumventing conflicts of interest, it imposes on qualified entities a set of 

transparency requirements, particularly as regards their funding by third parties’ entities. 

Keywords: injunctive redress, compensatory redress, collective redress, consumers, representative 

actions. 
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Резюме 

В статье анализируется проблема самоактуализации, которая влияет на психологические 

качества личности, поскольку самоактуализация является особым качеством личности и 

проявляется в спонтанном поведении. Самореализующиеся люди отличаются от других своими 

особыми качествами. А. Маслоу отмечает, что их пятнадцать, Д.А. Леонтьев - трое, остальные - 

четыре. На наш взгляд, особые качества самореализующегося человека невозможно 

сформировать. Потому что есть качества, которые имеют лишь ситуативные проявления, 

которые не всегда видны. Самоактуализация - это не только интегративная система, но и 

возвращение к себе, воссоединение и решение жизненных проблем. 

Самоактуализация - это освобождение от последствий коллективного и индивидуального 

бессознательного, от тревоги и волнения. По словам Маслона, для удовлетворения потребностей 

в самоактуализации важно удовлетворение физиологических потребностей и потребностей в 

безопасности. Однако возможны и исключения. Здесь главную роль играет объем спроса, во 

многих случаях ряд людей может нарушить законы этой системы. 

Наконец, для тех, кто не реализовал себя, боль и сочувствие других принимаются. Ограничения 

и неэтичное поведение в стремлении улучшить свою личность являются для них нормальными 

и функциональными. В статье анализируется влияние самоактуализации на личностные 

качества. 

Ключевые слова. Люди, качества, индивидуальность, бессознательность, самореализация. 

 

 

Abstract 

The article analyzes the problem of self-actualization, which affects the psychological qualities of the 

individual. Because self-actualization is a special personality quality and manifests itself in spontaneous 

behavior. Self-actualizing people differ from others by their special qualities. A. Maslow notes that are 

fifteen, D.A. Leontyev 3, and others four. In our opinion, the special qualities of a self-actualizing person 

cannot be molded. Because there are qualities that have only situational manifestations that are not 
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always visible. Self-actualization is not only an integrative system, but also a return to oneself, 

reunification, and dealing with life's problems.  

Self-actualization is the liberation from the effects of collective and individual unconsciousness, from 

anxiety and excitement. According to Maslon, it is important to meet physiological and safety needs to 

meet the needs of self-actualization. However, exceptions are also possible. The volume of demand 

plays a leading role here. In many cases, a number of people can violate the laws of this system. 

Finally, for those who have not self-actualized, the pain and empathy of others are accepted. The 

limitation and unethical behavior of seeking to improve their personality is normal and functional for 

them. The article analyzes the effect of self-actualization on personality traits 

Keywords. People, qualities, individuality, unconsciousness, self-actualization. 
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Abstract 

В статье рассматривается ономатопоэтическая лексика японского языка, выявленная в переводе 

произведения «Гарри Поттер и философский камень» на японский язык. Выявлены причины 

появления и частого использования ономатопоэтической лексики при переводе зарубежной 

литературы на японский язык. 

The article considers onomatopoetic words of Japanese language, found in the translation of the novel 

«Harry Potter and the Philosopher’s Stone» to Japanese language. The reasons for appearance and 

frequent use of onomatopoetic words when translating foreign literature to Japanese language are 

identified. 

Keywords: японский язык, ономатопея, лингвистика, Гарри Поттер, Япония. 

 

 

INTRODUCTION 

Ономатопоэтическая, или звукоподражательная лексика представляет собой обширный пласт 

японского языка, широко используемый в повседневной речи, массовой культуре и литературе. 

Ономатопея в японском языке отражает особенности мышления японцев и позволяет ярко и 

лаконично описать не только реально окружающие человека звуки, но и его состояние и эмоции. 
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Однако, при переводе японской литературы переводчики сталкиваются с проблемой 

эквивалентности её передачи, так как звукоподражательный корпус лексики японского языка 

зачастую не имеет прямых аналогов в других языках. С обратной проблемой сталкиваются 

японские переводчики при работе над зарубежными произведениями. Оригинальное 

произведение может иметь сравнительно небольшое количество прямых звукоподражаний, но 

при переводе этого произведения на японский язык часто используется ономатопея.  

Ономатопея в японском языке отличается обширным корпусом используемых единиц. Если 

сравнивать с другими языками, то наряду с яркостью ещё одной причиной частого употребления 

ономатопоэтической лексики в японском языке является меньшее количество глаголов, 

выражающих нюансы действия. Например, для описания ходьбы в английском языке можно 

использовать такие глаголы, как «to dawdle» (слоняться без дела) и «to toddle» (ковылять), в то 

время как в японском языке ходьбу выражает один глагол аруку (яп. 歩く) (Lassere, 2018: 37). 

Для более полного выражения характера действия используются ономатопы, такие как のろのろ 

нороноро для обозначения тяжёлых шагов или とぼとぼ тоботобо для подчёркивания 

подавленного состояния во время ходьбы.  

Одна из главных особенностей звукоподражательной речи в японском языке – наличие системы 

классификации ономатопов по объекту звукоподражания (Caldwel, 2010: 32). Эта система 

включает в себя гисэйго – ономатопы, подражающие звукам природы и животных. Ещё один тип 

японских ономатопей гионго тоже включает в себя звуки, встречающиеся в природе или 

произведённые ненамеренно. Гитайго описывает состояния предмета. Для описания характера 

движений используется тип гиё:го. И последним типом ономатопов в японском языке является 

гидзё:го, он используется для описания внутренних переживаний живых объектов. 

Следует отметить грамматические особенности звукоподражаний японского языка. Термин 

«ономатоп» подразумевает под собой своеобразное «ядро», к которому присоединяются 

служебные единицы для обозначения динамики значения (Ещеркин, 2016: 112). Одной из самых 

часто используемых является двухкратное повторение ядра, несущее в себе значение 

многократного воспроизведения звука. Другой тип образуется путём добавления к ономатопу 

частицы т (っ), служащий для описания однократности звука. Ещё один тип 

ономатопоэтической единицы образуется похожим образом – к «ядру» присоединяется частица 

ри (り), подчёркивающая завершённость звукоподражания. Добавление к ономатопу частицы н (

ん) характеризует гулкий характер звука. Эти основные формы могут образовывать новые, более 

сложные. 

Ещё одним фактором широкого употребления ономатопеи в речи японцев стали её 

звукосимволические характеристики. Причиной их появления является семантическая схожесть 

звука с объектом или процессом подражания, что даёт возможность более красочно описать 

звуки окружающего мира, эмоции и явления.  

Таким образом, все эти характеристики ономатопеи в японском языке – общая развитость 

корпуса лексики, богатство значений, грамматическая универсальность и музыкальность – 

обуславливают популярность ономатопеи в повседневной речи и в художественной литературе. 
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Говоря о переводе ономатопов, их можно причислить к реалиям, необходимым к передаче в 

переводе. Звукоподражательные слова долгое время считались слишком тесно связанными с 

культурными особенностями языка для полноценной передачи при переводе. В теории перевода 

звукоподражательные единицы принято переводить путём подстановки (Влахов, 1980: 247), 

однако, как в случае с японским языком, корпус звукоподражательной лексики языка настолько 

велик, что сложно подобрать звукоподражательные эквиваленты в другом языке. Появление 

ономатопоэтической лексики в переводе в тех местах, где она отсутствовала в оригинале 

оправдывается адаптацией текста к реалиям страны языка перевода. Также, ввиду нехватки в 

японском языке синонимичных глаголов, выражающих эмоциональную окраску действия, эти 

нюансы необходимо выразить доступными японскому языку средствами, например ономатопеей 

(小倉慶郎, 2016: 32). 

В результате анализа перевода произведения «Гарри Поттер и философский камень» на японский 

язык была выявлена 971 ономатопоэтическая конструкция. Если исключить из этого количества 

повторяющиеся и производные конструкции, то в переводе произведения было использовано 329 

ономатопов. На основе результатов исследования можно сделать несколько выводов. Во-первых, 

ономатопоэтическая лексика активно используется в переводе произведений на японский язык с 

целью передачи читателю особенностей происходящих в произведении событий понятным и 

используемым корпусом лексики. Примечательно, что одни из самых часто используемых 

звукоподражательных единиц японского языка в переводе произведения «Гарри Поттер и 

философский камень» – те, которые описывают внутреннее состояние героев и предметов или 

характер их действий, то есть типы гидзё:го и гиё:го соответственно. Во-вторых, также активно 

задействуются возможности ономатопоэтической лексики японского языка трансформироваться 

и принимать новые, «добавочные» значения. Это не только помогает переводу ярко и красочно 

передать читателю чувства героев произведения и окружающую их среду, но и позволяет сделать 

это, используя привычную лексику японского языка. 

Согласно проведенному нами сопоставительному анализу оригинального текста и его перевода 

на японский язык на предмет наличия в них ономатопоэтической лексики, было выявлено, что 

использование ономатопоэтической лексики в одном и том же произведении на разных языках 

совпадает в 293 случаях. Это значит, что 69,82% ономатопоэтической лексики в переводе «Гарри 

Поттер и философский камень» на японский язык отсутствует в англоязычной версии этого 

произведения. Рассмотрим некоторые тенденции перевода звукоподражаний, имеющихся в 

оригинальном произведении и тенденции их появления в переводе на японский язык. 

Во всех случаях ономатопы, подражающие реальным звукам, использовались и в англоязычном 

тексте, и в его переводе на японский язык. 

「シッシッ！」 

Сисси! 

Shoo! 

Брысь! 
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То же самое относится к звукоподражательным глаголам английского языка. В переводе 

произведения на японский язык они были выражены ономатопеями. 

おしゃべりの声と、重いトランクの擦れ合う音をくぐって、ふくろうがホーホーと不機嫌そ

うに鳴き交している。 

Осябэри-но коэ-то, омои торанку-но сурэау ото-о кугуттэ, фукуро:-га хо:хо:то фукигэн-со:-

ни наки каваситэиру. 

Owls hooted to each other in a disgruntled sort of way over the babble and the scraping of heavy 

trunks. 

До Гарри доносились голоса, скрип тяжелых чемоданов и недовольное уханье 

переговаривавшихся друг с другом сов. 

Японский ономатоп хо:хо: ホーホー используется для выражения звуков уханья, так же, как и 

английский глагол «to hoot» – ухать. Таким образом, можно сделать вывод, что все 

ономатопоэтические конструкции, используемые в оригинальном произведении, были 

переведены на японский язык. 

Перейдём к рассмотрению ситуаций, когда ономатопеи появляются в японском переводе в тех 

местах, где их не было в оригинальном произведении. Рассмотрим несколько примеров.  

きっと、僕、クラスでびりだよ。 

Китто, боку, курасудэ биридаё. 

I bet I’m the worst in the class. 

Боюсь, что я буду худшим учеником в школе… 

Ономатоп きっと китто встретился в переводе произведения на японский язык 34 раза, и имеет 

значение подчёркнутой уверенности в чём-либо. Он принадлежит к типу гидзё:го и описывает  

внутренние переживания героя повествования. Ввиду отсутствия в английском языке 

звукоподражаний, призванных описывать внутренние состояния объекта, в оригинальном 

произведении ономатоп не мог быть использован. Однако, это не помешало переводчице 

использовать корпус звукоподражаний японского языка и внести его в произведение, сделав речь 

главного героя более живой и помочь читателю сопереживать ему. Рассмотрим другой случай. 

ハリーとハーマイオニーは抱き合いながら口をポカンと開けたままだった。 

Хари:-то Ха:маиони:-ва дакиаинагара кути-о поканто акэтамама датта. 

Harry and Hermione’s jaws dropped. 

Гарри и Гермиона от удивления раскрыли рты. 

Ономатоп ポカン покан используется для описания возникновения нескольких отверстий 

одновременно и относится к типу гиё:го, описывающему характер физических движений. В 

данном случае ономатоп используется в переносном значении для описания одновременно 

широко раскрытых от удивления ртов. Переводчица использовала звукоподражание в том месте, 
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где оно отсутствует в оригинальном тексте, но возможно в японском языке. Это позволяет 

японскому читателю получить более живую картинку происходящего.  

Таким образом, можно сделать вывод, что перевод на японский язык ономатопоэтической 

лексики, присутствующей в оригинальном тексте, был выполнен в полном объёме. Но при 

переводе в произведение было добавлено 678 ономатопа, используемых преимущественно для 

описания внутренних ощущений объекта и характера действий – категорий, отсутствующих в 

английском корпусе звукоподражаний или редко используемых, однако развитых в японском 

языке по причине нехватки глаголов, подчёркивающих нюансы действия. Это объясняется 

стремлением переводчика адаптировать текст произведения для японского читателя и дать ему 

соответствующую картину происходящего, использовав для этого обширный корпус 

звукоподражательной лексики.  Таким образом, появление ономатопоэтической лексики при 

переводе художественного произведения на японский язык объясняется стремлением 

переводчика использовать широкий корпус звукоподражаний японского языка для раскрытия 

переживаний героев, описания их действий и адаптации произведения для японского читателя. 
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Данное исследование посвящено изучению этапа перехода японо-европейских отношений от 

конфронтации к сотрудничеству и роли, которую сыграл в этом процессе Ясухиро Накасонэ. 

Я.Накасонэ, выдающийся японский государственный деятель, занимавший пост Премьер-

Министра страны с 1982 по 1987 гг., сыграл ключевую роль в становлении японо-европейских 

экономических связей.  

В данном исследовании пользован комплексный подход, позволяющий наилучшим образом 

изучить многоуровневый характер японо-европейских отношений, влияние, которое на них 

оказала международная конъюнктура, и личность политического лидера. Для изучения 

официальных документов применены элементы контент-анализа и метод изучения документов.   

К 1980 г. накопились торговые противоречия между Японией и ЕЭС. Их причиной было 

принятие Японии в ГАТТ в обход стандартной процедуры под давлением США в 1955 г. В то 

время как страны Западной Европы вынуждены были обеспечить режим максимального 

благоприятствования по отношению к Японии, Токио шел лишь на символические уступки. В 

результате с 1970-го по 1980 гг. положительное сальдо Японии со Старым Светом выросло с 

926,5 млн долл. до 21,4 млрд долл., из которых больше половины приходилось на ФРГ, 

Великобританию и Францию [1, с.13]. В сложившихся условиях Еврокомиссия решилась на 

отчаянный шаг – подачу в ГАТТ заявления о применении к Японии статьи 23 Соглашения1 [2, 

p.63]. 

Еврокомиссия возводила все новые заслоны на пути импорта из Японии, препятствуя попыткам 

Токио компенсировать убытки, нанесенные топливным кризисом 1979 - 1980 гг. за счет экспорта 

в Европу. В то же время европейцы весьма безрезультатно старались продвигать свои товары на 

японский рынок. Двусторонние экономические связи осложнял заниженный курс йены. В мае 

1981 г. был ограничен импорт японских автомобилей [3, c.553]. 

Лишь июне 1981 г. в ходе визита в Брюссель Министра экономики торговли и промышленности 

Росукэ Танака Япония заявила о готовности решать указанные проблемы в экономических 

отношениях с ЕЭС. 

27 ноября 1982 г. Правительство Японии возглавил Я.Накасонэ. До него большинство японских 

политиков во внешнеполитических вопросах руководствовались «Доктриной Ёсида»2. Новый 

Премьер был знатоком европейской культуры и приверженцем либеральных ценностей. Этим он 

был обязан обучению на французском отделении Средней школы Сидзуока, где он в 

совершенстве овладел французским языком [4, p.103]. Еще одном отличаем Я.Накасонэ от 

большинства предшественников было то, что он не полагался на бюрократический аппарат для 

                                                           
1 Пункт 2 Статьи XXIII соглашения ГАТТ позволял вынести спорные вопросы на рассмотрение других 

членов Организации, которые были уполномочены дать рекомендацию или предписание по разрешению 

проблемы. Если же ситуация была достаточно серьезной, указанная статья допускала частичную 

приостановку установленного Соглашением режима максимального благоприятствования в отношении 

одного из членов Организации. 
2 Доктрина Ёсида (по имени премьер-министра Японии 1946-1954 гг.) заложила магистральное 

направление послевоенной политики национальной безопасности Японии, предусматривающее 

ускоренное экономическое развитие, резкое ограничение военных расходов и тесный союз с США. 
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принятия решений и считал, что политика и культура - наиболее эффективные инструменты 

международных отношений.  

Политика Я.Накасонэ изначально была вдохновлена докладом комиссии Охира - Окита. Этот 

документ был подготовлен специальной исследовательской группой по распоряжению 

Администрации Премьер-министра М.Охира в 1980 г. В нем изложена концепция 

Тихоокеанского Сообщества в котором Япония занимала бы позицию, соответствующую ее 

экономическим достижениям [5, с.68]. Я.Накасоне полагал, что подобный подход можно 

распространить на весь мир. В частности, поэтому он заявлял стремление играть более активную 

роль в оборонительном союзе с США и отменил правило, согласно которому оборонный бюджет 

Японии не должен был превышать 1% ВВП.   

12 февраля 1983 г. между Японией и ЕЭС было заключено Соглашение о добровольном 

ограничении экспорта, положившее начало трансформации экономических отношений. В 

решении пойти на уступки европейцам проявился подход Я.Накасонэ, ставившего политическую 

целесообразность на первое место и полагавшего, что делает более чем оправданную 

долгосрочную инвестицию в развитие отношений со странами Западной Европы.     

В мае 1983 г. Я.Накасонэ участвовал в саммите Большой Семерки в Вильямсбурге (США), где 

ему далось установить доверительные отношения с Президентом Франции Ф.Миттераном, и 

Премьер-Министром Великобритании М.Тэтчер. Он успешно выступил посредником при 

урегулировании разногласий между западными державами, призывая их консолидировать 

позиции по вопросам международной безопасности, чем завоевал всеобщее уважение. Это в 

значительной мере способствовало включению вопросов безопасности в итоговый документ 

саммита [4, p.106]. Таким образом, Я.Накасонэ продемонстрировал потенциал Японии как 

самостоятельного игрока международной политической арены, способного влиять на любые 

глобальные вопросы.  

В июне 1984 г. в Лондоне Я.Накасоне и М.Тэтчер договорились о японских инвестициях в 

экономику Великобритании, положив начало новому подходу к японо-европейским 

экономическим отношениям. В следующем году аналогичная встреча была проведена Ф. 

Миттераном.  

Одной из основных целей режима добровольного ограничения экспорта, введенного 

соглашением 1983 г., было предоставление странам ЕЭС времени для перевооружения 

собственной промышленности. Выполнить эту задачу европейцам не удалось. Новая 

инвестиционная политика, предусматривающая производство японских товаров в Западной 

Европе, одновременно решала несколько проблем. Японские корпорации больше не испытывали 

столь острой необходимости экспортировать свою продукцию в западные страны. При этом 

европейская промышленность существенно обновлялась за счет японского капитала. В 

результате режим ограничения экспорта оказался настолько выгоден для обеих сторон, что его 

про продлевали до конца существования ЕЭС.  
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Я.Накасонэ также наладил эффективное взаимодействие с Президентами Еврокомиссии 

Гастоном Торном и Жаком Делором, их заместителем Э.Давиньоном и еврокомиссаром Вилли 

де Клерком.  

Благодаря интенсификации межправительственных контактов при участии Я.Накасонэ в 1985 г. 

была создана Комиссия по развитию торговли [6, p.66]. 

Уход от «Доктрины Ёсида», принцип главенства политических интересов над экономическими, 

а также понимание европейской культуры и менталитета сделали Я.Накасонэ лидером, который 

которому оказалось под силу укрепить позиции Японии как одного из основных центров 

принятия решений в международной политике.  

В сотрудничестве лидерами европейских стран и ключевыми должностными лицами 

Еврокомиссии Я.Накасонэ удалось разрубить сохранявшийся на протяжении нескольких 

десятилетий узел противоречий между Японией и ЕЭС. Это повлекло за собой стремительный 

переход отношений от конфронтации к сотрудничеству и увенчалось подписанием 8 июня 1991 

г. Декларации о сотрудничестве между Европейским Сообществом и входящими в него странами 

и Японией.  
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Öz 

Bu araştırma öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde yaşanan belirsizliğe ilişkin tutumlarını belirlemek 

amacıyla gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlerin görüşlerinin cinsiyet, medeni durum, yaş ve mesleki kıdem 

değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi araştırmanın alt amaçları olarak 

alınmış ve öğretmenlerin görüşleri bu bağımsız değişkenlere göre değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu 

araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır.  Araştırmanın evrenini Sakarya ilinde görev yapan 

öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırma, örneklem grubuna ulaşmada; ulaşım, ekonomi ve diğer 

sorunlardan dolayı uygun örnekleme yöntemi ile Sakarya ili Karapürçek ilçesinde çalışan 208 kamu 

personeli ile yürütülmüştür.  Veri toplamak için Ersanlı ve Uysal (2015) tarafından geliştirilen 

“Belirsizliğe Karşı Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin kişisel bilgileri hakkında dört 

maddelik (cinsiyet, yaş, medeni durum ve mesleki kıdem) bir “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. 

Toplanan veriler SPSS 18.0 istatistik paket programına kaydedilmiş ve verilerle ilgili betimsel 

istatistikler çıkartılmıştır. Verilerin analizinde yüzde, frekans, aritmetik ortalama, standart sapma, 

Mann-Whitney U testi ve Kruskall-Wallis testi analizi teknikleri kullanılmıştır. Yapılan araştırma ile 

elde edilen sonuçlar şunlardır: Cinsiyetlerine göre öğretmenlerin belirsizliğe ilişkin tutum düzeyleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Erkek öğretmenlerin algı düzeyinin 

kadın personellere göre yüksek olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin medeni durum ve yaş 

değişkenine göre belirsizliğe ilişkin tutum düzeylerinin anlamlı bir farklılık göstermediği tespit 

edilmiştir. Mesleki kıdemlerine göre öğretmenlerin belirsizliğe ilişkin tutum düzeylerinde anlamlı bir 

farklılık tespit edilmiş olup 0-5 kıdem yılına sahip öğretmenlerin algı düzeylerinin diğer gruplardan 

yüksek olduğu, 11-15 kıdem yılına sahip öğretmenlerin algı düzeylerinin ise en düşük olduğu tespit 

edilmiştir. Çalışma sonunda bulgular doğrultusunda öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, Belirsizlik, Öğretmen. 
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GİRİŞ 

Bilim ve teknolojide meydana gelen gelişmeler ile birlikte insanoğlunun bilgiye ulaşma ihtiyacı 

artmıştır. Bu artış eğitimde daha önceki dönemlere göre daha üstün teknolojilerin kullanılmasını zorunlu 

hale getirmiştir. Bu zorunlulukla birlikte hayat boyu öğrenmenin gereği olarak eğitimdeki gelişimlerden 

herkesin eşit bir biçimde faydalanabilmesi için öğrenmenin sınırlarını yıkan uzaktan eğitime ilgi de 

artmıştır. Uzaktan eğitimi, İşman (2008) öğrenen ve eğiticinin farklı yerlerde olmasına rağmen iletişim 

ve bilgi teknolojileri aracılığı ile gerçekleştirilen eğitim biçimi olarak tanımlarken, Gökçe (2008) ise 

bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanmak suretiyle zaman ve mekândan bağımsız olarak 

gerçekleştirilen, etkileşimli ve ekonomik bir eğitim modeli olarak tanımlamıştır. Uzaktan eğitimin; 

bireysel ihtiyaçlara göre daha kolay güncellenebilir olması, öğrenen merkezli olması, daha geniş 

kitlelere eğitim hizmetinin götürülebilmesi ve farklı mekânlardaki uzmanlardan yararlanılabilmesi 

bakımından geleneksel yöntemlere göre daha avantajlı yönleri olduğu görülmektedir (Cavanaugh, 2001; 

Mupinga, 2005). Uzaktan eğitimin avantajları 2019 yılında dünya genelinde ortaya çıkan Covid-19 

pandemisi ile daha iyi anlaşılmıştır. Covid-19 pandemisiyle ortaya çıkan krize karşın yüz yüze eğitime 

göre yapılanmış eğitim kurumlarından eğitim programlarını web tabanlı eğitim sistemine hızlıca 

uyarlayabilenler ivedilikle çalışmalara başlamış ve uzaktan eğitime sorunsuz biçimde geçiş yapmışlardır 

(Gewin, 2020; Lau, Yang ve Dasgupta, 2020). 

Coğrafi bir sınırlama olmaksızın belirli bir zaman periyodunda bir kıta ve/veya tüm dünyaya yayılıp 

etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel isim pandemidir (TDK, 2021). Dünya Sağlık Örgütü 

(DSÖ), bir salgının pandemi olması için üç kriter aramaktadır. Bunlar; insandan insana kolayca ve 

sürekli bulaşması, etkenin yeni ortaya çıkan bir virüs olması ve mutasyona uğrayabilen bir ajan 

olmasıdır. DSÖ’nün pandemi ilan etme gerekçesi ise insandan insana çok hızlı ve kolayca bulaşarak 

tüm ülkeler için tehdit oluşturmasıdır (Bauch, Lloyd-Smith, Coffee ve Galvani, 2005). Aralık 2019’da 

dünya genelinde Covid-19 pandemisi ortaya çıkmış ve Mart 2020’de DSÖ tarafından küresel pandemi 

ilan edilmiştir (WHO, 2020). Bu ilan ile birlikte dünya genelinde ülkelerce bir dizi önlemler alınmıştır. 

Koronavirüsün insandan insan çok hızlı bir biçimde geçip yayılması nedeniyle maske, sosyal mesafe ve 

temizlik gibi kurallarla pandemi kontrol altına alınmaya çalışılmış ve bu bağlamda dünya üzerinde 191 

ülkede her düzeyden eğitim kurumları kapatılmıştır. UNESCO (2020a) verilerine göre okulların 

kapatılması ile birlikte tüm dünyada 1,6 milyar öğrencinin eğitimi sekteye uğramıştır. Türkiye de tüm 

dünya gibi bu durumdan etkilenmiş, yaklaşık 16,5 milyonu ilk ve ortaöğretim öğrencisi olmak üzere 25 

milyondan fazla öğrencinin eğitimi sekteye uğramıştır (UNESCO, 2020b). Türkiye’de okulların 

kapanması ile birlikte eğitimde devamlılığı sağlamak için acil uzaktan eğitim süreçleri işletilmiş, Milli 

Eğitim Bakanlığınca Eğitimde Bilişim Ağı (EBA) işlevsel hale getirilmiş, öğretmenlerce EBA 

platformu üzerinden canlı ders verme imkânı sağlanmış, televizyon üzerinde ilk, orta ve lise 

öğrencilerine yönelik ulusal yayın yapan üç kanal açılmış, güvenli çevrim içi platformlarla anlaşmalar 

sağlanarak süreç yönetilmeye çalışılmıştır. Bu pandemi sürecinde eğitimin devamı ile ilgili Milli Eğitim 

Bakanlığı’na ait politikalar yöneticilerde, öğretmenlerde, velilerde ve eğitimin tüm paydaşlarında bir 

belirsizlik ortamı yarattığı açıktır. 

Belirsizliği; Türk Dil Kurumu “müphemlik, olayların gerçekleşme olasılığının bilinmediği durum” 

olarak tanımlarken (TDK, 2020); Bakioğlu ve Demiral (2013) ifadelerde muğlâklık, şartların zaman 

zaman değişmesi, yorumların zamanla çelişkili olabilmesi ve bakış açılarının değişebilmesi durumu; 
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Karavardar (2011) kişiler tarafından yeterli bilgi olmaması sebebi ile tam olarak açıklanamayan ve 

gruplandırılamayan durum; Neyişçi (2008) doğada var olan, örgütlerin yaşantısını ve bilgi alışverişini 

de içine alan bir olgu; Sarı ve Dağ (2009) durumların ve beklentilerin tam olarak açık olmaması halinde 

kişilerde korku, heyecan, kaygı vb. olguların meydana gelmesine sebep olan ve insan psikolojisi 

üzerinde sonuçları açısından olumsuzluk belirtisi olan bir kavram; Kajs ve McCollum (2009) ise açık 

olmama, çözümsüzlük ve yeniliğin birleşimi sonucu oluşan durum olarak tanımlamıştır. Belirsizlikle 

ilgili bütün alanyazın çalışmalarından edinilen bilgileri de kapsayan, belirsizliğin bütün boyutları ile 

yeniden tanımlanması gerekirse belirsizlik; gelecek zamanda olmasını istediğimiz veya istemediğimiz 

olguların hangi durumlarda ve ne düzeyde olacağı, fayda veya zararının tahmin edilememesinin insan, 

toplum, örgüt,  işletme vb. üzerinde yaratmış olduğu dengesiz bir durum olarak ifade edilmiştir (Ersanlı 

ve Uysal, 2015).  

Farklı kültürlerde belirsizliğin olumsuz olarak algılandığına dair oldukça fazla örnek vardır. İşe giriş ile 

ilgili yapılan bir mülakatta ‘‘Üç yıl sonra iş ile ilgili hangi konumda olmak istersiniz?’’ sorusunu 

‘‘bilemiyorum’’ diye cevaplandıran kişi, işe alım yapacak ekibi etkileyebilir mi? Gazetelerin ekonomi 

ile alakalı köşeleri yatırım tavsiyeleri ile doludur. Hiçbir ekonomi dergisi veya gazetenin ekonomi 

köşesinde ‘‘Bu sene yatırım ile ilgili bilgi veremeyeceğiz, çünkü hiçbir öngörümüz yok ’’diye yazmaz. 

Seçimlere hazırlanan siyasetçi ‘‘Olası problemlerle ilgilenip onları çözmeye çalışmayacağım’’ söylemi 

ile başarılı olabilir mi? Öğrenciler genellikle sınav öncesi öğretmenlerinden neleri bilmeleri gerektiğine 

dair bilgi isterler. Öğretmenlerinin çok azının cevabı ‘‘Bunu söyleyemem, sorularla ilgili hiçbir 

fikrinizin olmayacağı bir sınav olacak, sorulara sezgisel becerilerinizle cevap verirsiniz’’ şeklinde olur 

(Clampitt ve DeKoch, 2001). Belirsizliğin olumsuzluk şeklinde algılandığı daha birçok örnek verilebilir. 

Bu ve benzer açılardan irdelendiğinde belirsizliğin bazen olumlu veya bazen olumsuz algılanabileceği 

görülmektedir (Smithson, 2008). Belirsizlik kavramı ister olumlu isterse olumsuz algılansın hayatımızın 

içinde var olan bir kavramdır ve alınan kararların birçoğu da az da olsa belirsizlik içerir. Caddeden 

karşıya geçmek veya benzer farklı durumlarda dahi eyleme geçerken az da olsa bir belirsizlik 

yaşanabilmektedir. Geleceğe dair alacağımız kararlar geçmiş tecrübelerimiz doğrultusunda alınır, ancak 

şartlar devamlı olarak değiştiğinde beklenmeyen yeni riskler ortaya çıkabilir. Karmaşıklığın çok fazla 

olduğu, iletişim ve bağlantının yoğun olduğu sistemlerde kararlar genellikle belirsizlik altında alınır. 

Teknolojik gelişimin çok hızlı olduğu dünyada, yüksek orandaki belirsizlik mevcut değerlendirme 

kriterleri ile karar ve idare işlemlerini sorgular hale getirmiştir (Dai, 2004; Kasperson, 2008). 

İnsan hayatı boyunca birçok belirsiz durumlarla karşılaşabilmektedir. Bu nedenle bazı zamanlarda 

belirsiz ve muğlak olan bazı durumlarda davranış sergileme, tepki verme, reaksiyona geçme ve belirsiz 

olan bu olaya karşı pozisyon belirlemek gerekebilir. İnsanlar bilinçlerinde kavram olarak beliren bütün 

bu belirsizlikleri önce tanımlarlar, daha sonra bu belirsizliğe rağmen riski ve tehlikeyi göze alarak 

hareket ederler (Moles, 2004). Karmaşık, riskli ve belirsiz olan bu durumlar insan hayatının ayrılmaz 

bir parçası olmaktadır. Bu nedenle kişiler hayatları ile ilgili karar aşamalarında belirsiz durumları ve 

riskleri de göze almak zorundadırlar. Olayların ve durumların önceden bilinememesi belirsizliğin ortaya 

çıkmasına sebep olmaktadır. Bu sebepten ötürü kişiler her zaman belirsizliklere uyum sağlamayabilir 

veya belirsizlik ortamında sıkıntı çekebilirler (Akar, 2016). Belirsizlik insanlar için tasanın ve stresin 

sebebidir (Ersanlı ve Uysal, 2015). Belirsiz durumlar insanın karşılaşılan bir durumda ne şekilde hareket 

edebileceğini, yaşadığı çevreyi hem fiziksel hem de sosyal olarak bilmenin insan psikolojisinde 
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oluşturduğu güven duygusundan yoksun bırakarak önemli bir tehdit unsuru olur (Yavuz, 2012). 

Belirsizlik beklenmeyen bir anda ortaya çıkıp, aniden geliştiği, çeşitli sebeplerle yaşamın olağan seyrini 

aksaklığa uğrattığı, süregelen bireysel ve toplumsal düzeni bozma potansiyelinde olan olay veya olaylar 

bütünü olduğundan, davranış ve psikolojiyi negatif yönde etkiler ve krizin çıkmasına sebep olabilir 

(Ersanlı ve Uysal, 2015).  Oysaki insan yapısı itibariyle yarınından yani geleceğinden emin olup onu 

garanti altına almak ister. Bunun olmaması durumunda hem fizyolojik hem de psikolojik olarak olumsuz 

olarak etkilenir (Buhr ve Dugas, 2002). 

Alanyazında belirsizlik boyutları; bireysel, grupsal ve örgütsel belirsizlikler olarak üç farklı şekilde ele 

alınmıştır (Tınaztepe, 2010). 

Bireysel Belirsizlik: Gifford ve arkadaşları bireysel belirsizliği; bireylerin kendileri ve yaşamları ile ilgili 

herhangi bir konuda veya durumda yeterli düzeyde veri elde edememeleri veya konuya ya da duruma 

dair eldeki verilerin olağan ve düzenli olan akışının düzensiz bir hal almaya başlaması sonucunda 

bireysel anlamda belirsizlik yaşanmaktadır. Jackson ise vakalar veya durumlar arasında sebep-sonuç 

bağlantısı kurması,  vakaları veya durumları tanımlandırması ve bireyin hem bilimsel hem de duyuşsal 

yetkinlikleri ile hayatı boyunca karşılaştığı veya karşılaşacağı, yaşamış olduğu veya yaşayacağı bireysel 

belirsizliğin hangi seviyede olduğunu belirleyeceğini savunmaktadır. Bu durumda dikkat edilmesi 

gereken asıl unsur bireyin, belirsizlik durumunu nasıl yorumladığı, belirsizliğin giderilmesi için mevcut 

bilginin hafızalarda nasıl muhafaza edildiği ve bu bilginin belirsizliği ortadan kaldırmak için ne şekilde 

kullanılacağıdır (Polat, 2015). 

Grupsal Belirsizlik: Grup seviyesindeki belirsizlik olumsuz bir tanımlama olmakta beraber bu durum 

grup ile aidiyet bağı olanlar açısından pozitif bir etki yaparak motivasyonun artmasına neden olmaktadır. 

Grup mensupları belirsiz olan bu duruma karşı gruba karşı duymuş oldukları aidiyet duygusu ile bir 

bütün olarak topluca hareket etmeye başlarlar. Fakat grup üyelerinin sürekli değişen yenilikler ile ilgili 

bilgilendirilmemesi belirsizliğe sebep olur. Bireylerin ya da grupların karşı karşıya kalınan bu 

belirsizliği minimize edeceğine inandıkları verilere tam anlamı ile ulaşabilmeleri durumunda belirsizlik 

ortadan kalkacaktır (Polat ve Arabacı, 2015). 

Örgütsel Belirsizlik: Bazen örgütlerinde en önemli problemlerinden birisi, bireyler ve gruplarda olduğu 

gibi belirsizliktir. Örgütlerdeki belirsizliğin sebebi örgütün kendi yapısından kaynaklanan iç etkenler 

olabileceği gibi dış etkenlerde olabilir. Ekonomik krizler, örgütün kendi organizasyon yapısındaki 

değişmeler, şirket ortaklıkları vb. durumlar örgütün içindeki güven ortamına zarar verebilir, geleceği 

öngöremez hale getirerek örgütte belirsiz bir yapının oluşmasına sebep olabilir. Örgütlerin karşı karşıya 

kaldıkları bu belirsiz durum kısa sürede ortadan kalkabileceği gibi uzun sürede devam edebilir. 

Belirsizlik genel anlamda örgütün performansının ve çalışanların verimliliğinin azalmasına neden olur. 

Hayat boyunca belirsizlikten kaçınmanın mümkün olunamayacağını düşünerek, yaşanabilecek 

belirsizlikleri stres kaynağı olarak görmek yerine belirsizliği yönetebilmek gerekmektedir. Örgüt 

içerisinde destekleyici bir sistem kurmak, yapılan işleri zenginleştirmek, örgüt içerisinde çalışanların 

rollerini açık şekilde belirlemek, çatışmaları minimize etmek, çalışanların mesleki bilgilerini artırmaya 

yönelik planlar yapmak ve çalışanların mutlu olabilecekleri sosyal ortamlar yaratmak örgütün karşı 

karşıya kaldığı belirsizliğin neden olduğu stresin azaltılması için uygulanabilecek önemli stratejilerdir 

(Demiral, 2014). 
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Gerçekleşecek olayların sonuçları ile bu sonuçların aşamalarının kesin olarak bilinmemesi bireylerin 

hayatları üzerinde belirsizliğe sebep olmaktadır (Kurt, 2003). Durumların değişebilir olması, ifadelerin 

kesin olmaması, birbirleri ile çelişen yorumlar ve aynı konu ile ilgili farklı düşünce yapılarının varlığı 

da belirsizliğe sebep olan faktörlerdir (Kajs ve McCollum, 2009). Bu açıklamalar doğrultusunda 

belirsizliğe sebep olan faktörler alanyazında dört grupta toplanmaktadır. Bunlar yenilik, bilgi eksikliği, 

rastgelelik ve durumların karmaşıklığıdır (Kajs ve McCollum, 2009; Clampit ve Dekoch, 2001).  

Yenilik: Yenilik aşamalarının doğasında var olan belirsizlik durumlarının olması, kişilerin yaşamlarında 

bazı ciddi problemlerinde ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir. Kişilerin yenilik aşamalarının 

sonucunda meydana gelecek olan yenilikleri kesin olarak tahmin edememeleri, yeniliğin aşamalarının 

süresinin bilinememesi ve kişilerin yaşamlarında bu duruma adaptasyon sağlayıp 

sağlayamayacaklarının bilinememesi gibi durumlar kişilerin yaşamlarındaki riski artırmakta ve artan 

riskin yönetilebilir olması da önemli bir durum haline gelmektedir (Baltaş, 2015). 

Bilgi eksikliği: Bu durum;  bilginin hiç bilinmemesi veya bilginin eksik bilinmesi şeklinde ikiye ayrılır. 

Olay ve durumlarla alakalı bilgilerin hiç olmaması ve gelecekte meydana gelecek koşulların 

bilinmemesi tam bilgi eksikliği, kişilerin eksik bilgi sahibi olduklarına dair bilgilerinin mevcudiyeti ise 

bilginin eksik bilinmesidir. İnsanların yaşamlarını etkileyen belirsiz durumların temel sebebi bu 

belirsizlikle ilgili ya hiçbir bilgilerinin olmaması ya da eksik bilgi sahibi olmalarıdır (Arslan, 2013). 

Rastgelelik: Bir olay, var olan koşullar ve şartlar sürecinden bağımsız olarak doğuyorsa yani söz konusu 

olayın zorunlu bir sonucu değilse, başka şekillerde de gerçekleşme olasılığı var ise bu durum rastgeledir. 

Belirli bir aşamaya kadar olaylar tahmin edilebilir ancak belli bir aşamadan sonrası öngörülemeyebilir. 

Öngörülemeyen ve rastgele meydana gelen olaylar kişilerin hayatında belirsizliğe neden olmaktadır. 

Ancak rastgele diye nitelendirilen bu durm belirli periyotlarla gerçekleşiyorsa, oluşumları ve sonuçları 

itibari ile nede- sonuç ilişkisi kurulabiliyorsa rastgelelik son bulur (Eren, 2003). 

Karmaşıklık: Abraham Moles’e göre belirsizlik, labirentteki yürüyüş gibidir (Moles, 1992). Moles, 

karmaşık yapıdaki bazı olayların, kesin ve belirli olmayan olguların ve karar verilmesi gereken sürecin 

ortasında yaşanan bütün bu durumların belirsizlik dereceleri ne olursa olsun, bu durumun bilinçaltında 

kavramsallaştığını, bu durumla önce zihinsel olarak mücadeleye başlandığını ve zihinsel olarak başlanan 

bu mücadelenin daha sonra pratiğe dönüştüğünü ortaya koymuştur. (Moles, 2004). Bu karmaşık yapı 

karmaşıklık teorisine göre bireylerde yaratıcılığa neden olmaktadır. İnsan, hayatındaki belirsizliklere, 

riskli durumlara, kaos ortamlarına yani karmaşık olan bu yapıyı öğrenmek zorundadır. Zamanla daha da 

karmaşık olan ve belirsiz olguları içinde barındıran dünyada, insanlar böyle durumlar karşısında basit 

ama güçlü karar vermeleri çok büyük önem kazanmaktadır (Waldrop, 1997). 

Bu araştırmanın amacı; öğretmenlerin belirsizliğe ilişkin tutumlarının belirlemektir. Bu genel amaç 

doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

 Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin belirsizliğe karşı tutumları ne düzeydedir? 

 Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin demografik özelliklerine göre (cinsiyet, medeni durum, 

yaş ve kıdem) tutum puan ortalamalarında anlamlı farklılık var mıdır? 
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YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Bu araştırma ile öğretmenlerin belirsizliğe ilişkin tutum düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Öğretmenlerin görüşlerinin cinsiyet, medeni durum, yaş ve mesleki kıdem değişkenlerine göre farklılık 

gösterip göstermediğinin belirlenmesi araştırmanın alt amaçları olarak alınmış ve öğretmenlerin 

görüşleri bu bağımsız değişkenlere göre değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu araştırmada genel tarama 

modeli kullanılmıştır. Genel tarama modelleri çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında 

genel bir yargıya varmak amacıyla, evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek ya da örneklem 

üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir (Karasar, 2006).  

 

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın çalışma evrenini Sakarya ilinde görev yapan 13.422 öğretmen oluşturmaktadır (MEB, 

2020). Araştırma, örneklem grubuna ulaşmada, ulaşım, ekonomi ve diğer sorunlardan dolayı uygun 

örnekleme yöntemi ile Sakarya ili Karapürçek ilçesinde çalışan 208 kamu personeli ile yürütülmüştür. 

Araştırma kapsamına alınan 208 öğretmenin cinsiyet, medeni durum, yaş ve mesleki kıdemine ait 

bulgular Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 1. Öğretmenlerin Demografik Özelliklerine İlişkin Dağılım 

Özellikler  N % 

Cinsiyet Kadın 135 64,9 

 Erkek 73 35,1 

Medeni Durum 
Bekâr 183 88,0 

Evli 25 12,0 

Yaş 

23-30 yaş 13 6,3 

31-40 yaş 87 41,8 

41-50 yaş 87 41,8 

51 ve üstü 21 10,1 

Kıdem 

0-5 yıl 11 5,3 

6-10 yıl 118 56,7 

11-15 yıl 47 22,6 

16 yıl ve üstü 32 15,4 
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Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmenlerin 135’i (%64,9) kadın, 73’ü (%35,1) ise 

erkektir. Katılımcıların 183’ü (%88) bekâr kişi iken 25’i (%12) evlidir. Araştırmaya katılan 

öğretmenlerin 13’ü (%6,3) 23-30 yaş, 87’si (%41,8) 31-40 yaş, 87’si (41,8) 41-50 yaş, 21’i (%10,1) 

ise 51 yaş ve üstü yaş grubundadır.  

 

Veri Toplama Araçları 

Veri toplamak için Ersanlı ve Uysal (2015) tarafından geliştirilen “Belirsizliğe Karşı Tutum Ölçeği” 

kullanılmıştır. Ayrıca Öğretmenlerin kişisel bilgileri hakkında dört maddelik (cinsiyet, yaş, medeni 

durum ve mesleki kıdem ) bir “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır.  Ölçekte yer alan derecelendirme 

maddeleri; “Kesinlikle katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, “Kararsızım”, “Katılıyorum” ve “Tamamen 

Katılıyorum” seçeneklerinden oluşmaktadır. Verilerin çözümlenmesinde, öğretmenlerin verdikleri 

yanıtların puanlarını hesaplamak amacıyla ölçekte yer alan maddeler beşli likert tipi olarak 

derecelendirilmiştir. Ölçekte yer alan maddelere “Kesinlikle Katılmıyorum” için 1, “Katılmıyorum” için 

2, “Kararsızım” için 3, “Katılıyorum” için 4, “Tamamen Katılıyorum” için 5 puan verilmiştir. 

Değerlendirme ölçeğinin puan aralığının hesaplanmasında Puan aralığı = (En yüksek değer – En düşük 

değer) / 5 yani (5-1=4) (4/5= 0.80) katsayısı esas alınmıştır (Büyüköztürk, 2002). Ağırlıklı aritmetik 

ortalamalarının değerlendirme aralığı Tablo 2’de gösterilmiştir. 

 

  Tablo 2. Belirsizliğe Karşı Tutum Ölçeği Puanlama Tablosu 

Puan Aralığı Seçenekler 

0-1.80 1- Kesinlikle katılmıyorum 

1.81-2.61 2- Katılmıyorum 

2.62-3.42 3- Kararsızım 

3.43-4.21 4- Katılıyorum 

4.22-5 5- Tamamen Katılıyorum 

 

Verilerin Toplanması ve Verilerin Analizi 

Dünya genelinde yaşanan pandemi nedeniyle eğitimlerin uzaktan eğitim yoluyla devam etmesinden 

dolayı veriler Google-Form üzerinden toplanmıştır. Araştırmacının görevi gereği Sakarya ilinde sürekli 

olarak gerçekleştirdiği öğretmen toplantıları sayesinde formun bağlantı adresi öğretmenlere okul 

yöneticileri vasıtasıyla hızlı bir biçimde ulaştırılmış ve formun öğretmenlerce gönüllülük esasına göre 

doldurulması istenmiştir. Soru formunu 180 öğretmen eksiksiz doldurmuş ve katılımcılarca formun 

doldurulması yaklaşık 3-5 dakika sürmüştür. Toplanan veriler SPSS 18.0 istatistik paket programına 

kaydedilmiş ve verilerle ilgili betimsel istatistikler çıkartılmıştır. Verilerin analizinde yüzde, frekans, 

aritmetik ortalama, standart sapma, Mann Whitney U testi ve Kruskall-Wallis testi analizi teknikleri 

kullanılmıştır. Bu bağlamda öğretmenlerin belirsizliğe karşı tutum düzeylerinin, öğretmenlerin 
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demografik değişkenlerine bağlı olarak anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla öncelikle verilerin normal dağılım gösterip göstermediğine bakılmış, bunun sonucunda 

cinsiyet ve medeni durum değişkenleri için Mann Whitney U testi; yaş ve mesleki kıdem değişkenleri 

için Kruskall-Wallis testi kullanılmıştır. 

 

BULGULAR 

Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmenlerin Belirsizliğe İlişkin Tutum Düzeylerine İlişkin 

Bulgular 

Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin belirsizliğe ilişkin tutum düzeyleri Tablo 3’de verilmiştir. 

 

Tablo 3.  Belirsizliğe İlişkin Tutum Ölçeğinin Örneklem Sayısı, Aritmetik Ortalama, Standart Sapma 

İle Ölçek Madde Sayısı 

 N X̄ Ss Madde Sayısı 

Belirsizliğe ilişkin Tutum Ölçeği 208 3,39 ,70 15 

 

Tablo 3 incelendiğinde örneklem grubunu oluşturan öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecindeki 

belirsizliğe ilişkin tutum düzeyi aritmetik ortalamasının 3,39 ve standart sapması Ss= ,70 olduğu 

gözlenmektedir. Buna göre öğretmenlerin belirsizliğe karşı kararsız düzeyde oldukları sonucuna 

varılmıştır. 

 

Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin belirsizliğe ilişkin ölçek maddeleri bazındaki görüşleri Tablo 

4’te verilmiştir. 

 

Tablo 4. Ölçek Maddelerinin Aritmetik Ortalamasının İncelenmesi 

Ölçek Maddeleri X̄ 

Belirsizlikler karşısında strese kapılırım 3,76 

Belirsizlik beni umutsuzluğa sevk eder. 3,24 

Belirsizlik bana zaman kaybettirir. 3,77 

Kararsızlığımı sonlandırmak için aldığım karardan emin olamam. 2,75 

Belirsizlikler beni çok düşündürüyor. 3,60 

Karar verememek beni huzursuz ediyor. 3,75 

Belirsizlik harekete geçmemi engelliyor. 3,32 
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Yanlış yapma korkusuyla karar vermekte zorlanıyorum. 2,66 

Belirsizlik bir işe başlamamı engelliyor. 3,14 

Belirsizlik beni psikolojik olarak yoruyor. 3,62 

Belirsiz durumlar zihnimi çok meşgul ediyor. 3,57 

Belirsizlik kararımı olumsuz yönde etkiliyor 3,21 

Belirsiz durumlar karşısında karışık duygular yaşarım. 3,55 

Belirsizlik benimle birlikte çevremi de olumsuz etkiler. 3,30 

Belirsiz durum uzadıkça gerilimim artar. 3,69 

 

Tablo 4 incelendiğinde uzaktan eğitim sürecinde yaşanan belirsizlikler ile ilgili olarak ''Belirsizlik bana 

zaman kaybettirir.'' maddesi en yüksek ortalamaya sahipken ''Yanlış yapma korkusuyla karar vermekte 

zorlanıyorum.'' maddesi ise en düşük ortalamaya sahiptir. 

 

Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmenlerin Belirsizliğe İlişkin Tutum Düzeylerinin Öğretmenlerin 

Cinsiyet Durumlarına Göre Değerlendirilmesi 

Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin belirsizliğe ilişkin tutum düzeylerinin öğretmenlerin cinsiyet 

durumlarına göre değerlendirilmesi tablo 5’te verilmektedir. 

 

Tablo 5. Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmenlerin Belirsizliğe İlişkin Tutum Düzeylerinin 

Öğretmenlerin Cinsiyet Durumlarına  Göre  Değerlendirilmesi 

 Cinsiyet N 𝐒ı𝐫𝐚 

Ortalaması 

Sıra 

Toplamı 

U p 

Belirsizliğe İlişkin 

Tutum Ölçeği 

Kadın 135 158,78 36838,00 9810,00 ,00* 

Erkek 73 192,95 20453,00 

 

Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin belirsizliğe ilişkin tutum düzeylerinin aritmetik ortalamalarının 

öğretmenlerin cinsiyet durumlarına göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla yapılan Mann Whitney U testi yapılmıştır. Tablo 5’te görüleceği üzere öğretmenlerin 

belirsizliğe ilişkin tutum algı düzeyleri cinsiyet durumlarına göre anlamlı bir şekilde farklılık 

göstermektedir [U= 9810,00; p< .05]. Buna göre erkek öğretmenlerin belirsizliğe ilişkin tutum 

düzeylerinin kadın öğretmenlere göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. 
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Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmenlerin Belirsizliğe İlişkin Tutum Düzeylerinin Öğretmenlerin 

Medeni Durumlarına Göre Değerlendirilmesi 

Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin belirsizliğe ilişkin tutum düzeylerinin öğretmenlerin medeni 

durumlarına göre değerlendirilmesi Tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6. Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmenlerin Belirsizliğe İlişkin Tutum Düzeylerinin 

Öğretmenlerin Medeni Durumlarına Göre Değerlendirilmesi 

 Medeni 

Durum 

N Sıra 

Ort. 

Sıra Toplam U p 

 

Belirsizliğe 

İlişkin Tutum 

Ölçeği 

Bekâr 183 104,17 19062,50 2226,50 ,83 

Evli 25 106,94 2673,50   

 

Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin belirsizliğe ilişkin tutum düzeylerinin aritmetik ortalamalarının 

öğretmenlerin medeni durumlarına göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla yapılan Mann Whitney U testi yapılmıştır. Tablo 6’da görüleceği üzere öğretmenlerin 

belirsizliğe ilişkin tutum algı düzeyleri medeni durumlarına göre anlamlı bir şekilde farklılık 

göstermemektedir [U= 2226,50; p> .05]. 

 

Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmenlerin Belirsizliğe İlişkin Tutum Düzeylerinin Öğretmenlerin 

Yaşlarına Göre Değerlendirilmesi 

Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin belirsizliğe ilişkin tutum düzeylerinin öğretmenlerin yaşlarına 

göre değerlendirilmesi tablo 7’de verilmektedir. 

Tablo 7. Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmenlerin Belirsizliğe İlişkin Tutum Düzeylerinin 

Öğretmenlerin Yaşlarına Göre Değerlendirilmesi 

F, X ve Ss Değerleri 

  

Kruskall-Wallis Sonuçları 

 

   

   

Yaş N 

 

 Sıra χ² Sd p 

 

   X̄  

Belirsizliğe 23-30 yaş 13 74,54     

İlişkin Tutum 31-40 yaş 87 110,57 5,10 3 ,16  

Ölçeği 41-50 yaş 87 105,99     

   51 ve üstü 21 91,74     
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Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin yaşlarına göre, belirsizliğe ilişkin tutum düzeylerinin anlamlı 

bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla dağılımın normal olmaması nedeniyle 

Kruskall-Wallis testi uygulanmıştır. Tablo 7’ye göre grupların sıralama ortalamaları arasındaki farklılık 

anlamlı bulunmamıştır (χ²=5,10; p>.05). 

 

Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmenlerin Belirsizliğe İlişkin Tutum Düzeylerinin Öğretmenlerin 

Kıdemlerine Göre Değerlendirilmesi 

Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin belirsizliğe ilişkin tutum düzeylerinin Öğretmenlerin 

kıdemlerine göre değerlendirilmesi Tablo 8’de verilmektedir.  

 

Tablo 8. Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmenlerin Belirsizliğe İlişkin Tutum Düzeylerinin 

Öğretmenlerin Mesleki Kıdem Sürelerine Göre Değerlendirilmesi 

F,𝐗 ve Ss Değerleri Kruskall-Wallis Sonuçları 

 Kıdem     N 𝐗Sıra χ² Sd p 

Belirsizliğe 

İlişkin Tutum 

Ölçeği 

0-5 yıl 11 147,55 11,71 3 ,02* 

6-10 yıl 118 128,48 

11-15 yıl 

16 yıl ve üstü 

47 

47 

105,95 

107,34 

 Toplam  208     

 

 Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre, belirsizliğe ilişkin tutum 

düzeylerinin anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla dağılımın normal 

olmaması nedeniyle Kruskall-Wallis testi uygulanmıştır. Tablo 8’e göre grupların sıralama ortalamaları 

arasındaki farklılık arasındaki farklılık anlamlı bulunmuştur (𝐱𝟐=11,71; p<.05). Buna göre tüm ölçekte 

sıra ortalamaları dikkate alındığında 0-5 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin algı düzeyleri en 

yüksek (𝐗Sıra= 147,55) iken, 11-15 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin algı düzeyleri ise en düşük (𝐗Sıra= 

105,95)  olarak bulunmuştur. 

 

SONUÇLAR 

Yapılan araştırma ile elde edilen sonuçlar şunlardır:  

1. Cinsiyetlerine göre öğretmenlerin belirsizliğe ilişkin tutum düzeyleri arasında anlamlı bir 

farklılık görülmüştür. Yani öğretmenlerin belirsizliğe ilişkin tutumlarında cinsiyetin etkisi 

olduğu görülmüştür. Erkek öğretmenlerin algı düzeyinin kadın personellere göre yüksek olduğu 

tespit edilmiştir.  
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2. Öğretmenlerin medeni durum değişkenine göre belirsizliğe ilişkin tutum düzeyleri anlamlı bir 

farklılık göstermemektedir. Yani Öğretmenlerin belirsizliğe ilişkin tutumlarında medeni 

durumun etkisi bulunmadığı söylenebilir. 

3. Katılımcıların yaşlarına göre belirsizliğe ilişkin tutum düzeylerinin anlamlı bir farklılık 

göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.  

4. Mesleki kıdemlerine göre öğretmenlerin belirsizliğe ilişkin tutum düzeylerinde anlamlı bir 

farklılık görülmüştür. Öğretmenlerin belirsizliğe ilişkin tutumlarında kıdem yılının etkisi 

olduğu görülmüştür. 0-5 kıdem yılına sahip öğretmenlerin algı düzeylerinin diğerlerinden 

yüksek olduğu 11-15 kıdem yılına sahip öğretmenlerin algı düzeylerinin ise en düşük olduğu 

görülmüştür. 

 

Öneriler 

Çalışma sonuçları doğrultusunda aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir: 

1. Öğretmenlerin belirsizlikler karşısında strese girmelerini önlemek için kurum yöneticilerinin  

örgütsel yapı içinde özellikle personeli direkt ilgilendiren kararlar konusunda  fikirlerini alması 

ve  sonuçların uygun bir şekilde kişilere bildirilmesi gerekmektedir. Örgütteki değişikliklerden 

öğr personeli erken haberdar ederek bilgilendirmek ve kişiliklerinin önemsendiğini 

hissettirmek, kişilerin morallerinin ve kontrol duygularının sarsılmasına engel olacaktır. 

2. Bu araştırmada ki değişkenlerden kıdem yılı ve cinsiyete göre Öğretmenlerin belirsizliğe ilişkin 

tutum düzeylerinde  anlamlı farklılık görülmüştür. Öte yandan yaş ve medeni durum 

değişkenleri açısından belirsizliğe ilişkin tutum düzeylerinde  anlamlı düzeyde bir farklılık 

göstermemektedir. Araştırma daha geniş örneklem gruplarına yapılarak bu değişkenler daha 

detaylı bir biçimde incelenebilir. 

3. Öğretmenlerin belirsizliğe ilişkin tutumlarında farklılık görülen araştırma gruplarına nitel 

çalışmalar yaptırılarak ayrıntılı bir şekilde inceleme yapılabilir. 

4. Kurum yöneticileri, kararlar alırken kurumun tüm çalışanlarıyla fikir alışverişinde bulunmalı 

çalışanlara güvendiğini göstermeli ve gerçekleşecek olan değişim konusunda bilgilendirme 

yaparak onların olası belirsizliklere ilişkin tutumlarını olumluya çevirebilir. 

 

 

KAYNAKÇA 

Akar, V. (2016). Ailenin kişinin iş yaşamına müdahalesinin sonuçları: Bireycilik ve belirsizlikten 

kaçınmanın moderatör etkileri. Yüksek Lisans Tezi,  Gümüşhane Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Gümüşhane. 

Arslan, A. (2013). Investigation of relationship between sources of selfefficacy  beliefs of secondary 

school students and some variables. Kuram ve  Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(4). 



  

   
119 

Bakioğlu, A. & Demiral, S. (2013). Okul yöneticilerinin belirsizlik durumlarını algılama ve karar verme 

tarzları. Eğitim Bilimleri Dergisi, 38, 10. 

Baltaş, A. (2015). Türk kültüründe yönetmek yerel değerlerle küresel başarılar kazanmak. İstanbul: 

Remzi Kitabevi 

Bauch, C. T., Lloyd-Smith, J. O., Coffee, M. P., & Galvani, A. P. (2005). Dynamically modeling SARS 

and other newly emerging respiratory illnesses: past, present, and future. Epidemiology, 791-

801. 

Buhr, K. & Dugas, M. J. (2002). The intolerance of uncertainly scale: Psychometric properties of the 

English version. Behaviour Research and Therapy, 40, 931-  945. 

Cavanaugh, C. S. (2001). The effectiveness of interactive distance education technologies in K-12 

learning: A meta- analysis. International Journal of Educational Telecommunications, 7(1), 73-

88. 

Clampitt, P. G. & DeKoch, R. J. (2001). Embracing uncertainty: The essence of leadership. New York: 

M. E. Sharpe. 

Dai, P. (2004). Decision making under uncertainty: Scalability and applications.  Unpublished 

Dissertation, University of Washington, Washington, USA.  

Demiral, S. (2014). Okul yöneticilerinin belirsizlik durumlarına ilişkin algıları ve  belirsizlikle 

başa çıkma yolları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.  Marmara Üniversitesi Eğitim 

Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana  Bilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Denetimi 

Bilim Dalı, İstanbul. 

Ersanlı, K. & Uysal, E. (2015). Belirsizliğe karşı tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Elektronik Sosyal 

Bilimler Dergisi, 14 (54), 46-53. 

Eren, E. (2003). Yönetim ve organizasyon. Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar, İstanbul: Beta Basım. 

 

Gewin, V. (2020). Five tips for moving teaching online as COVID-19 takes hold. Nature, 580(7802), 

295-297. 

Gökçe, T. A. (2008). Küreselleşme sürecinde uzaktan eğitim. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Dergisi, 11, 1-12. 

İşman, A. (2008). Uzaktan eğitim. Pegem Akademi. 

Kajs, L. T. and McCollum, D. L. (2009). Ex̄amining tolerance for ambiguity in the  domain of 

educational leadership. Academy of Educational Leadership  Journal, 13(2), 1-16. 

Karasar, N.(2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel yayın Dağıtım. 

Karavardar, G. (2011). Aile işletmelerinde kurumsallaşma, yetki devri ve belirsizliğe tolerans. Selçuk 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (1), 164. 

Kasperson, R. E. (2008). Coping with deep uncertainty: Challenges for environmental assesment and 

decision-making. Bammer, G. & Smithson, M. (Ed.), Uncertainty and risk: Multidisciplinary 

perspectives, London: Cromwell Press. 



  

   
120 

Kurt, Ü. (2003). Karar verme sürecinde yöneticilerin kişilik yapılarının etkileri. Yayımlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler  Enstitüsü, Ankara. 

Lau, J., Yang, B., and Dasgupta, R. (2020). Will the coronavirus make online education go viral. Times 

Higher Education, 12. 

MEB (2020). www.sakarya.meb.gov.tr sitesinden erişilmiştir. 

Moles, A. (1992). Belirsizin bilimleri. (Çev: Nuri Bilgin.), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. 

Moles, A. (2004). Belirsizin bilimleri. (Çev: Nuri Bilgin), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. 

Mupinga, D. M. (2005). Distance education in high schools: Benefits, challenges, and suggestions, the 

clearing house. A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 78(3), 105-109. 

Neyişçi, N. B. (2008). Türkiye’deki mesleki eğitim ve öğretimin güçlendirilmesi projesi (megep) içindeki 

okul yöneticilerinin, belirsizlikten kaçınma  davranışlarını gerçekleştirme düzeyleri. 

Yayımlanmamış Yüksek Lisans  Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi Teftiş Planlaması ve Ekonomisi 

Bilim Dalı. 

Polat, M. (2015). Yöneticilerin açık liderlik özellikleri ve sosyal ağları benimseme  durumlarının 

örgütsel belirsizlik üzerindeki etkileri: Fırat  Üniversitesi  örneği. Doktora Tezi, Fırat 

Üniversitesi, Eğitim Bilimleri  Enstitüsü, Elazığ. 

Polat, M. & Arabacı, İ. B. (2015). Enformasyon kuramı bağlamında sosyal ağlar,  örgütsel 

belirsizlik ve eğitim: Kavramsal bir analiz. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(37), 97-

809. 

Sarı, S., & Dağ, İ. (2009). Belirsizliğe tahammülsüzlük ölçeği, endişe ile ilgili olumlu inançlar ölçeği 

ve endişenin sonuçları ölçeğinin Türkçe’ye  uyarlanması, geçerliliği ve 

güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 10, 261-270. 

Smithson, M. (2008). The many faces and masks of uncertainty . Bammer, g. &  Smithson, m. (ed.), 

uncertainty and risk: multidisciplinary perspectives,  London: Cromwell Press. 

TDK (2020). www.tdk.gov.tr adresinden 08.05.2020 tarihinde edinilmiştir. 

Tınaztepe, C. (2010). The effect of desire for change on the relationship between  perceived 

uncertainty and job related affective well being. Yayımlanmamış  Yüksek Lisans Tezi. 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Örgütsel Davranış Bilim Dalı,  Marmara Üniversitesi, 

İstanbul. 

UNESCO. (2020a). School closures caused by Coronavirus (Covid-19). UNESCO. 

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse.  

UNESCO. (2020b). Startling digital divides in distance learning emerge. UNESCO. 

https://en.unesco.org/news/startling-digital-divides-distance-learning-emerge 

Waldrop, M. M. (1997). Karmaşıklık: Düzen ve kaosun eşiğinde beliren bilim. (Çev: Z. Dicleli), 

İstanbul: Türk Henkel Dergisi Yayınları. 

http://www.sakarya.meb.gov.tr/
http://www.tdk.gov.tr/
https://en.unesco.org/news/startling-digital-divides-distance-learning-emerge


  

   
121 

WHO. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic. World health Organization. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019. 

Yavuz Güzel, H. (2012). Psikolojik dışlanma kişisel belirsizlik hissine yol açar mı?  Psikolojik 

dışlanmanın, kişisel belirsizliğin ve ölümlülüğün dikkat çekici olmasının etkileri. 

Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi,  Ankara. 

 

 

 



  

   
122 

Восприятие и Влияние Русского Модернизма в 

Азербайджане 
Perception and Influence of Russian Modernism in Azerbaijan 

 

Хatirа  КULIYEVA 

доктор философских наук, заведущий отдела «Философия  мультикультурализма и 

толерантности» Института философии и социологии НАНA. AZERBAIJAN 

ORCID ID: 0000-0002-4889-656; Email: xatire_6262@mail.ru;  multikult@mail.ru 

+994507709172 

 

 

Резюме 

В России, как и во Франции, модернистское движение возглавляли ведущие представители 

русской литературной мысли. Для сравнения, и французские, и русские модернисты разработали 

программу великих революционных изменений, которой не было ни в одной другой стране мира. 

Поэтому их деятельность называется «революционной демократией». С этой точки зрения новое 

общество, с которым столкнулись основатели русского Просвещения, взяло на себя задачи 

социально-экономического строительства, и эта идея была всеми силами, борющимися за цель. 

Например, славянофилы, как и просветители всего мира, сначала назывались патриотами. Их 

теория предвидела великое будущее для России, гражданами которой они были, и резко 

критиковала старую Россию. Название им дали конкурирующие европейские модернисты. 

Славянофилы же называли себя русистами в соответствии со своими целями и задачами. 

Конечно, период в России должен был культивировать свой истинный характер просвещения, и 

эти серьезные силы стали революционными демократами. Они выполняли революционные 

задачи, такие как подготовка крестьянской революции в России, отмена права крепостного права 

и достижение создания свободных и равных условий жизни. Революционные демократы также 

создали и развили литературно-эстетическую идею модернизма в соответствии со временем. 

Dо марксизма русские революционные демократы, прежде всего В. Белинский, А. Герцен, Н. Г. 

Чернышевский, А. Н. Добролюбой, сыграли большую историческую роль в развитии теории 

искусства. Эта новая литературно-художественная теория соответствует политическому 

направлению, которое возникло в мировой эстетической мысли в XIX веке и привело к 

появлению новой модернистской философско-научной методологии. 

Русские революционные демократы со своими прогрессивными идеями выдвинули новую 

программу просвещения в России. Естественно, что в применяемой ими литературе и искусстве 
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принципы реализма, вопрос национализма, принципы этики оказали влияние на идеи стран, в 

которые входила Россия, в том числе и Азербайджана. 

Можно привести множество примеров, подтверждающих возникновение просвещения в 

Азербайджане под влиянием русских революционных демократов. Например, богатое наследие 

и организационная деятельность азербайджанских национальных писателей и интеллектуалов, 

таких как Мирза Фатали Ахундов, Гасан бек Зардаби, Наджаф бек Вазиров, Абдуррахим бек 

Хагвердиев, Джалил Мамедгулузаде и Узеир Гаджибеков подтвердить прогрессивное влияние 

российского модернистского движения на азербайджанское общество. 

В статье рассматриваются вопросы «Восприятие и влияние русского модернизма в 

Азербайджане», автор анализирует и оценивает прогрессивные черты этого исторического 

периода с научной объективностью. 

Ключевые слова: Азербайджан, Россия, модернизм, славянофилы, Мирза Фатали Ахундов  

  

 

Abstract 

In Russia, as in France, the modernist movement was led by leading representatives of Russian literary 

thought. For comparison, both French and Russian  modernists came up with a program of great 

revolutionary change that no other country in the world had. That is why their activity is called 

"revolutionary democracy". From this point of view, the new society, which the founders of the Russian 

Enlightenment faced, took on the tasks of socio-economic construction, and this idea was all the forces 

fighting for the goal. 

 For example, the Slavophiles, like the enlighteners of the whole world, were first known as patriots. 

Their theory envisioned a great future for Russia, of which they were citizens, and sharply criticized old 

Russia. The name was given to them by rival European modernists . The Slavophiles, on the other hand, 

called themselves Russianists in accordance with their goals and objectives. 

 Of course, the period in Russia had to cultivate its true character of enlightenment, and these serious 

forces became revolutionary democrats. They carried out revolutionary missions, such as preparing for 

a peasant revolution in Russia, abolishing the right of serfdom, and achieving the creation of free and 

equal living conditions. The revolutionary democrats also created and developed the literary and 

aesthetic idea of modernism in line with the times. 

In general, before Marxism, the Russian revolutionary democrats, mainly V. Belinsky, A. Gertsen, NG 

Chernyshevsky and AN Dobrolyuboy, played a great historical role in the development of art theory. 

This new literary-artistic theory corresponds to the political direction that emerged in the world aesthetic 

thought in the XIX century and led to the emergence of a new modernist philosophical-scientific 

methodology. 
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The Russian revolutionary democrats, with their progressive ideas, put forward a new program of 

enlightenment culture in Russia. Naturally, in the literature and art they applied, the principles of 

realism, the question of nationalism, the principles of ethics had an impact on the ideas of the countries 

that included Russia, including Azerbaijan. 

 Many examples can be cited confirming the emergence of enlightenment in Azerbaijan under the 

influence of Russian revolutionary democrats. For example, the rich heritage and organizational 

activities of Azerbaijani national writers and intellectuals such as Mirza Fatali Akhundov, Hasan bey 

Zardabi, Najaf bey Vazirov, Abdurrahim bey Khagverdiyev, Jalil Mammadguluzade and Uzeyir 

Hajibeyov confirm the progressive influence of the Russian modernist movement on Azerbaijani 

society. 

 The article discusses the issues of "Perception and Impact of Russian Modernism in Azerbaijan" and 

the author analyzes and evaluates the progressive features of this historical period with scientific 

objectivity. 

Keywords: Azerbaijan, Russia, modernism, Slavophiles, Mirza Fatali Akhundov 
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Öz 

Antik Yunan felsefe tarihi doğa bilimciler olarak da bilinen Miletos ekolünün filozofları ile 

başlamaktadır. Thales’in ilk filozof olarak ortaya çıktığı bu ekol öncelikle gözünü doğaya çevirmiştir. 

Çevresini anlamlandırmayı, içinde bulunulan evrenin çağının insanının zihninde bir gizem olarak 

kalmaması için evrenin işleyişini çözmeyi amaç edinmişlerdir. Bunun yanı sıra başta Yedi Bilgelerden 

biri olan Thales olmak üzere evrenin içinde doğanın bir parçası olarak var olan insanın ahlaki bakımdan 

davranışlarına yönelik önerilerde bulunmuştur. Bu önerilerin merkezinde insanın bilişsel olarak 

kendisinin farkında olması yatmaktadır. Söz konusu farkındalık İlk Çağ felsefesinde ahlak anlayışının 

önemli bir parçasını oluşturmuştur. Doğa filozoflarından sonra ise Sokrates ile başlayan dönemde 

filozoflar odak noktalarını neredeyse tamamen insana yönlendirmişlerdir. Bu dönemde ruh ve beden 

olarak iki unsurdan meydana geldiği tanımlanan insanın özellikle ruhuna özen göstermesi gerekliliği 

üzerinde durulmuştur ve bu özenin sonucunda varılacak nokta ise eudaimonia (mutluluk) olarak 

belirlenmiştir. Mutluluğa ulaşma sürecinde kendinin farkında olmanın önemi dile getirilmiş ve bunun 

ölçülülükle sağlanacağı öne sürülmüştür. Antik Yunan döneminin bu mutluluğa hedeflenmiş ahlak 

görüşü Helenistik ve Roma dönemi felsefesinde de geçerliliğini korumuştur.  

Orta Çağ’da ise Hristiyanlığın din olarak yaygınlaşmasıyla birlikte ahlak Hristiyanlık kapsamında 

biçimlenmiştir. Mutluluğun Antik Yunan’daki gibi ulaşılması gereken bir sonuç olarak görülmeye 

devam ettiği bu dönemde bunu sağlayacak olan ise Tanrı’ya inanmak ve yalnızca Tanrı’ya inandığı için 

iyi olmak olarak tanımlanmıştır. Yaşamının her aşamasında var olan sisteme genellikle karşı bir duruş 

sergilemiş ve böylelikle çokça tartışmalara yol açmış olan Petrus Abelardus ise skolastik yöntem ve 

felsefenin Ortaçağ Avrupası’ndaki ilk temsilcisi olarak kabul edilmiştir. Bir din görevlisi olmasına 

karşın Hristiyanlığın biçimlendirdiği döneminin ahlak anlayışından farklı düşünüp bu düşüncelerini 

ahlak üzerine yazdığı Scito Te Ipsum başlıklı bir eserinde dile getirmiştir. Ahlak görüşü doğal olarak 
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Hristiyanlık temelli olan Abelardus’un ahlakın işleyişi içerisine niyet kavramını yerleştirmesi daha önce 

sözü edilen farkını göstermektedir.  

Bu çalışmada öncelikle Petrus Abelardus’a kadar kendinin farkında olma durumu bağlamında ahlak 

üzerine görüşlerini bildirmiş filozoflar ve onların görüşlerini nasıl biçimlendirildiği ele alınacaktır. Daha 

sonra Petrus Abelardus’un Scito Te Ipsum adlı eseri çerçevesinde “kendini bil” doktrini incelenecek, 

böylelikle Antik Yunan ve Hristiyan ahlak görüşüne olan benzerlikleri ve bu görüşlerden farklılıkları 

saptanacaktır.  

Anahtar kelimeler: Kendini bil, Antik Çağ, Ahlak, Petrus Abelardus 

 

 

Abstract 

The history of Ancient Greek Philosophy begins with the philosophers of the Milesian School as 

naturalists, natural scientists. This school, in which Thales emerged as the first philosopher, first turned 

its attention to nature. They have aimed at explaining their surroundings, figuring out how the universe 

works for universe must not remain a mystery to contemporary human beings’ minds. Besides they, 

especially Thales, one of the Seven Sages, made suggestions towards moral behaviours of human beings 

as a part of the nature in the universe. At the center of these suggestions humans consciously being 

aware of themselves. This awareness has become an important part of ethical views of Ancient 

Philosophy. After natural philosophers, in the period beginning with Socrates, philosophers led their 

focus almost entirely to human beings. During this period the focal point has become the necessity of 

soul-care of humans who were defined to be existed as soul and body, and at the end of this care the 

destination was defined as eudaimonia (happiness). In the process of reaching happiness, the importance 

of self awareness was stressed and this only could be achived with moderation. The Ancient Greek 

ethical view targeted on happiness has kept its validity during the philosophy of Hellenistic and Roman 

Period. 

In the Middle Ages, with the spread of Christianity as a religion, morality was shaped within the scope 

of Christianity. In this period, when happiness continued to be seen as a result to be achieved, as in 

Ancient Greece, what would ensure this, was defined as believing in God and being good only because 

the faith was placed in God. Petrus Abelardus, who generally took a stance against the existing system 

at every stage of his life and thus caused much controversy, was accepted as the first representative of 

scholastic method and philosophy in Medieval Europe. Although he was a religious official, he thought 

differently from the ethical understanding of the period shaped by Christianity and expressed these 

thoughts in a work titled Scito Te Ipsum, which he wrote on morality. The fact that Abelardus, whose 

moral view is naturally based on Christianity, places the concept of intention in the functioning of 

morality shows the difference mentioned before. 

In this study, first of all, philosophers before Petrus Abelardus, who have expressed their views on 

morality in the context of self-awareness and how their views are shaped will be discussed. Then within 

the framework of Petrus Abelardus’s work Scito Te Ipsum, the doctrine of “know thyself” will be 
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examined, so that its similarities to the Ancient Greek and Christian moral views and their differences 

from these views will be determined. 

Keywords: Know yourself, Antiquity, Ethics, Petrus Abelardus. 

 

 

GİRİŞ 

Felsefe, bilme sevgisi ya da bilgelik sevgisi manasına gelen bir kelimedir. İnsan varoluşu gereği bilme 

çabası içinde olan bir varlıktır, bu yüzden merak etme ve bilme gibi arzuların da sahibidir. Felsefe 

tarihini ise kaynaklar Thales’le başlatır. Thales’le beraber insanın kendini anlamlandırma süreci 

içerisinde hep “Kendini bilme” kavramı geçer, çünkü insan yalnızca kendini bilirse yapacaklarının 

nelerle sınırlı olduğunu fark edebilir; insan varoluşuna ait olanla olmayanı ayırt edebilir ve böylece 

kendi varlığına özen gösteren konumuna gelebilir.  

“Kendini bil” öğretisi, yalnızca Thales’in söylemlerinde değildir. Thales’in de içinde bulunduğu Yedi 

Bilge olarak anılan (Thales, Lindoslu Cleobulos, Atinalı Solon, Spartalı Chilion, Prieneli Bias, 

Kohrinthili Periander, Midillili Pittacus), Antik Yunan döneminin önde gelen filozof devlet adamı ve 

kanun koyucular olan kişilerinde öğütlerinde bu kavramı kullandığı görülmektedir. Aynı zamanda İlk 

Çağ filozofu olan Herakleitos’un fragmanlarında vurguladığı her insanda kendini tanıma ve ölçülü olma 

olanağının bulunduğu yönündeki ifadeleri göze çarpar. Felsefe tarihinde bu konudan kapsamlı bir 

biçimde söz eden ilk isim ise Sokrates’tir. Platon’un kaleme aldığı birçok eserde “kendini bil, ölçülü ol” 

ifadeleri geçmektedir. Hocası olan Sokrates’in düşünceleri erdemli olmak için insanın kendisini bilmesi 

ve ölçülü olması yönündeki fikirleri Platon’da da görmek mümkündür. Aristoteles’in ahlak anlayışında 

erdemin ve mutluluğu getirecek şeyin ölçülü olmaktan geçtiğini yani insanın kendisini bilerek mutluluğa 

ulaşabileceğini savunmuştur.  Helenistik ve Roma felsefesine baktığımızda ise Epikurosçuluğun öne 

sürdüğü düşüncelerde bu bakış açısını görmek mümkündür. Epikuros öğrencilerine insanın yalnızca 

kendini mutlu kılabileceği; bu yüzden her türlü zevki yaşamaları gerektiğini; ancak yalnızca ölçülü 

olmayı yani kendini bilmeleri gerektiğini öğütlemiştir. Çünkü zevkin fazlası onlara ıstırap verebilir, ona 

göre yalnızca kendini bilen kimse bu yaşamda mutlu olabilir. Orta Çağ’a gelindiğinde bu özgür anlayış 

ve düşünme biçimi Hristiyan felsefesinde yerini insanın mutluluğu tanrıya inanmak ve sadece tanrı 

istediği için iyi olmak zorunluğuna bırakmıştır, yani bir emir ahlakıdır. Ortaçağ Hristiyan felsefesinde 

ahlak anlayışı bakımından daha farklı düşünenlerden biri de bir skolastik filozof olan Petrus 

Abelardus’tur. O tıpkı İlk Çağ filozofları gibi akla büyük önem vermiştir. Dönemin diğer düşünürleri 

gibi onun ahlak anlayışı da din temelli bir ahlak görüşüdür; fakat diğer düşünürlerden farkı ise ahlak 

anlayışının bir niyet ahlakı olmasından kaynaklanır. Orta Çağ’da ilk defa başlı başına bir ahlak eseri 

yazan kişi de yine Petrus Abelardus’tur. Bu eser tamamen niyet ahlakını ele alan ve niyet ahlakının 

önemini vurguladığı bu yazının da başlığını taşıyan Scito te Ipsum (Kendini Bil) eseridir. 

 

İLK ÇAĞ FİLOZOFLARINDA “KENDİNİ BİL” ÖĞRETİSİ            

“Kendini bil” kavramı ve insanın bu çabası felsefe tarihini de başlatmış olduğumuz Thales’le ve Yedi 

Bilge olarak andığımız Yunan siyaset insanlarıyla beraber daha sık dile gelmeye başlamıştır. Yedi Bilge 
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olarak anılan dönemin siyaset ve iktisatçıları, doğa bilimleriyle beraber etik bağlamda düşünmüş ve 

öğütler vermişlerdir. Örneğin Atinalı Solon “İşin sonunu düşün” şeklinde, Korinthoslo Periandros 

“Öfkeni yen” şeklinde ve Lesboslu Pittakos: “Hiçbir şeyde aşırı olma” gibi öğütler vermiştir.  

Bu öğreti İlk Çağ felsefesinde Herakleitos’un Fragmanlar adlı eserinde de karşımıza çıkmaktadır. 

Kendini bilme veya kendini tanıma her insanda bulunan bir özelliktir. Ruhun logosu sınırına 

ulaşılmayacak bir şeydir. “Tüm bu çabanın bir betimlemesi olarak da şöyle demektedir: Kendimi 

keşfettim. Fakat nihayetinde şu sonuca varmaktadır: İnsanın karakteri kaderidir”  (YILDIZ, 2012, s. 10). 

Felsefe tarihindeki bu görüşten sonra insanı temel alan, insan felsefesini başlatan Sokrates etik anlayışını 

bu öğretiyi temel alarak oluşturmuştur. Atomcu felsefenin ardından felsefeye bir hümanizm hâkim 

olmuştur. Sokrates 469 yılında Atina’da doğmuştur. Babası Heykeltıraş Sophroniskos, annesi ise ebe 

Phainerete’dir. Sokrates felsefe tarihinin en önemli isimlerinden biridir. Felsefe Tarihinde Antik Felsefe 

sınıflandırması yapılırken ondan önce gelen doğa filozofları için ‘Presokratikler’ yani Sokrates öncesi 

filozoflar olarak anılmışlardır. Bunun yanı sıra ondan sonra gelen filozoflar ise Sokrates sonrası olarak 

anılmaktadırlar. Fakat Sokrates’in kendi kaleme aldığı bir eseri bulunmamaktadır. Onun fikirlerini 

öğrencisi olan Platon’un eserlerinden öğrenmekteyiz. Onun etik anlayışına göre; 

“Mutluluğun kaynağı bilgidir. Mutluluğun önündeki en büyük engel ise bilgisizliktir. Kişinin erdemli 

olabilmesi için erdemin bilgisine sahip olması gerekir. Erdem olan bilgi aynı zamanda insanın özüne 

ilişkin bilgidir. Erdemi tanımlamanın bir yolu da onu kendini bilmeye eşitlemektir. O, bilgiyi ahlâkî 

eylemin dayanağı olarak araştırır”  (Özkan, 2013, s. 43). 

Sokrates için “kendini bilmek” ölçülülük erdemidir. O ruh ve bedenin ayrı olduğunu, bedenin 

gideceğini; fakat ruhun kalıcı olduğunu ileri sürmektedir.  Bundan dolayı insan ruha özen göstermelidir. 

İyi insan ölçülü olan ve erdemin bilgisine sahip olan kişidir. Kötü insan ise ölçülü insanın tersidir. İnsan 

mutlu olmak istiyorsa eğer kendini bilmelidir. Gorgias diyaloğunda bunu şu şekilde ifade etmiştir: 

“Söylediklerim doğruysa mutlu olmak isteyen bir insan ölçülülüğe alışmalı, ölçüsüzlükten, taşkınlıktan 

ve cezalandırılacak duruma düşmekten tüm gücüyle kaçınmalıdır” (Platon, 2011, s. 139). Alkibiades 

diyaloğunda ise insanın özünün ne olduğunu bilme çabası içindeyken yapması gereken şeyleri sokratik 

yöntemi kullanarak ortaya koymaya çalışırken rastlamaktayız. Diyalogda Sokrates, Alkibiades’e 

“Özümüzü bilmek için ne yapmalıyız? Bunu bilirsek, ne olduğumuzu da bilmiş oluruz, demiştik. 

Tanrılar aşkına Alkibiades, şu, demin sözünü ettiğimiz Delphoi’deki1 yazı ne demektir? İyice anlıyor 

muyuz?”  (YILDIZ, 2012, s. 7-15). şeklinde sorular sormaktadır ve insanın mutlu olabilmesinin yolunun 

“kendini bil” öğretisini benimsemesi ve buna alışmasından geçtiğini söylemektedir. Kharmides 

diyaloğunda yalnızca bir bilgenin kendini bileceğine vurgu yapılmıştır. Aynı zamanda Sokrates’in 

öğrencisi Platon’un da benzer fikirlere sahip olduğu bilinmektedir. Platon’un Filozof-Kral fikri 

Khramides diyaloğunda geçen Sokrates’in ortaya attığı “Kendini bil” öğretisinden çıkmıştır.  

“Bilgelik ya da ölçülülüğün (sophrosyne) soruşturulduğu Kharmides diyalogunda, yalnızca bilgenin 

kendini bileceği, neyi bildiğine, neyi bilmediğine karar verebilecek olanın yalnızca o olduğu, aynı şeyi 

başkalarında da inceleyip, neyi bildiklerini, neyi bildiklerini anlayabilecek olanın yine o olduğu söylenir 

                                                           
1 Delfi Yunanistan'ın kuzeyinde 2 bin 450 metre yüksekliğindeki Parnasos Dağı'nın yamacında bulunan bir 

merkezdir. Delfi, Apollon Tapınağı ile ünlü bir merkezdir. Tapınağın giriş kısmında Sokrates'in öğretisinin 

temelini oluşturan söz “Gnothi seauton” yani "Kendini bil" yazısı vardır. 
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(Kharmides,167a). Böylece site, sadece onun idaresi altında düzene kavuşacaktır (171d-e). O halde, 

kendi sınırlarını bilen, diğer şeylerin sınırlarını da bilir, kendisini ve başkalarını bu “karşılıklı sınırlar 

düzeni” içinde görür ve buna uygun eyler. Bu durumda kendini bilmek, bütün evren düzenini bilmektir. 

İdeaların bilgisi ruhun düzeniyle evren düzenini uyumlu kılar, onları aynı bütünün parçaları haline 

getirir”  (Uslu, 2007, s. 150). 

Platon’un idealar dünyası düşüncesini açıklamak için kullandığı mağara alegorisinde aktardığı gibi 

kendini bilmek içinde bulunulan dünyanın da bir yansımalar dünyası olduğunun farkına varmaktan 

geçmektedir. Aristoteles ise dönemin önde gelen düşünürlerinden biridir ve kendinden sonra gelen 

filozofları fazlasıyla etkilemiş bir isimdir. Aristoteles insanın diğer varlıklardan farkının akıl sahibi 

olmasına bağlamıştır. İnsan “ruh” ve “beden” olarak iki ayrı bileşenden oluşmaktadır. Ruh insanın 

formudur, beden ise maddesidir; ona göre ruh bedeni düzenler. “Akıl, “insan ruhuna” özgü olan bir 

formdur, onun karakteristik ayrımıdır”  (Gökberk, 2016, s. 79).  Bu yüzden akıl sahibi olan insan, bunu 

iyi ve doğruya yönelik kullanırsa, aklından olması gerektiği gibi faydalanırsa insan olmanın hakkını 

vermiş olur. İnsanın nihai amacı aklını iyi bir şekilde kullanarak iyiye ulaşmakla olur. Tıpkı Sokrates 

gibi o da ölçülü olmaya ve insanın ruhuna özen göstermesi gerektiğine bunu da aklını kullanarak elde 

etmesi gerektiğine vurgu yapmıştır. “Tüm sanatların, araştırmaların, eylemlerin ve tercihlerin amacı 

iyiye ulaşmaktır” (Akderen, 2019, s. 21).  Aristoteles’in bu fikirlerinden de çıkarılabilecek nihai sonuç 

ise insanın “kendisini bilmesinin” önemidir. Tıpkı Herakleitos’un düşüncesi gibi “insan kendini bilirse 

sınırlarını bilebilir” cümlesini akıllara getirmektedir.  

 

HELENİSTİK VE ROMA FELSEFESİNDEKİ AHLAK ANLAYIŞI 

Bu dönem için İlk Çağ felsefesinin ikinci kısmıdır denilmektedir. Helenistik devrin en önemli siyasi 

olayı, Roma İmparatorluğu’nun ortaya çıkışı olmuştur. Bu dönemde bir felsefe okulu ya da doktriner 

bir felsefe belli bir doğruluk ölçütünü de kapsayan bir keşif yöntemi, dünyanın düzeni, keşfi, 

bileşenlerinin ne olduğuna, insanın dünyadaki yerine ilişkin bir algılama ve mutluluğun ne olduğuna, 

ona nasıl ulaşabileceğine ilişkin bir açıklama olan bir tür sistemden meydana gelmektedir.  

Stoa okulu Helenistik dönemin büyük düşünce hareketlerinden biridir. Kıbrıslı Zenon tarafından 

kurulmuştur. Stoa felsefesi, insan mutluluğunun dıştan gelen tesirlere ve kaderin cilveleriyle ilgili 

olmayıp insanın bütün bunlar karşısında takınacağı tavra bağlı olduğunu savunmaktadır. Fazilet ve 

mutluluğu insanın iç huzuru ve özgürlüğünde bulunduğunu öne sürmüşlerdir. Birey onlara göre hem 

kendi kendine hem de içinde bulunduğu topluluğa karşı dürüst olmaya zorlamaktadır. Ahlak 

anlayışlarında akla uygun bir hayatın esas olduğunu savunmuşlardır. Akıl faziletin esasını akla 

getirdiğinden akla uygun bir hayat onlar için aynı zamanda faziletli bir hayat anlamına gelmektedir. 

İnsan alemle bir bütün olmak için hem doğa ile hem de kendi ile uyumlu olmalıdır. Bilge kişi onlara 

göre kendi iç huzurunda ve özgürlüğünde kendini bulan ve akla uygun hareket eden kişidir. Bu görüşte 

tavır ve akla uygunluk ‘kendini bil’ doktrinini akıllara getirmektedir. 

Bu dönemin bir diğer okulu da Epikurosçuluktur. Demokritos felsefesinin tesiri altında kaldıkları 

görülmektedir. Epikurosçular insanın yalnızca kendi kendilerini mutlu kılabileceği görüşüne sahiplerdir. 
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“Bedensel hazlar, Epiküros’a göre, hiçbir zaman tam olarak tatmin edilemez; bedensel hazların peşinde 

koşan insanlar, bu yüzden hep doyumsuz kalır ve hep acı çekerler. Buna göre, bir insan hep daha çok 

şey isterse, böyle biri halihazır daki durumundan hoşnutsuzluk duyup, huzursuz olur. İnsanı mutlu kılan, 

makul ve sade alışkanlıklardır, peşinden koşacağımız ve sakınacağımız şeyleri ölçebilen akıldır” 

(Cevizci, Felsefenin Kısa Tarihi, 2017, s. 80). 

Ahlak anlayışlarında tıpkı kendinden önceki filozoflar olan Sokrates ve Aristoteles gibi Epikuros’a göre 

de insanın hedefi eudoaimonia yani mutluluktur. Bu iki filozoftan farklı olarak ölümle her şeyin son 

bulacağına inanmışlardır. Bu sonlu yaşamı tatlı geçirmek için ise zevk ve bütün çabaların bir ölçüsü 

olmalıdır. Ölçü ise insanın ‘kendini bilmesiyle’ sınırlarını bilmesiyle mümkün olmaktadır.  Helenistik 

dönemdeki diğer düşünürler ahlak anlayışı bakımından pek bilgi sunmamakla birlikte ‘kendini bilmek’ 

ve ölçülü olmakla ilgili ifadeler kullanmamışlardır. Bu dönemdeki Septikler Pyrhon ve Timon tarafından 

temsil edilmişlerdir. Bilgi karşısında agnostik bir tavır takınarak varlığın esasının bilinemeyeceğini öne 

sürdükleri görülmektedir. Yeni Platonculuk’ta ise Platon’dan etkilenen Plotinos’un idealist felsefe 

anlayışıyla karşılaşmaktayız. Evrenin nasıl var olduğuna dair şunları düşünmektedir: Alem büyük harfle 

Bir’den pay alarak meydana gelmiştir. Yani güneş nasıl her şeyin kaynağı ise Bir’de ona göre her şeyin 

kaynağıdır. Bir her şeyin ondan sudur ettiği kaynaktır.  

“Erdemlerin insan hayatı açısından anlamı ve önemi olduğuna dikkat Plotinus, dünyadan uzaklaşıp, 

gittikçe Tanrısallığa yaklaşma idealini filozofun görevi olarak görür. Buna göre bir filozofun ahlaki ve 

zihni bakımdan öz disiplinini sağlaması, maddi dünyadan ve beşeri eğilimlerden uzak durması ve 

“derece derece Mutlak’a doğru iç/deruni bir yolculuk” (Tarnas 2013: 144) yapması gerekir. Filozofun 

geçirdiği bu manevi yolculuk sayesinde yaşadığı aydınlanma anı dünyevi bilgiyi aştığından tarif 

edilemez bir andır. Bu esnada özne-nesne şeklindeki bir ayrım ortadan kalkmıştır. “İşte bu, filozofun 

Bir olan’la bütünleştiği tefekkür ve keşif arzusunun nihâî kemal noktasıdır” (Tarnas 2013: 144)”  

(SALIYA, 2016, s. 153). 

Plotinus’ta gördüğümüz ahlak anlayışı Bir’e ulaşmak için gidilmesi gereken bir yol haritası gibidir. 

Bireyin mutluluğu bu zorunlu yol haritasına uymaktan geçmektedir. 

 

PATRİSTİK FELSEFEDEKİ AHLAK ANLAYIŞI 

Orta Çağ Hristiyan felsefesi kendi içinde ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan ilki Patristik felsefedir. Bu 

felsefe kendinden sonra gelecek olan Skolastik felsefenin zeminini oluşturmaktadır. Kelime olarak 

“Patristik”, “Babalar” anlamına gelmektedir. Bu kelimeyle ifade edilmek istenilen ise Hristiyan öğretiyi 

yaymaya çalışan din adamlarıdır. Bu dönemin filozofları, Yeni-Platonculuk’tan etkilenerek Hristiyan 

inancını anlamlandırmaya çalışmışlardır. Bu dönemin ilk filozofu, Aziz Augustinus’tur. O felsefeyi 

bağımsız bir disiplin olarak görmemiştir, tersine felsefeyi Hristiyanlığı akla uygun hale getirmek için 

bir araç olarak görmüştür. Onun ahlak anlayışı İlk Çağ filozoflarından farklıdır.      

“Augustinus, ahlak anlayışının temeline Tanrı’yı yerleştirirken, bu gerçeği göz önüne almadan erdem 

anlayışlarını ortaya koydukları için ilkçağ filozoflarını da eleştirmen edemez. Ona göre, ilkçağ 

filozofları, iyi davranışı, yani erdemi, aşkın boyutundan, Tanrısal gerçekliğinden koparmış ve şahsi bir 

niteliğe büründürmüşlerdir. Bu bakımdan erdem olarak ortaya konan ilkçağ ahlak anlayışı, gerçekte 

erdem değil, erdemin katledilmiş halidir, ahlak bozukluğudur. Çünkü ilkçağ ahlakı, az da olsa, bazıları 



  

   
131 

bakımından kabullenilebilir bir görünüm ortaya koysa da, bu anlayış, insan egoizminin, gururunun bir 

dışa vurumu olarak kabul edilmelidir” (Ocak, 2011, s. 94). 

Augustinus’a göre insanın mutluluğu ve erdemi zorunlu olarak Tanrı’yı sevmekten geçer. Patristik 

felsefenin ikinci önemli ismi Anicius Mancius Severinus Boethius’tur. Boethius her bilimin kendine 

özgü yani başka hiçbir şeyde bulunmayan ilkeleri olduğunu öne sürerek teolojinin kendi kendini özgürce 

yöneten bir bilim olmasına katkı sağlamıştır. Boethius’un ahlak anlayışına göre en yüksek iyi Tanrıdır. 

“Eğer Tanrı her şeyi biliyor ve bu bilgisinde asla yanılmıyorsa, bundan, O’nun önceden bildiği her 

şeyin zorunlu olarak gerçekleşeceği sonucu çıkar. Böylece, eğer O ezelî olarak insanların yalnız 

davranışlarını değil, fikirlerini ve niyetlerini de biliyorsa, insanın hür iradesinden bahsedilemez. Çünkü, 

insanda, yanılması mümkün olmayan Tanrı’nın daha önceden bildiğinin aksine bir davranış ya da 

iradenin bulunması sözkonusu değildir. Eğer olaylar Tanrı tarafından daha önceden bilinenden farklı 

bir istikamette gelişecek olsa, bu durumda, Tanrı’nın olacak olan hakkında sağlam bir bilgisi değil de 

sallantılı bir fikri olurdu ki, bana göre bu, Tanrı’ya inanmamakla aynı kapıya çıkan bir şey 

demektir”(Çetin, 2003, s. 138). 

Yani ona göre mutlak iyi olan Tanrı kendisidir; bu yüzden insanın nihai amacı olan mutluluk, mutlak 

iyiyi bulan insanın erişebildiği ebedi bir saadettir.  

 

ORTA ÇAĞ İSLAM FELSEFESİNDE KİNDİ, FARABİ VE İBNİ SİNA’NIN AHLAK 

ANLAYIŞI 

Orta Çağ felsefesinin bir diğer önemli felsefe geleneği İslam felsefesidir. Çok büyük ölçüde 

Müslümanlar tarafından ortaya konmuştur.  Batı Hristiyanlığının ataları saydığı Antik Yunan bilgi 

birikiminden koptuğu dönemde kültür tarihinin hem korunmasını hem de bu kültür birikimine önemli 

katkılarda bulunarak ilerlemesinin sağlandığı bir dönemdir. Antik felsefe ve Skolastik felsefe arasında 

Patristik felsefe geleneğinden sonra gelmiş ve köprü görevi görmüştür. İslam felsefesinin ilk filozofu 

Ebu Yusuf Yak’up bin İshak el-Kindi’dir.  Kindi’nin ahlak anlayışına bakacak olursak İslam ahlakıyla 

beraber İlk Çağ filozofları olan Sokrates ve Aristoteles’ten etkilenmiştir. Kindi’ye göre insan ruh ve 

beden olarak iki bileşenden meydana gelmektedir ve insanın dünyadaki nihai amacının mutluluk 

olduğunu savunmuştur. Gerçekte var olan ona göre ruhtur. İnsanın başına gelen her şey maddi olana 

bağlılığından kaynaklanır ve kişiyi mutsuzlaştırır. İnsanın mutluluğa ulaşmasını ‘kendini bil’ olarak 

ifade etmese de bu anlama gelen bir düşünceye sahiptir: 

“Kindi’ye göre gerçek mutluluk, insanı insan yapan şeyin ne olduğunu, onun için neyin gerçekten iyi 

olduğunu bilmekten ve onu bozan, dengesini yitirmesine yol açan şeylerden uzak durmak, dünyevi ve 

maddi iyilere karşı aldırmazlık içinde olmaktan geçer. İnsan yaşamının gerçek amacını, bu amacın 

insanın ruhsal boyutu ve değişmez olanla ilişkisini gözler önüne seren Kindî, bundan sonra gerçek 

saadete ancak erdemli bir hayatla erişilebileceğini söyleyerek bir erdem felsefesi geliştirir. Buna göre, 

onun etik görüşünde kişi uyumla, bireysel intibakla sorumludur” (Cevizci, Felsefenin Kısa Tarihi, 2017, 

s. 170). 
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İslam felsefesinin bir diğer büyük ismi ise Ebu Bekr Muhammed İbn Zekkerriyya el-Razi’dir. Tanrının, 

bütün insanlara aynı doğruları ilham ettiğini düşünerek peygamberliğin olmadığını ileri sürmüştür. Aynı 

zamanda kendisine Sokrates’i örnek alarak onu bütün filozofların hocası olarak görmüştür. Aristoteles’i 

eleştirmesiyle daha tanınır hale gelmiştir. Ahlak anlayışında ise insan ruh ve beden olarak iki bileşenden 

meydana gelmiştir. Fakat bedenin sadece bir araç olduğunu ileri sürmüştür. Rasyonalist bir tutum 

sergilemektedir. Ona göre bilgelik ve adalet iki temel erdemdir; ruh akıllı ve akıl dışı parça olarak ikiye 

ayrılır. Akıllı parça yani bir bakıma ölçülülük baskın olursa insan mutlu olur. Fakat akıl dışı parça baskın 

olursa, ruhu bu aleme ait hale getiren şey kötülüktür. Yalan, oburluk, öfke, cinsel dürtü gibi şeylerdir. 

Bunlar akıl dışı parçaya aittir ve kişiyi mutsuzluğa sürükler.  

Bu dönemin başka bir düşünürü ise Farabi’dir. Metafizik, siyaset felsefesi, mantık gibi alanlara ilgilidir 

ve olabildiğince bu alandaki çalışmalarını İslam felsefesiyle uyumlu hale getirmek için uğraşmıştır. 

Genel felsefesi itibariye Aristoteles’ten etkilenmiştir. Etik anlayışında ise insanın maddesini beden 

formunu ise ruh olarak görmüştür. İnsanın nihai amacı Farabi’ye göre mutluluğa ulaşmaktır. Aklın 

işlevinin birey için bir tatmin yaratmak olduğunu vurgulamıştır.  

“Fârâbî, insanın felsefe ile ilgilenmesinden maksadın en yüce mutluluğa erişmek olduğunu 

belirtmektedir.Böyle bakıldığında felsefe, bizi hakiki mutluluğa eriştirecek vasıta halini almaktadır. O 

durumda filozof da hakiki manada “mutlu” kimse konumuna yükselmektedir. Dolayısıyla bir insan nasıl 

hakiki ve en değerli mutluluğu elde eder sorusu ile bir insan nasıl filozof olur sorusu birbirinin yerine 

ikame edilebilecek sorulardır” (TÜRKER & AKSU, 2018, s. 34). 

Farabi’nin düşüncesine göre insan yalnızca peygamberler ve filozofların izlerinden giderek gerçek 

mutluluğa ulaşabilir. 

Bu dönemin bir diğer önemli düşünürü ise İbni Sina’dır, Batı’da Avicenna adıyla tanınmaktadır. İbni 

Sina felsefe alanında çok etkili bir isimdir. Antik felsefeden fazlasıyla etkilenmiştir.  Onun ahlak anlayışı 

ebedi bir mutluluk üzerine kuruludur. Ona göre önemli olan insanın kendisini gerçekleştirmesidir.  

“İbn Sina’ya göre şahsiyetini geliştirmek için insan kendisine has bir aklın olduğunu, bunun işlevinin 

de yönetmek, idare etmek olduğunu bilmelidir. Hareket ve davranışlarına akıl ile yön vermelidir. Aklın 

bir işlevi olan temyiz gücü, insana iyilik ile kötülüğü, azgınlık ile olgunluğu ayırt ettirip, davranışlarını 

ona göre düzenlemesini temin eder. Ona göre akıl, Allah’ın varlığını bile bulabilecek bir yapıda 

olduğuna göre, iyilik ve kötülüğü rahatlıkla bulabilir”  (TAŞ, 2006, s. 46-47). 

Ona göre Müslüman belli bir mutluluğa erişebilir; fakat gerçek mutluluk ölümden sonra erişebilecek bir 

mutluluktur.  

 

ORTA ÇAĞ SKOLASTİK FELSEFESİNDE FİLOZOFLARIN AHLAK ANLAYIŞLARI 

Orta Çağ Hristiyan felsefesinde ikinci dönem ise Skolastik felsefedir. “Okullu” anlamına gelen bu isim 

Latince “Skolasticus” kelimesinden gelmektedir. Dönemin filozofları Hristiyan teolojisini rasyonel ve 

felsefi açıdan tutarlı hale getirmek istemişlerdir. Bu dönemin ilk önemli filozofu Aziz Anselmus’tur. 

Tanrının varlığına ilişkin ontolojik argüman bulan kişidir. Felsefesinde İnan-Akıl ilişkisini 

değerlendirmiş, Tanrının varlığını kanıtlamak için ontolojik deliller ortaya koymuştur ve tümeller 

tartışmasına değindiği görülmektedir. Ahlak bağlamında fazlaca bir şey ortaya koymadığı 
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görülmektedir. Aquinalı Thomas ise Kilise babalarının çelişkilerini gözler önüne sermeye çalışmış, 

Hristiyan inancını sistematik hale getirmek için çaba sarf etmiştir. Bu yüzden dönemin en önemli 

isimlerinden biridir. Aquinalı Thomas, ahlak anlayışında Aristoteles’ten fazlasıyla etkilenmiştir. Ona 

göre ahlaki eylemlerin temelinde ebedi mutluluğa ulaşma gayesi vardır. İnancından ötürü bu mutluluğun 

bu alemde olamadığını yalnızca Tanrıda bulunabileceğini ileri sürmüştür.  

“Bilgelik, cesaret, ölçülülük ve adalet gibi belli başlı erdemlerin yanı sıra, Aquinas ayrıca iman, ümit 

ve merhamet gibi Hıristiyan erdemlerini de sıralar. Daha önce de belirttiğimiz gibi, Aquinas için 

kurtuluş, yasal, ahlakî boyutun bir uzantısı olarak, varılacak son erdemdir” (Ocak, 2011, s. 96). 

Bu dönemin diğer filozofu ise John Duns Scotur’tur. 1266-1308 yılları arasında yaşamıştır.  

“Scotus etiğinin temelinde irade ile özgürlük arasında görülen olumsallık paradoksu ve iradenin akıl 

üzerindeki önceliği yer alır. Buna göre yaratma aktının önceliği, iyi olan şeyin tesisinde özgürlükle 

paralel bir rol oynar. Ahlâki doğruyu irade tesis eder. “Şeyler Tanrı’nın onları irade etmesi nedeniyle 

iyidir. Bu nedenle ahlâki doğruya doğal akılla nüfuz edilmez” (ÖZKAN, 2019, s. 197). 

Orta Çağ felsefesinin son büyük düşünürü Ockhamlı Willam’dır. Orta Çağ’ın önemli problemi olan 

tümeller tartışmasına son veren isimdir. Onun ahlak anlayışının temel sorusu, “bir şeyi Tanrı iyi olduğu 

için mi emreder? yoksa iyi olan şey yalnızca Tanrı’nın emrettiği midir?” sorularıdır. Ockhamlı 

William’a göre bir şeyi Tanrı emrediyorsa o şey iyidir, çünkü ahlakın kaynağı Tanrı’dır. 

“Ona göre ahlak, Tanrı’nın iradesinin mutlaklığı üzerine kurulmuştur. Kendinde iyi ve kötü yoktur. İyi 

ve kötü ancak Tanrı’nın iradesiyle belirlenir. Tanrı, günah işlememiş birisini cezalandıracağı gibi, 

günahkâr bir kimseyi de isterse bağışlayabilir. Ockhamlı’nın “şeylerin iyi oluşu ilahi emir sayesinde 

belirlenir” şeklindeki düşüncesinin nedeni tümeller meselesinde durduğu yer ile ilişkilidir. Kısaca 

Ockhamlı’ya göre fiillerin iyilik ve kötülüğü bizzat fiillerin kendisinde bulunan özellikler değildir. 

Fiilleri iyi ya da kötü kılan şey, ilahi yasadır”  (BAYINDIR, 2014, s. 124). 

 

SKOLASTİK FELSEFE DÜŞÜNÜRÜ PETRUS ABELARDUS'UN SCİTO TE IPSUM 

(KENDİNİ BİL) DOKTRİNİ 

Petrus Abelardus, 1079-1142 yılları arasında yaşamış, Orta Çağ’ın önemli isimlerinden biridir. Hristiyan 

dogmalarını mantık tekniklerini kullanarak açıklamaya çalışmıştır. Niyet etiğiyle 14. Yüzyılda 

iradeciliği de öncelemiş olduğu söylenebilir. Ahlak anlayışı bakımından Aristoteles’ten etkilenmiştir. 

Erdemin şahsi ve ferde ait olduğunu öne sürmüştür.  

“Skolastik ahlak teolojisinin önemli kurucularından biri olan Abelardus, gerçekten de ahlaki iyiliği bir 

eylemin Tanrı tarafından konan yasaya uygunluğuna bağlayan ve günahı ilahi yasanın ihlâli olarak 

yorumlayan Ortodoks görüşe karşı çıkarak, iyiliği failin niyet ve iradesine bağlarken, 14. yüzyılın, 

Tanrıda olduğu gibi insanda da gerçek iyinin özgür seçime bağlı olduğunu bildiren iradeciliğine çok 

yaklaşır”  (Cevizci, Felsefe Tarihi , 2017, s. 145). 

Onun ahlak anlayışına göre, eylemler de nesneler gibi birer objedir. Eylemi belirleyen asıl şey istektir. 

Kötülük ile günah ona göre birbirlerinden ayrı şeyler olduğunu ileri sürerek, kötülüğün bir günah değil 

günah işlemeye bir niyet olduğunu öne sürmüştür.  “Bir bakıma güç kuvvete eşlik etmezse heves olarak 
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kalır” sözüyle de açıklanabilir bu durum. Günah ile günah işlemek birbirinden farklı şeylerdir. Niyetleri 

en yüce iyi olarak değerlendirir. Arzu ve şehvete duyduğu arzulara kendini bırakmalı mıdır? Yoksa bu 

arzu ve şehveti kendi denetimi altına mı almalıdır? Bu sorulara verilecek olan cevap Abelardus’a göre 

kişinin ahlaklı olup olmadığını ortaya çıkaracak olan temel ölçüttür. Ona göre ahlakın nihai amacı 

gerçek mutluluğa ulaşmaktır. Ve bu mutluluk gerçek iyiye dayanır. Bu mutluluğu Hristiyan öğretilerden 

esinlenerek ebedi bir saadet diye ifade etmeye başladığını görmekteyiz. Bu ebedi saadete ya da 

mutluluğa Antik felsefede olduğu gibi yalnızca erdemle ulaşılabilir. Abelardus erdemi hem insan ruhu 

bakımından iyiye yönelme olarak hem de ahlakın temeli olarak ele aldığı görülmektedir. Bu erdemler 

kendine saygı, cesaret ve sabırdan oluşan güç erdemleri olduğunu öne sürmüştür ve erdemi tamamlayan 

nihai güç Sokrates gibi filozofların fazlasıyla vurguladığı ölçülülük yani ‘Kendini bilmek’ ten 

geçmektedir. Ferdin vicdanına ve batıni hayata yönelmiştir. Tövbe ancak kalpten gelirse kıymetlidir.  

 

SONUÇ 

Kendini bil doktrini Antik Dönem’den Orta Çağ’a kadar sık sık vurgulanmış bir öğreti olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu doktrin Yunanistan topraklarında olan Delphi Tapınağı’nın girişinde “Gnothi Seauton” 

şeklinde yazılı bir halde bulunmaktadır. Felsefe tarihine baktığımızda insan felsefesini başlattığını kabul 

ettiğimiz Sokrates’in ölçülü olmak ve kendini bil şeklindeki öğretiyi birlikte kullandığını görmekteyiz. 

Bu öğretiyi Orta Çağ’da farklı kılan şey ise Hristiyan felsefesi başladıktan sonra felsefenin bir araç 

olarak görülerek dini öğretiyi desteklemek için kullanıldığı açıktır.  

Orta Çağ ahlak anlayışı da bir emir ahlakıdır ve Tanrı temele alınarak açıklanmaya çalışılmıştır. 

Mutluluk, ebedi saadet olarak değerlendirilmiştir. Fakat bu dönemin ilk ahlak eserini veren ve dönemin 

diğer filozoflarından tamamen farklı düşünen kişi Petrus Abelardus’tur. Niyet ahlakı olarak 

adlandırabileceğimiz etik anlayışa sahiptir. Ona göre “birey Tanrı tarafından konan ahlaki yasaya 

uygunlukla mutluluğa ulaşabilir” anlayışı doğru değildir. Bir bakıma özgür iradeyi savunarak iyiliği 

mutluluğu kişinin iradesinde olduğunu söylemiştir. Yunan filozoflar ve kültüründe “Gnothi Seauton” 

olarak karşımıza çıkan bu doktrin, Abelardus’ta “Nosce Te Ipsum” şeklinde Latince karşımıza 

çıkmaktadır.  “Kendini bil” doktrini ya da Abelardus’taki haliyle “Scito Te Ipsum” bu dönemin tek farklı 

ahlak anlayışıdır ve dönemle kıyaslandığında özgün olduğu için Abelardus’un ahlak anlayışındaki niyet 

ahlakı, ölçülülük ve ‘Kendini bil’ doktrini Orta Çağ Hristiyan felsefesi ve İlk Çağ felsefesindeki ahlak 

anlayışını birleştirerek bir bakıma mantıksal bir sentez oluşturmuştur denilebilir. 
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Аннотация 

В середине XX века стала развиваться гендерная лингвистика – новая гуманитарная дисциплина. 

Язык и пол стали важным объектом исследования не только лингвистов, но и социологов, 

философов. В лингвистических исследованиях уделялось специальное внимание экспликации 

гендерных различий в текстах разных функциональных стилей. Анализировалась также 

стилистическая маркированность языковых средств в зависимости от темы, особенностей 

ситуации общения. Выявлялись гендерно-специфические невербальные средства 

коммуникации. Для объяснения причин возникновения проявляющихся в речевом общении 

различий, социолингвисты использовали понятие «гендерный стереотип». Гендерные 

стереотипы являются отражением мужественности и женственности категории культурного 

конструирования в языке и фиксируются на всех уровнях языка, особо – в русской пословице, 

которая может стать источником изучения гендерных различий, закрепленных в языковой 

картине мира. Отметим, что в нашем исследовании реализовано широкое понимание пословицы.  

Ключевые слова: Гендерные пословицы, концепт «женщина», эмоциональные оценки. 

 

Abstract  

In the middle of the 20th century, gender linguistics – a new humanitarian discipline, began to develop. 

Language and gender have become an important object of research not only for linguists, but also for 

sociologists and philosophers. In linguistic research, special attention has been paid to the explication 

of gender differences in texts of different functional styles. The stylistic marking of linguistic means 

was also analyzed depending on the topic, the characteristics of the communication situation. Gender-

specific non-verbal means of communication were identified. To explain the reasons for the emergence 

of differences manifested in speech communication, sociolinguists used the concept of "gender 

stereotype". Gender stereotypes are a reflection of the masculinity and femininity of the category of 

cultural construction in the language and are recorded at all levels of the language, especially in the 

Russian proverbs, which can become a source of study of gender differences enshrined in the linguistic 

picture of the world. It should be noted that our study implements a broad understanding of the proverbs. 

Keywords: Gender proverbs, the concept of "woman", emotional evaluation.  
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

«Аксиологические понятия образуют ценностные суждения» [Арутюнова 1999: 132], при этом 

«под оценкой обычно понимают суждение о ценностях» [Вольф 2002: 6]. В результате 

выделяется то, что по сущности изучение аксиологических суждений равняется изучению 

оценки. «Концепт, как понятие, обладающее ... аксиологическое и культурно-специфичное по 

своей природе образование» [Маслова 2011: 384]. Именно концепты, к которых относятся 

гендерные концепты, включающие в себя «мужчина» и «женщина», «своим ядром имеют 

ценности» [Там же: 386]. Оценка, передаются разными языковыми выражениями, в том числе 

пословицы и поговорки, являющиеся объектом нашего исследования. Оценочный потенциал 

рассматриваемого в данном докладе концепта «женщина» отражают русские пословицы. 

При более пристальном рассмотрении характеризующихся русских пословиц концептом 

«женщина» можно выделить такие разнообразные аспекты, как пословицы о бабах, бабушке, 

матери. Так, баба в русских пословицах маркирует женские недостатки: Бабий язык, куда ни 

завались, достанет; Без плачу у бабы дело не спорится; Бабий ум – лучше всяких дум. Очевидно, 

что в данных пословицах женщины слишком шумны, не хранят тайну, много плачут, не имеют 

собственного мнения. Поэтому многочисленные пословицы про бабу носят оценку 

уничижительную.  

В сопоставлении со словом баба, лексема бабушка оценочно окрашенная и зачастую 

употребляется в пословицах с вежливым и ласковым отношением к пожилой женщине, которая 

заслуживает уважения и восхваления по самоотверженности и большому вкладу в семью: 

Хорошо тому жить, у кого бабушка ворожит; Бабка походит — всему делу пособит; Не дорога 

лошадь, коли у кого бабушки во дворе нет.  

Аналогичная лексема мать с лексемой бабушка в русских пословицах реализует также 

положительное оценочное значение: Без матушки родной и цветы не цветно цветут; При 

солнышке – тепло, при матушке – добро; Мать всякому делу голова; Без отца – полсироты, а 

без матери и вся сирота. Не трудно обращать внимание на то, что в данных пословицах создан 

неповторимый женский образ, отмечающийся как символом жизни, святости, вечности, так и 

выражением тепло-нежных чувств, всепобеждающей любви. Следовательно, в лексему мать, 

употребляющуюся в русских пословицах, вкладываются специфики, охватывающие 

«экспрессивно-эмоциональную оценку» [Атрощенко 2014: 176] и выполняющие «оценочную 

функцию» [Там же: 176]. 

 

ВЫВОДЫ 

Гендерное своеобразие устойчивых сочетаний и выражений русского языка устанавливается в 

границах речевого акта с учетом субъективной модальности. Разрабатывается опыт 

систематизации специфических женских эмоциональных оценок. Особо фиксируются 

негативные оценки со стороны, являющиеся, по нашим наблюдениям, характерными для русской 

языковой картины мира, в которой преобладают «маскулинность».  
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Причина формирования феномена в языке заключается в том, что на протяжении длительного 

периода истории так называемая «мужественность» использовалась как продолжение 

человеческой жизни. Это выбор, который человек должен был сделать в борьбе за свое 

выживание. Язык является зеркалом общества, а так называемые гендерные различия и сексизм 

в языке являются не естественным свойством самих языковых символов, а отражением 

ценностей конкретного общества и национального образа мышления в языке. Феномен так 

называемых гендерных различий и сексизма в пословицах женских эпитетов является не 

естественным свойством самих языковых символов, а отражением в языке ценностей и 

национального образа мышления данного общества. Сам язык является нейтральным, но 

пользователи языка придают ему определенный дискурсивный цвет в соответствии со своими 

социальными представлениями и ценностями.  

Для того чтобы искоренить сексизм, необходимо избавиться от сексистских концепций, признать 

и принять гендерную перспективу развития языка, что является долгосрочной и трудной задачей, 

которая не может быть решена только путем лингвистических исследований. 
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Öz 

İstihdamın mümkün olduğunca üst bir düzeyde gerçekleşmesi ülkede yaşayan insanların refah içerisinde 

yaşayabilmesinin şartlarından biridir. İşsizlik çoğunlukla tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş ve 

makineleşmenin artmasıyla açıklanmıştır. Birçok araştırma sonucuna göre yapısal işsizliğin olduğu 

ifade edildiği ülkemizde bunu giderebilmek için girişimciliği destekler yönde farklı kurum ve projeler 

kapsamında destekler verilmektedir. Devletin istihdamın yönetimine baktığımızda ilk girişimler on 

dokuzuncu yüzyılın ortalarına rastladığı görülmektedir. Bu konunun ülkemizde devlet tarafından ele 

alınması uluslararası bir zorunluluk biçiminde kurum bazında yönetimi, İkinci Dünya Savaşı sonuna 

denk gelmektedir. 1947 yılında kurulan İş ve İşçi Bulma Kurumu bunlardan ilkidir. Kurum 1990’lı ve 

2000’li yıllarda iki farklı düzenleme ile kendisini yeni gelişmelere ayak uydurarak varlığını 

sürdürmektedir.  

Planlı kalkınma dönemiyle birlikte Devlet Planlama Teşkilatı ve bu nedenle kamudaki istihdam 

yapısının oluşturulması için Devlet Personel Dairesi kurulmuştur. Kamuda idari ve mali olarak özerk 

kurulan kurum yapısı uzun bir müddet sayılan işlevleri yapabilecek kaynakları bulunmadan çalışmıştır. 

1984 yılında Devlet Personel Başkanlığı adını alarak Başbakanlığa bağlanan kurum, doksanlı yıllarda 

işlevini yapamadığı yönünde eleştirilmeye başlanmıştı. Nihayetinde 2019 yılında Çalışma Bakanlığı’na 

devredilerek ortadan kaldırılmıştır. Aynı yıl istihdamın yönetilebilmesi için Cumhurbaşkanlığı İnsan 

Kaynakları Ofisi kurulmuştur. 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi’nde idari ve mali özerkliğe sahip Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi ve Yatırım Ofisi ile 

benzer biçimde oluşturulmuş bir kurumdur. Bu yapılanmayla sorunları bürokratik yapılanmaya 

takılmadan çözebilecek, ihtisasa özgü durumuyla ve merkezi devlet yapılanmasına yakın bir karar alma 

yapısına sahiptir. Bu durum istihdam yönetimine önem verildiğine dair bir duruştur. İşsizliğin neoliberal 

politikaların uygulanmaya başladığı 1980’li yıllarla beraber büyümeyi izlemeyerek her geçen yıl artarak 

geldiği bilinmektedir. Ofis insan kaynağını envanteri oluşturarak, bu kaynağı ihtiyaç duyulan alanlara 

uygun bir biçimde yönlendirme ve geliştirmeyi hedeflemektedir. Kamudaki istihdamda liyakat ve 

yetkinliğin artırılması için gerekli olan projelerin üretilmesine yönelik çalışmalar yapacaktır. Devlet 

Personel Dairesi’nin geçmişteki işlevlerine talip gözükmektedir. Özel yeteneklerin keşfini sağlayarak 

mailto:songuldemirel66@gmail.com


  

   
140 

yetenek yöneteceği topyekûn bir insan kaynağı seferberliği yanında özel yeteneklere ilerleme imkanı 

sağlayacağı ifade edilmektedir. 

Çalışmada bu kurumların tarihi, yaptıkları faaliyetler, işsizlik ve istihdam üzerine etkileri mercek altına 

alınmaya çalışılmıştır. Kurumun yasada sayılan işlevleri henüz görünür değildir. Buradan hareketle 

merkezi bir anlayışla kurulan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin çalışmalarının istihdam 

üzerindeki olası etkileri mevzuata dayalı varsayımlar üzerinden bir çıkarsamaya gidilerek yapılmaya 

çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İstihdam, yönetim, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 

 

 

ÜLKENİN İŞSİZLİK SORUNSALI 

İşsizliğin başka kurum ve kuruluşlarca tanımı yapılmış olsa da en sık rastlanılanı; Uluslar arası Çalışma 

Örgütü (ILO)  tarafından yapılmış olanıdır. ILO’ya göre işsiz, on beş yaşın üzerinde çalışabilecek çağda 

olup istihdam edilmeyen, belirlenmiş yakın bir zamandan bu yana iş aramak için faaliyetlerde bulunan 

ve şu anda bir iş fırsatı verildiğinde çalışmaya hazır olan kişidir (ILO, 2021). Bir ülkede işsizliğin birçok 

bakımdan olumsuz etkileri bulunmaktadır. Bu tartışmaların ötesinde işsizliğin artması ve bu sürecin 

uzaması önemli bir ekonomik sorun olması yanında sosyal bir soruna da dönüşebilecektir (Adak, 2010). 

Öyle ki sağlık, barınma ve beslenme gibi ihtiyaçlarını karşılayamayan insanlar toplum için bir güvenlik 

tehdidi olabilirler (Şahin ve Yıldırım, 2015). Toplumun güvenliğini sağlamak ise hem kapitalist sistemin 

devamını sağlamak, hem de pür liberal ideolojide bile devletin üstlenmesi gerektiği düşünülen başlıca 

işlevidir.                                                                                                                                                           

Büyüme ile işsizlik arasında bir bağlantı bulunmadığı ve ortaya çıkan işsizliğin büyük oranda yapısal 

nedenlerden kaynaklandığına vurgu yapılmaktadır. Bu minvalde uygulanmakta olan iktisat 

politikalarının doğru olmayışı, üretimde ve istihdamda sektörel değişiklikler, işgücüne katılanların 

oranının fazlalığı, kadınların çalışma hayatına katılması, emek piyasasındaki asimetrik bilginin mevcut 

olması gibi yapısal ve sosyal faktörlere dikkat çekilmektedir (Apaydın ve Taşdoğan, 2019). İşsizliğe 

dair çeşitli veri ve tespitler bulunmaktadır. Birincisi; kırsal nüfusta işsizlik kentsel nüfustaki işsizlikten 

fazladır. İkincisi; kentlerde kadınların iş bulması zor iken kırsalda kadın nüfus tarımda istihdam 

edilmektedir. Üçüncüsü; eğitimli nüfustaki işsizlik oranının her geçen yıl arttığı gözlenmektedir. 

Dördüncüsü; kentlerde eğitim durumu düşük erkeklerde işsizlik yükselirken kadınlarda eğitim durumu 

yüksek olanların işsizlik oranı yükselmektedir. Bunun dışında ekonomik krizler döneminde nitelikli 

genç işsizlerin sayısı artmaktadır (Şahin, 2007:560-566). Diğer bir önemli nedeni ise neoliberal 

politikalarla emeğin esnekleşmesi sonucunda işsizliğin artma yönünde bir seyir izlemesidir (Göker ve 

Dane, 2013: 117). 

Ülkemizde nüfus miktarı ve iktisadi büyüme artmakta ancak emek arzı fazlalığı emilememektedir. 

Bunun en önemli nedeni ise beşeri sermaye yatırımlarının yetersizliği, emeğin beşeri niteliğinin ihtiyacı 

karşılayamaması ve emeğin üretimdeki verimlilik artışının sağlanamamasıdır (Göktaş Yılmaz, 2005: 

75). İş gücü hesabı yapılacak dönem içerisinde ekonomik mal ve hizmetlerin üretiminin sağlanması için 

emek arz eden çalışma çağındaki nüfusu ifade etmektedir. İşgücü, istihdamda olanlar ile işsizlerin 
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toplamı olarak ifade edilmektedir (TUİK, 2019). Toplumda işsizlik olduğu kadar işgücünün de 

bulunması; ancak istihdam edilmemesi ekonomi politikalarının o ülkede iyi işlemediğinin bir göstergesi 

olabilmektedir (Aren, 1975: 17). 

Devletin ekonomideki payı her geçen gün küçülse de (TUİK, 2019); istihdamın artmasına katkısı 

olabilecek nitelikte kamu kurumlarının da dâhil olduğu çeşitli girişimcilik destekleri sürdürülmektedir 

(Çetinkaya Bozkurt, 2021). Türkiye’de işsizlik 186 ILO ülkesi içerisinde, en yüksekten en düşüğe doğru 

sıralandığında 13,1 (2020) ile 35.sırada ve maalesef kötüdür (ILO, 2021). 1970’li yıllardan günümüze 

arada düşüşler olsa da sürekli yükselme eğiliminde olmuştur (Apaydın, 2018: 193). 

 

İSTİHDAMDA ARACILIĞIN KURUMSALLAŞMASI: İŞ ve İŞÇİ BULMA KURUMUNUN 

KURULMASI 

Ülkemiz tarihinde on dokuzuncu yüzyıldan bugüne istihdama dair devlet tedbirleri alınmaya çalışıldığı 

görülmektedir. Bu tedbirlerin en sistemli olanları planlı kalkınma dönemindedir. İlk çalışma ise herhangi 

bir sonuca ulaşamamış olsa da 1885’te İşsizlik Mektepleri kurulmasının planlanması olmuştur. 1910 

yılında ise Balya Madenlerine çalışmak için gelenlere engel olunması çünkü elektrik kullanıldığından 

işgücüne ihtiyaç kalmadığı ifade edilmekteydi (Şahin ve Yıldırım, 2015). 

Cumhuriyet dönemine baktığımızda 1924 Anayasası’nda çalışma hakkı diğer bazı hakların tabii hak 

olarak sayılması istihdama dair ilk düzenleme olmuştur (md.70) (RG, Tarih: 20.04.1924, Sayı:491). 

1580 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinde yersiz ve yurtsuzlara iş bulma ve bunlar arasından 

çalışamayanları memleketlerine gönderme belediyelerin görevi olarak sayılmıştır (RG, 

Tarih:14.04.1930 Sayı:1471). 

İstihdamın kamu tarafından yapılmasını içeren kamuya ait istihdam kurumlarının kurulması ilk defa 

1919 tarihinde İşsizlik Hakkında 2 Numaralı ILO Sözleşmesi’nde geçmiştir (Yöney Fırat, 2003). 

Türkiye 1932 yılında bugün ki adı Birleşmiş Milletler olan, Milletler Cemiyeti’ne üye olmuştu. 

Cemiyet’in üyesi olan ILO’nun da üyesi sayılmıştır. Sosyal politikaların önem kazanması, işçi ve 

işveren arasındaki ilişkilerin önem kazanması ve emeğin korunması yönünde bir bakış açısı hasıl 

olmuştu (Tunç, 2011). 1936 yılında çıkarılan 3008 sayılı Kanun’un iş ve işçi bulma bir kamu hizmeti 

olarak sayılmıştır. İktisat Vekâleti’ne bağlı muhtelif şehir ve kasabalarda şubesi bulunmak üzere İş ve 

İşçi Bulma Teşkilatı kurulması düzenlenmişti (madde 63). Kanun işe aracı yardımıyla girmekten söz 

etmekte; ancak bu faaliyet için bir özel idare kurulmasını yasaklamaktaydı (madde 65). İşçilerin kendi 

kayıtlarını tamamlayarak iş aramalarını, işverenlerinse işçi ihtiyaçlarını yine resmi kurum aracılığıyla 

sağlamalarını istemiştir (RG, Tarih: 15.06.1936 Sayı:3330). İş ve İşçi Bulma Kurumu ise bundan sonraki 

adım olan 4837 sayılı kanunla 1946 yılında kurulabilmiştir. Çalışma Bakanlığı’na bağlanmış olmasına 

rağmen mali ve idari yönden özerk bir kurum olması istenmiştir (RG, Tarih: 25.01.1946 Sayı:6215). 

1948’de 88 Sayılı Sözleşme’ye imza koyan ülkelere istihdama yönelik ücretsiz hizmet vermesi için 

kamuya ait istihdam kurumu kurulması yükümlülüğü getirmiştir. 1949’da 96 Sayılı Sözleşme’nin ikinci 

bölümü özel sektöre ait iş bulmaya aracılık yapan yerlerin hizmetlerinin sonlandırılmasını ve istihdamın 

kamu hizmeti biçiminde karşılık beklemeksizin verilmesi kabul edilmiştir (Yöney Fırat, 2003). 
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1960’dan başlayarak öncelikle Almanya’ya olmak üzere yurtdışına işçi gönderme faaliyeti İş ve İşçi 

Bulma Kurumu aracılığıyla sağlanmış; kurum bu dönemde faal bir biçimde görev üstlenmiştir (Tunç, 

2011). İş piyasasının özgürleştirilmesi ve liberal politikalara uyarlanması için 3008 sayılı İş Kanun’un 

yetersiz kaldığı gerekçesiyle 1967’de yeni bir İş Kanunu çıkarılmıştır (RG, Tarih:12.08.1967, 

Sayı:12672). Bu kanun Anayasa Mahkemesi’nce şekil bakımından bütünüyle iptali sağlanmış, yalnızca 

otuz dokuz ay yürürlüğü sürmüştür (RG, Tarih: 11.05.1971 Sayı: 13833). İptal sonrası meydana gelen 

boşluğun bir an önce doldurulmak istenmesinden olsa gerek; 1475 sayılı İş Kanunu’nun neredeyse 

aynısı olan 931 sayılı İş Kanunu yürürlüğe konulmuştur.  

25.08.1971 tarihli, 1475 sayılı İş Kanunu’nda, kendisinden önce çıkan kanunlardaki gibi iş ve işçi bulma 

işindeki aracılığı devlete mahsus olarak belirlemişti. Burada iki durum kapsam dışı bırakılmıştı. 

Birincisi 85. Maddede Kurum’dan izin almak şartıyla tarımda ücret karşılığı işe aracılık ile bir işverenin 

yurt dışındaki işyerinde çalışmak için işçi tedarik etmesiydi. İkincisi 2547 sayılı Yüksek Öğretim 

Kanunu’nun 47/b maddesinde yüksek öğretim kurumlarının mezunlarına iş bulabilmek amacıyla özel 

ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapabilecekleri hüküm altına alınmıştır.  

 1475 sayılı İş Kanunu’na dayalı olarak 7/6787 sayılı Tüzük’le, kamu kurumlarının bütün işçi isteklerini 

Kuruma bildirmesi ve bazı sıra dışı durumlar dışında, işçi almanın Kurum’un aracılık hizmetiyle tedarik 

zorunluluğu getirilmiştir. Özel sektör için ise, bildirmek zorunlu olmakla beraber eleman alımında 

serbestlik tanınmıştır. Tüzüğün özel kesim işyerlerinin vasıflı veya vasıfsız bütün işgücü ihtiyaçlarını 

kuruma bildirme zorunluluğu yeni bir uygulama olmuştur. Tüzüğün aykırı uygulamalara herhangi bir 

denetim ve yaptırım getirmemesi uygulamanın yapılmaması sonucunu doğurmuştur. Tüzük, İİBK görev 

ve hizmetleri ayrıntılı bir biçimde tariflenmiş; istihdam piyasası ve ekonominin bütünü için önemini 

vurgulamıştır. Sayılan görevleri hakkıyla yapabilmek için yeterli nitelikte personel, güçlü bir örgüt 

yapısı ve kendine özgü mali kaynaklarının bulunamayışından; kendisine verilen görevleri sınırlı bir 

biçimde yerine getirebilmiştir (Coşkun, 2017: 136). 

İşsizlik Sigortası Kanunu 1999 yılında çıkarılmıştır. 1988 yılından itibaren vasıfsız kişilere meslek 

edindirmek, yeni gelişmelere uyum sağlayabilmek ve yeni mesleklerin öğretilmesi için mesleki eğitim 

kursları açılmaya başlanmıştır. İş ve meslek danışmanlığı temeli 1951 yılına kadar uzanan aktif işgücü 

piyasası politikaları ile faaliyetleri artmıştır. Yabancı kamu istihdam otoriteleri ile işbirliğin artırılması 

için iki projeden biri İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun Reorganizasyonu Projesidir. Almanya ile 1990’da 

başlayıp 3 yıl süren proje sonrası sektöre özgü işe yerleştirme yapılması gerektiği ve sektöre özgü uzman 

çalıştırılmasına başlanmıştır. Proje sonunda iş ve meslek danışmanlığı hizmeti beş büyük ile 

yaygınlaştırılarak devam ettirilmiştir. Diğer proje ise Türkiye İstihdam ve Eğitim Projesi’dir. Proje 

sonrasında çeşitli sektörlere ilişkin İşgücü Yetiştirme Kursları’nın niceliği ve niteliği önem kazanmıştır. 

Meslek Danışma Merkezleri’nin sayısı 1998-1999’da artırılmıştır. Toplum Yararına Çalışma Programı 

ise 1999 Depremi’nde geçici istihdam yaratmış ve küçük işletmelerin canlanmasını sağlamıştır (Tunç, 

2011: 18-19). 

1997 yılında 181 Sayılı Sözleşme’yle; özel istihdam bürolarının faaliyetlerine izin verilmiş ve kamu 

istihdam kurumlarıyla özel istihdam bürolarının işbirliğine müsaade edilmiştir (Gündoğan, 1998: 554). 

2000’li yıllar İİBK için yenilenmenin başlangıcı olmuştur. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 90. maddesinde 

ilk defa kamu tekelinden vazgeçilmiş; iş ve işçi bulma konusunda aracılık hizmetleri için özel istihdam 

bürolarına müsaade etmiştir.  
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Zamanla iktisadi dengelerdeki değişmelerden ötürü birçok vasıfsız ve yarı vasıflı işçi istihdam dışı 

kalmış, buna rağmen özel istihdam büroları büyük oranda nitelikli işgücüne hizmet vermiştir. Görece 

vasıfsız bu kişilerin istihdama katılabilmesi için gerekli destekten yoksun kalması, kamu istihdam 

kurumu olarak işgücü piyasasındaki hayati rolünün ve vazgeçilmezliğinin daha iyi anlaşılmasını 

sağlamıştır (Tunç, 2011). 

1980'li yıllarla birlikte daha önceki ilişkilerini güçlendirmek amacı ile birçok ülkeye çalışma ziyaretleri 

düzenlenmiştir. Bu ziyaretlerin sonucunda iki önemli projenin temellerinin atılması sağlanmıştır. 

Kurumların kapasitesinin artabilmesi için çalışanlar bu proje doğrultusunda bir süreliğine yurtdışı 

eğitimlere giderek, bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanmıştır. İstihdam uzmanlarının bazıları ise üç yıl 

boyunca görev yapmıştır. Neticede değişen ve gelişen istihdam anlayışının yanında iki somut çıktı 

sağlanmıştır. Birincisi işe yerleştirirken hizmetin çeşidine göre sektör temelinde olması, işverenler 

doğrultusunda uzmanlaşmaya çalışılması ve bütün il merkezlerinde buna dair bir teşkilatlanmaya 

gidilmesi sağlanmıştır. Sektöre yönelik uzmanlıkları olan çalışanların yetiştirilmesiyle, bir yandan 

işverenin ihtiyacını karşılarken diğer yandan işçiye kısa bir zamanda iş bulunabilmesini 

kolaylaştırmıştır. İkincisi ise tek bir merkezden sağlanan “iş ve meslek danışmanlığı hizmeti” 1991 

yılında 5 büyük ilde (Ankara, Adana, İstanbul, İzmir, Bursa) sürdürülen bir faaliyet haline getirilmiştir 

Özen, Çakır ve diğerleri, 2011: 35). 

25.8.1999 tarihinde kabul edilip 8.9.1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı Kanun’la hayata 

geçirilen işsizlik sigortasının, primlerinin 1 Haziran 2000 tarihinde tahsil edilmeye başlanması ve Şubat 

2002’de ilk işsizlik sigortası ödemelerinin yapılmaya başlanacak olması İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun 

yeniden yapılandırılması çalışmalarına hız katmıştır (Alper, 2004). Özellikle, Haziran 2000 tarihinden 

itibaren işsizlik sigortası primlerinin toplanmaya başlanmasına rağmen; kurum olarak düşünülen 

Türkiye İş Kurumu’yla ilgili yasal düzenleme gerçekleştirilmemişti. Bu durum siyasi iktidarın aceleyle 

meclisin açılmasını beklemeden 29.6.2000 tarih ve 4588 sayılı yetki Kanununa istinaden, Kanun 

Hükmünde Kararname çıkarmaya zorlamıştır. Lakin dönemin Ana Muhalefet Partisi 4588 sayılı Yetki 

Yasası için Anayasa’ya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkeme’sine dava açmıştır. Anayasa Mahkemesi, 

açılan iptal davalarını incelemiş ve 26.10.2000 ve 31.10.2000 tarihli kararı ile 617 ve bunun yanında 

aynı yetki yasasına dayalı olarak çıkarılan 616, 618 ve 619 sayılı KHK’leri iptal etmiştir (Selek Öz, 

2008: 22). 

4 Ekim 2000 tarih ve 617 sayılı KHK ile hayata geçirilen Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel 

Müdürlüğü, AB norm ve standartlarına uygun, yeni bir teşkilat yapısını benimsemiştir. Kurum, bu 

düzenleme ile aktif işgücü programları uygulayabilecek, özel istihdam bürolarının faaliyetlerine izin 

verebilecek, işçi ve işveren konfederasyonlarıyla gerek Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’nda, gerekse İl 

İstihdam Kurulları’nda işbirliği yapabilecek, istihdamda riskli grup olarak nitelendirilen kişiler için 

meslek edinme, değiştirme ve yetiştirme kursları düzenleyebilecek ve ayrıca işsizlik sigortasını 

uygulayacaktır (Selek Öz, 2008: 22). 

2000 yılından itibaren İŞKUR’un bir organı olarak görev yapan İl İstihdam Kurulları 2003 ve 2006 

yılında yenilenmiştir. İl İstihdam Kurulu ve İl Mesleki Eğitim Kurulu olmak üzere iki ayrı kurul 

koordinatörlüğünde yürümesi etkinliği azalttığı düşünüldüğünden İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 

adıyla birleştirilmiştir. Kamu kurumu temsilcileri ile sosyal taraflar, Vali başkanlığında daha kısa 

aralıklarla bir araya gelmeye başlamıştır. Kendisine bütçe tahsis edilen, işgücü piyasasına yerel 
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ihtiyaçlar doğrultusunda yön vermesinin sağlanması için işgücü piyasası analizleri yapma/yaptırma 

yetkisi verilmiştir. Bunun yanında ildeki işgücü yetiştirme faaliyetlerini etkin denetlemek için 

oluşturulmuştur. İşgücü piyasası araştırma ve planlama çalışmaları için ödenek tahsis edilmiştir (Tunç, 

2011: 34). 

4 Ekim 2000 tarih ve 617 Sayılı KHK ile kurum kapatılarak, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 

(İŞKUR) kurulmuştur. 5 Temmuz 2003’te 4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu’nun kuruluş kanunu ile işlev 

ve görevleri değişmiştir. Bölge müdürlükleri yerine il müdürlükleri kurularak bürokrasi azaltılmış ve 

yerelden karar alınabilecek bir yapıya kavuşturulmuştur (Tunç, 2011: 24-25). Görev alanı genişletilmiş 

yıllardır yaptığı iş ve işçi bulma hizmetlerinin yanında; 

 İşgücü piyasasıyla ilgili bilgilerin bulunduğu sistemin oluşturulması 

 İşgücüne nitelik kazandırma ve işbaşında eğitim 

 Kariyer danışmanlığı hizmetleri 

 Mesleki iyileştirme tedbirleri uygulaması 

 İş yaratma tedbirleri uygulanması 

 İş kurmaya destek sağlama 

 Toplum yararına çalışma programları 

 İşsizlik sigortası işlemlerini yürütmek 

 İş kaybı tazminatı gibi görevleri hukuki olarak düzenlenmiştir (RG, Tarih: 05.07.2003: 25159). 

 

Gerek İş Kanunu (RG, Tarih: 10.06.2003 Sayı: 25134) ile gerekse de 25.6.2003 tarih ve 4904 sayılı 

Kurum Kanun’u faaliyette olan özel istihdam bürolarını kaydetmiş ve yasal düzenlemelerde belirtilen 

şartlar çerçevesinde çalışmasını olanaklı hale getirmiştir. Kamu istihdam kurumlarının görevleri; iş ve 

işçi bulmak, mesleki konularda danışmanlık yapmak, işsizler, özürlüler ve gençler için mesleki eğitim 

hizmetleri vermek, iş piyasasına ilişkin verileri toplamak ve analiz etmek, işsizlik sigortası işlemlerini 

yönetmektir. 1970’li yıllardan başlayıp, 1980’lerde güç kazanmıştır. Kamu istihdam kurumlarının 

küreselleşmeyle iş piyasalarında esnekliğe olan ihtiyacı artırmış ve çalışanların vasıflarının değişmesini 

zorunlu kılmıştır. Hızla değişen bu duruma kamu kurumlarının ayak uyduramayacağı tespiti ve 

maliyetleri düşürme gereği özel istihdam bürolarına olan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Bu gelişmelerin 

sonunda; devlet tekelinde olan iş aracılığı faaliyetleri, yerini özel istihdam bürolarının faaliyetlerine izin 

veren birliktelik sistemine bırakmıştır (Selek Öz, 2008: 28). Kurum, Haziran 2004’te ilk özel istihdam 

bürosu izin belgesini vermiştir.  

Devlet Personel Dairesi Kurulması, Varlığı ve Devri 

1929’da 1452 sayılı Devlet Memurlarının Maaşatının Tevhit ve Teadülüne Dair Kanun ile devlette 

çalışan kamu personelinin maaşları düzenlenmeye çalışılmıştır. 108 sayılı Kanun ve ek ve değişikliklerle 

de maaşlar bir çerçeve içine alınmıştır. 1939’da 3656 sayılı Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 

Teadülüne Dair Kanun’la; kamuda personel sayısının dengede tutulmasına ve maaş karşılığı çalışan 

memurlarla benzer biçimdeki ücretli çalışanlarında kapsama alınmasına dair konular bulunmaktadır. 

Sonunda 3656 sayılı Kanun'la birçok yenilik olmasına karşın personel rejiminin düzenlenmesi 

hususunda istenilen sonuç sağlanamamıştı (DPB Stratejik Plan, 2021). 
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1946 seçimleri sonrası Demokrat Parti’nin seçimi kazanması, bürokrasiyle organik bağı olmayan bir 

hükümetin yönetime gelmesi demekti. Barker Raporu, Martin-Cush Raporu ve 1952’de Leimgruber 

tarafından merkezi bir örgüt kurulması önerilmişti. TODAİE’de bulunan Birleşmiş Milletler 

uzmanlarından Maurice Chailloaux Dantel’ce incelenen Devlet Personel Dairesi kurulması tasarısı 

hazırlanmıştı; fakat yasalaşmamıştı. 1960 ihtilali sonrası Milli Birlik Komitesi’nce üzerinde çok fazla 

durulmadan ve görevlerinden ziyade mali fonksiyonları için kurulan bir örgüt olmuştur (Güler, 1988: 

81-83). Devlet Personel Dairesi’nin memuriyet hizmetlerinin gruplandırılması, standart hale getirilmesi, 

terfi şartlarının belirlenmesi, maaş, ücret ve diğer özlük haklarının belirlenmesi vb. görevleri sayılmıştır 

(RG, Tarih: 17.12.1960 Sayı:10683). Bunlar dışında Daire’nin görevleri; kadro ve ünvanları 

biçimlendirme, işe giriş ve işte yükselmenin koşullarını saptama, memuriyet kadrolarında ihtiyacın, 

kadroların yerini değiştirmeye dair kuralların, görevlendirme ücretleri, disiplin, hizmet içi eğitim, 

ödüllendirme usullerini belirlemek ve doğrudan ya da Daire’nin önerisi üzerine Başbakanlık tarafından 

verilen işleri yapmak olarak sayılmıştı. Verilen görevler titizlikle incelendiğinde, yapılan 

tanımlamaların yerinde kullanılmadığı, kurulacak merkezi teşkilatlanmanın yenilikçi yanının ihmal 

edildiği ve kurumun yetki alanının geniş olmadığı görülebilir. 1956 yılında hazırlanan Devlet Personel 

Yasa Tasarı’sında bahsi geçen devlet personel dairesiyle 160 sayılı yasa ile oluşturulan Devlet Personel 

Dairesi’ni kıyasladığımızda ciddi bir yenilik bulunmamaktadır. 1956’da yapılan düzenlemeye benzer 

biçimde 1960 yılında da “reform örgütü” oluşturmaktan ziyade merkezde bir yürütme birimi 

oluşturulmuştur. Daire’nin kurulmasına dair kanun hazırlığında görülen cimri tavır sonrasında da devam 

ederek; DPT’ye tanınmış cazip mali fırsatlar ve kalifiye personel bulundurabilme imkânı kuruma 

tanınmamıştır. 1961 yılı içerisinde kuruma lisans mezunu üç uzman ve iki uzman yardımcısı toplam altı 

kişi alınmıştır. Bu personel ortalama on beş yıl kuruma hizmet etmiştir. DPD, baştan beri sürekli 

yenilenen “masraf artmasın” kaygısıyla şartlanmış ve kuruma ait bir bütçe olanağı tanınmamıştır. 

Görevlilerle ilgili yapılacak düzenleme ciddi bir harcama gerektirdiği halde;  işler 1972’ye kadar 

Başbakanlık’a ait bütçe içerisinden yürütülmüştür. Askeri yönetim döneminde oluşturulduğundan 

görevlerinin belirlenmesinde aceleci ve dikkatli davranılmaması, yöneticilerin yetki, görev ve 

sorumluluk alanlarının yeterince net belirlenmemesi, kurumlarla ilişkilerinin yeterli sıkılıkta 

kurulmaması, sınırlı mali kaynaklara sahip olması ve kararları yalnızca Bakanlar Kurulu’nun 

onaylamasıyla yürürlüğe girmekteydi. Tüm bu nedenlerden dolayı geleneksel bir devlet dairesi 

içerisinde sıradan bir biçimde görev sınırları belirlenmiştir (Güler, 1988: 7-8). Biçimsel bir yetkisi olan 

başkanın yanında bakanlık temsilcileri ve memurlarında aralarında olduğu heyetin sağlık karar alıyor 

olmasının bir eksiği hızlı olmamasıydı. Kararların süratle alınabilmesi için kurum 1984 yılında Devlet 

Personel Başkanlığı adıyla yeni bir yapıya kavuşturulmuş ve Başbakanlığa bağlanmıştı (RG, Tarih: 

18.06.1984 Sayı:18435). Aradan çok geçmeden 90’lı yıllarda bu kez kurumun etkisiz ve işlevsiz 

olduğuna dair eleştiriler yapılmaya başlanmıştır (Karadağ, 2000: 137). Başkanlık, 2011 yılında 643 

sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlanmıştır (RG, 

Tarih: 08.07.2011 Sayı: 27988). 

Bir kimsenin işçi veya memur olma meselesi; 1961 Anayasası’nın 117.maddesinde ki tanımlamanın 

ardından şekillenmiştir. Burada bir kimsenin memur sayılabilmesi kamu tüzel kişilerinin birinde kamu 

görevlerini genel idare esaslarına göre yürütmek üzere atanmış olması şartı koyulmuştur (Tunçomağ, 

1971: 244-246). Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesi kamu hizmetlerinin memurlar, sözleşmeli 
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personel, geçici personel ve işçiler tarafından gördürüleceği düzenlenmiştir (RG, Tarih: 23.07.1965 

Sayı: 12056). 

Kamuya ait tüm kurumların benzer bütçe sürecine, harcama biçimine, işe alma ve ücret rejimine 

bağlanmasına niyetlenilmiştir. Bu konularda aynılaşmayı oluşturmak önemsenmiştir. Burada esas 

varılmak istenen sonuç; kamu personelinin herhangi bir inisiyatif alanı olmaksızın, halka aynı 

niteliklerde ve eşit bir biçimde kamu hizmetini rasyonel kurallarla sunma isteğiydi. Böylelikle kamu 

kaynaklarının doğru kullanılabileceğine, usulsüzlüğün ve yolsuzluğun önünün alınabileceğine 

inanılmıştır (Yılmaz, 2002: 25). Nitekim modern kamu personel sistemi özünde siyasal görüş, siyasi 

parti ve zümreye dâhil olup olmamasına bağlı kayırmacılığın önüne geçilmesi için vatandaşlık esasına 

dayalı bir girişin bulunduğu liyakat sistemine dayalı kurulmuştur (Güneşer Demirci, 2009: 202). 

Bundan sonraki süreçte olması gereken, diğer kanunların buna uygun hükümler düzenlemeleriydi; ancak 

böyle olmadı memur dışındaki kamu hizmeti görevlilerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 

tanımladı. İstisnai durumlarda sözleşmeli personel ve işçi kullanılması kabul edilmişti. Ardından 

Sendikalar Kanunu’nun 2.maddesine 1970 tarih ve 1317 sayılı Kanun ile 4.bent eklenmişti. Burada 

meslekler sayılarak bedeni çalışanlar veya bedeni çalışması fikri çalışmasına üstün olan kişiler, işçi 

sayılmışlardı. Sendikalar Kanunu’nun 2. maddesinde bu kimseler memurda olsa işçi sayılacakları 

yazmaktaydı. Çok geçmeden 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36/VII. maddesi 1327 sayılı 

kanunla değiştirilerek, yardımcı hizmetler sınıfı konulmuştur. İlgili madde Sendikalar Kanunu madde: 

2/4’ü saklı tutmuştur (Tunçomağ, 1971: 244-246). 

 

TÜM İSTİHDAMIN TEK ELDEN KOORDİNASYONUNUN BAŞLANGICI: 

CUMHURBAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI OFİSİ 

İnsan Kaynakları Ofisi; Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi ve Yatırım Ofisi’yle aynı statüde bulunan 

ofislerden biri olarak kurulmuştur. Verilen görevleri için, Cumhurbaşkanlığına bağlı, özel bütçeli, kamu 

tüzel kişiliği olan, idari ve mali özerkliğe sahip olarak kurulmuştur. İnsan Kaynakları Ofisi’nin görevleri 

ülke geneli için insan kaynakları envanteri çıkartmak, kamuda kariyer yönetimi, performans yönetimi 

ve diğer modern insan kaynağının tespitini yapmak, kamuda liyakat ve yetkinliği artırmak için projeler 

geliştirmek, verimliliğin artırılması için projeler üretmek ve yeteneklerin geliştirilmesi olarak 

sayılmıştır. Geçici ve sözleşmeli usulle çalıştırılacak ofis personelinin kadrolarının tespiti, ihdası, 

kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin hususlar Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi hükümlerine göre düzenlenmesi öngörülmüştür. Ofis yönetimi yükümlü oldukları hizmet 

ve görevlerle ilgili Cumhurbaşkanı’na ve bir üst kademe yöneticilerine karşı sorumludurlar. Ofis 

başkanlığı kendi görev alanıyla ilgili idari düzenlemeler yapabilir (RG, Tarih: 10.07.2018, Sayı: 30474). 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde; kamu personel yönetiminden sorumlu çatı kurum 

Cumhurbaşkanlığı olarak gözükmektedir. Kamu personel yönetiminde sorumlu örgütler ise Strateji ve 

Bütçe Başkanlığı (SBB) ile İnsan Kaynakları Ofisi (İKO) olmuşlardır (Demirelli ve Aydın, 2020). Ofisin 

İnsan Kaynağı ve Kariyer Planlama Dairesi Başkanlığı eğitim süreçlerindeki iş gücü adaylarını, özel 

sektör ve kamu kurumlarındaki insan kaynağını planlama faaliyeti görevi verilmiştir. Bunun yanında 

kamudaki personelin seçme, yerleştirme, atama ve terfiler için yetkinlik ve ölçütlerinin geliştirilmesi 

eklenmiştir (RG, Tarih: 24.10.2019 Sayı: 30928). 
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SONUÇ 

İşsizliğin ülkemizdeki nedeninin yapısal olduğunu ve neoliberal büyüme politikalarıyla beraber 

günümüze kadar dalgalı bir seyirle sürekli artış gösterdiği bilinmektedir. Devlet eliyle iş gücünün 

mevcut işlere uyarlanması çalışmaları yanında; yeni iş yerlerinin artırılmasına yönelik girişimcilik 

destekleri farklı kurumlar aracığıyla verilmeye çalışılmaktadır.  

İstihdamın artırılmasında kamu kurumu ve özel sektörün bir bütün olarak değerlendirilmesi 

gerekmektedir. İşsizliğin çözülebilmesi için büyüme ve istihdam arasında ki bağlantının kurulabilmesi 

gerekliliği görülmektedir. İşsizliğin ortaya çıkmaması için; iş gücünün gerektirdiği vasıf ile işin 

gerektirdiği nitelikler arasında uyumun eğitimin ilk basamaklarından itibaren planlanması lüzumludur. 

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin yapacaklarına dair ipuçları belirmemiştir; ancak idari ve 

mali özerklik, personel sayısının esnekliği ve ihtiyaç duyulabilecek vasıflarda çalışanın istihdam 

edilebilecek olması kuruma geniş bir hareketlilik alanı vermektedir. 
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Восток «ворвался» в мир «литературной республики» XVIII в. вместе с публикацией арабских 

сказок, собранных французским востоковедом и переводчиком Антуаном Галланом и 

выпущенных под названием «Тысяча и одна ночь» в 1704 г. Почти сразу же издание Галлана 

попало в Британию, где было переведено на английский язык анонимным автором. 

Англоязычный вариант «Тысячи и одной ночи», озаглавленный как «Арабские ночи», вышел в 

свет в 1706 г. благодаря стараниям книгоиздателей с Граб-стрит. 

Но не только «Тысяча и одна ночь» стала главной причиной «открытия» Востока в Британии 

XVIII в. Постоянные контакты англичан с Востоком начинаются после основания сначала 

Левантийской, а затем Ост-Индской компании в 1600 г. С тех пор английские торговцы и 

путешественники все чаще и чаще отправлялись в восточные страны, а лучшие умы с большим 

интересом обращались к изучению этого далекого Востока. Путевые заметки, такие как 

«Путешествия проповедника» 1611 г. Джона Картрайта, «Путешествие по различным частям 

Азии и Африки» 1634 г. Томаса Герберта и др., заложили фундамент для формирования образа 

Востока. Немаловажно, что в XVII в. ориенталистика проникает в английские университеты – 

кафедры восточных языков в Кембридже и Оксфорде были основаны в 1632 и 1636 гг. 

соответственно [9, p. 9]. 
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Резюме  

В статье рассматривается управленческий опыт менеджера по созданию психологической среды 

в коллективе школы. Основная идея заключается в том, что создание и развитие 

психологической среды - это, прежде всего, управляемый процесс. Многое зависит от 

компетентности и управленческих навыков администрации школы. В зависимости от 

педагогических способностей и личных качеств руководителей общеобразовательных школ 

может формироваться положительная или отрицательная внутришкольная психологическая 

среда. В частности, личностные характеристики директора школы, его стиль работы, его 

взаимодействие с людьми, в первую очередь, отдельными членами коллектива школы и 

учащимися, являются важными индикаторами, влияющими на формирование и формирование 

психологической среды в школе. Благодаря высокому уровню управленческих навыков в 

коллективе школы можно создать благоприятную психологическую среду. 

Ключевые слова: лидерство, мотивация, агрессивное отношение, коммуникативность. 

 

 

Öz 

Makale, yöneticinin okul personelinde psikolojik bir ortam yaratma konusundaki yönetim deneyimini 

tartışıyor. Ana fikir, psikolojik bir ortamın yaratılması ve geliştirilmesinin her şeyden önce yönetilebilir 

bir süreç olduğudur. Çoğu, okul yönetiminin yetkinliğine ve yönetim becerilerine bağlıdır. Ortaokul 

yöneticilerinin pedagojik becerilerine ve kişisel niteliklerine bağlı olarak olumlu ya da olumsuz bir okul 

içi psikolojik ortam oluşturulabilir. Özellikle okul müdürünün kişisel özellikleri, çalışma tarzı, insanlarla 

olan etkileşimi, her şeyden önce okul personelinin bireysel üyeleri ve öğrenciler, okuldaki psikolojik 

mailto:severmirzayeva@gmail.com
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ortamın oluşumuna ve oluşumuna etki eden önemli göstergelerdir. Yüksek düzeyde yönetim becerileri 

sayesinde okul personelinde olumlu bir psikolojik ortam yaratmak mümkündür.  

Anahtar kelimeler: liderlik, motivasyon, saldırgan tutum, iletişimsel. 

 

 

Abstract 

The article is about the role of school-based management in the formation of psychological climate.The 

main idea of the article is that the emergence of climate interschool mental development is first and 

foremost a process that can be managed. 

A lot depends on the competence of the management of the schools ability to manage.Pedagogical skill 

of the operator,depending on the climate there may be positive or negative psychological climate. 

The style of his svork,particularly those personal characteristic director of the school of indvidual 

members of the teaching staff and puplis,school-based interaction is an impoatant indicator of 

psychologicalclimate that affect its formation. 

Based on the analysis,ve came to conclusion that in teaching staff governance plays an important role 

in the formation of the psychological climate. 

Thanks to fovorable psychological climate school high-level management that can be formed. 

Keywords: leadership, motivation, aggressive attitude, communicative. 
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Öz 

Yapılandırmacı yaklaşım ders programlarının temelini oluşturan aktif öğrenme yöntemlerinde biridir.  

Matematik eğitim-öğretim sürecinde, derslerde konuların öğretimi için yapılandırmacı yaklaşıma uygun 

etkinlik hazırlamak ve dersleri bu etkinlikler aracılığıyla işlemek önem arz etmektedir. Bu çalışmanın 

amacı, yapılandırmacı yaklaşım bağlamında öğrenme ortamının 5E modeline göre düzenlenerek 

öğrenmenin daha etkili şekilde gerçekleşmesini sağlamaktır. Bu nedenle araştırmacılar tarafından 8. 

sınıf olasılık konusu ile ilgili etkinlikler hazırlanmıştır. Bu etkinliklerin geliştirilmesinde alan yazında 

yapılan çalışmalarından yararlanılmıştır.  Geliştirilen bu etkinliklerin geçerliliğini sağlamak amacıyla 

alan eğitimcilerinden ve matematik öğretmenlerinden görüşler alınmıştır. Etkinliklerde öğrencilerin 

iletişim, ilişkilendirme, akıl yürütme ve problem çözme becerilerini kazandırmak ve geliştirilerek 

istenmiştir. Bu çalışma kapsamında, ortaokul matematik dersi olasılık konusunda yapılandırmacı 

yaklaşım 5E modeline göre etkinliklerin matematik öğretim programına entegre edilerek matematik 

öğretmenleri için rehber olması hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yapılandırmacı Yaklaşım, 5E Modeli, Matematik Eğitimi, Olasılık. 

 

 

 

GİRİŞ  

Pragmatizm felsefesine dayanan Yapılandırmacı yaklaşım Pieget, Vygotsky, Bruner, Dewey gibi bilim 

adamları tarafından desteklenmektedir. Bir öğrenme kuramı olan Yapılandırmacılıkta bilginin transferi 

ve yeniden yapılandırılması söz konusudur. Bruner’e göre yapılandırmacılıkta öğretmen rehber 

konumda öğrenci ise aktif konumdadır. Yapılandırmcı yaklaşımda öğrenci boş bir kutu değildir. Kendi 

öğrenmesinden sorumludur, ne öğrendiğinden çok nasıl öğrendiğiyle ilgilenilir. Bu nedenlerle 
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öğretmelere; Yapılandırmacı Yaklaşıma uygun olarak hazırlanmış çalışmaların nasıl uygulanacağı ve 

kullanılacağına örnek olacak etkinlikler ve materyallerin hazırlanması ve geliştirilmesi önem arz 

etmektedir. Burada yapılan çalışmanın amacı da ortaokul matematik dersi Olasılık konusunda 

Yapılandırmacı Yaklaşım göre etkinliklerin matematik öğretim programına entegre edilerek matematik 

öğretmenleri için rehber olması hedeflenmektedir. 

 

Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Geliştirilen Etkinliklerle İlgili Açıklamalar 

Yapılandırmacı Yaklaşıma a dayalı etkinliklerin geliştirilmesinden önce ders konusu hakkında gerekli 

araştırmalar yapılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul ve ortaokul matematik dersi öğretim programı 

kitapçığı incelenmiş ve olasılık konusunun; sınıf düzeylerine ve kazanımlara göre dağılımı Tablo 1’de 

verildiği gibidir (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB],2018).  

Tablo 1. Milli eğitim bakanlığı ilkokul ve ortaokul matematik öğretim programına göre olasılık 

konusuna ait kazanımların sınıf düzeylerine göre dağılımı tablosu (MEB,2018) 

 

SINIF DÜZEYİ KAZANIMLAR 

 

8. SINIF 

 

1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 

2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 

3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit 

olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 

4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 

5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 

 

 

5E ile Öğrenme DöngüsüModeline Göre Hazırlanmış Ders Planı 

 

Ders   : Matematik 

Sınıf   : 8 

Öğrenme Alanı : Olasılık 

Alt Öğrenme Alanı : Basit Olayların Olma Olasılığı 

Beceriler  : Akıl yürütme, ilişkilendirme,  psikomotor 
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Amaç :8. Sınıf öğrencilerinin bir olaya ait olası durumları ve farklı olasılıklara sahip 

olayları belirlemeleri, eş olasılıklı olayları incelemeleri ve basit olayların olma 

olasılıklarını hesaplamaları amaçlanmıştır. 

Kazanımlar  :  

1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 

2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 

3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 

1/n olduğunu açıklar. 

4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında olduğunu anlar. 

5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 

Araç- gereçler  : Olasılık Çarkları 

Öğretme Öğrenme Etkinlikleri 

 

1-Dikkat Çekme 

Şans deyince ne anlıyorsunuz?  Şansla ilgili fikirlerinizi söyler misiniz? Kendinizi neden şanslı veya 

şanssız olarak nitelendirirsiniz? Neden bazıları kendini şanssız olarak düşünüyor? Neden her zaman 

şanslı olamıyoruz? İşimizi şansa bırakmalı mıyız? Soruları öğrencilere yöneltilerek düşünceleri dinlenir. 

Daha sonra aşağıdaki soru sorulur. 

Bir torbada 3 mavi 5 sarı top vardır. Bir çekilişte mavi çekilirse Barış sarı çekilirse Melike kazanacaktır. 

Bu çekilişte sizce kim şanslıdır? 

Öğrencilerin fikirleri dinlendikten sonra bazı açıklamalar yapılır. Bizim kültürümüzde şans sözcüğünün 

olumlu bir anlamı vardır. “Sınavda şanslıydım, sorular çalıştığım yerden çıktı” deriz. Ancak “Sigara 

içenlerin kansere yakalanma şansı yüksektir” diyemeyiz. Bu durum şansızlık olur. Burada şans sözcüğü 

olasılık yerine kullanılmıştır. Şans ve olasılık birbiriyle ilişkili kavramlardır. Günlük hayatımızda 

olasılık sözcüğü yerine çoğunlukla şans kelimesini kullanıyoruz. Şansı hesaplamaya başladığımızda 

olasılığa doğru yol alırız. 

  

2-Keşfetme 

1.Etkinlik:  

Ali, Doruk ve Elif sınıf başkanlığı için adaydırlar. Seçim yapmak yerine sınıftan bir öğrenci hazırladığı 

çarkı çevirmeyi ve okun kimin üzerine gelirse onun başkan olmasını önermiştir. Aşağıdaki gibi bir çark 

oluşturulmuştur. 
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⮚ Sizce bu çark adil midir? Niçin bu şekilde düşündüğünüzü açıklayınız. 

⮚ Kimin başkan olma şansı en yüksektir. Buna nasıl karar verdiniz? 

⮚ Seçimin adil yapılabilmesi için çarkın nasıl düzenlenmesi gerekir? 

 

2.Etkinlik: 

Kırmızı ve mavi bilyeler içeren üç torba aşağıdaki gibidir. 

 

⮚ Gözlerinizi kapatıp bir torbaya uzanıp torbadan bir bilye çıkartırsanız hangi torba size mavi 

bir bilye seçmek için en iyi şansı verir? 

⮚ Hangi torbayı seçersiniz? 

⮚ Seçtiğiniz torbanın neden mavi bir bilye seçmen için en iyi şansı verdiğini açıklayın. 

⮚ Her bir torba ile çekilen top yerine konulmak şartıyla 20’şer deney yapalım bulduğumuz 

sonuçları tablolaştırıp karşılaştıralım. 
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3. Etkinlik: 

Aşağıdaki çarkların mavi gelme olasılıklarını görüyorsunuz. Şimdi sizden aşağıda verilen durumların 

mümkünlüğünü bu çarklara yerleştirmenizi istiyorum. 

 

Yarın yağmur yağacak.Suya bir taş bırakıldığında taş suya batacak. 

Yarın sabah güneş doğacak.Bir fırtına şehrimizi vuracak. 

Bu yıl iki kez doğum gününüz olacak. Saat 10:00 ’ da uyuyacaksın. 

Ay çiçeği tohumunu bugün ektiğinde yarın tohum açacak. 

 

Bu etkinliklerle, öğrenciler sorularla ve gerektiğinde ipuçlarıyla yönlendirilerek cevaplarını kendilerinin 

keşfedeceği bir sınıf ortamı oluşturulur. Öğrenciler birbirlerinin cevaplarını dinler, düzeltir, tartışır yani 

etkileşimli bir sınıf ortamı vardır. Son olarak yapılan işlemler kısaca tekrarlanır ve açıklama bölümüne 

geçilir. 

 

 

3-Açıklama: 

Bu aşamada öğretmen belirtilen kazanımlara yönelik konu anlatımını yapar. Kullanılan öğretim yöntemi 

“Anlatım Yöntemi” yöntemidir. Kullanılan öğretim tekniği “Soru-Cevap” tekniğidir. Bu yöntem ve 

tekniğin kullanılmasının nedeni öğrencilerin öğrenme sitillerine uygun olmasıdır. 

Bir olayın olasılığı o olayın meydana gelme şansının ölçüsüdür. 

Deney: Bir zarın atılması ve üste gelen sayının belirlenmesi gibi bir durumun ölçülmesi veya 

gözlenmesine olasılıkta deney diyoruz. 

Örnek Uzay: Bir deney sonunda ortaya çıkacak mümkün olan bütün sonuçların kümesidir. 

Olay: Deneyde gerçekleşmesi istenen durumdur. 

Olayın çıktıları: Deney sonunda gerçekleşmesi istenen durumların sayısıdır. 
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Olasılık basit olarak bir kesirle ifade edilir. Kesrin payı çıkmasını istediğimiz tüm durumun gerçekleşme 

sayısını, paydası da gerçekleşen tüm durumların sayısını gösterir. Bir kesrin payı ne kadar büyükse 

şansımızda o kadar yüksektir. Şansı kontrol edemiyoruz ancak elde ettiğimiz verilerle bir şeyin olma 

durumu ile ilgili hesaplama yapabiliyoruz. Bir olayın olma olasılığının formülü şu şekildedir:  

 

4-Bilgiyi Derinleştirme: 

Öğrenmelerin kalıcı ve etkili olabilmesi için öğrencilerin derse katılmaları gerekmektedir. Bunun için 

dersin işleniş süreci boyunca öğrencilerin katılımını sağlayacak olasılıkla ilgili etkinliklere yer verilir.  

 

1.Etkinlik: 

 

 

 

 

 

Bu etkinlik için dörtte üçü kırmızı ve dörtte biri mavi olan bir çark hazırlanır ve çark gösterilerek bu 

sorular sorulur: “Kırmızıya ve maviye denk gelen dönmeleri sayarsak, hangisi önce 10’ a ulaşır?” 

Kırmızı mı mavi mi kazanır? Öğrencilerin tahmin yapmaları için süre verilir.  

 

2.Etkinlik: 

Aşağıdaki oyunda bölgesini seçerseniz kazanacaksınız. Oyunun aşağıdaki seçimlerden hangisi ile 

oynanmasını tercih edersiniz? Gerekçenizi açıklayınız. 
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3. Etkinlik: 

Turuncunun, mavinin, sarının hangisi önce 10 a ulaşır? Hangi renk kazandı? Neden?  Öğrenciler çarkı 

çevirir ve her seferinde eşleşen sütuna bir X yerleştirir. Oyun bir renk 10’ a ulaşıncaya kadar devam 

eder.  

Etkinlik yapıldıktan sonra hangi rengin kazandığı ve nedeni tartışılır. Öğrencilerden turuncunun, sarının, 

mavinin kazanma olasılığını açıklamaları istenir. 

4. Etkinlik: 

Aşağıdaki tabloda rastgele bir kareye dokunduğunuzda bu karenin siyah, beyaz ve kırmızı olma 

olasılığını karşılaştırınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-Değerlendirme 

Bu aşamada kavramların kontrolü ve hedeflenen kazanımların değerlendirilmesi amacıyla çalışma 

yaprakları hazırlanır. Ölçme ve Değerlendirme başlığında bu sorulara yer verilmiştir. 
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Ölçme ve Değerlendirme 

1.Soru: Bir çift zar atma deneyinde olası durum sayısı kaçtır?  

A) 36                   B) 18                 C) 12                 D) 6 

 

 

 

2. Soru:  

Bir paraşütçü, şekildeki gibi dairesel iniş bölgesinin herhangi bir 

noktasına inmiştir.Paraşütçünün renkli bölgeye inme olasılığı kaçtır? 

A) 1/2                               B) 1/3 

C) 2/3                               D) 3/4 

 

 

 

 

3.Soru: 

 

 

 

  

 

 Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) Kesin - Kesin B) Kesin – İmkansızC) İmkansız - Kesin D) İmkansız – İmkansız 

 

 

4. Soru: 

Torbadaki renkleri dışında aynı özelliklere sahip toplar arasından rastgeleseçilen bir topun yeşil olma 

olasılığıkaçtır? (S= Sarı Y= Yeşil M= Mavi) 

A) 1                            B) 1/4                             C) 2/3                            D)3/4 

 

Bir zar atıldığında üst yüzüne 10’dan küçük bir sayı gelmesi .............olayıdır. 

Marmara bölgesinden rastgele seçilen bir ilin Ankara olması .............olayıdır. 
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 Gözlüklü Gözlüksüz 

Kız 3 12 

Erkek 8 13 

 

5.Soru: 

Yandaki tabloda bir sınıftaki gözlüklü veya gözlüksüz kız ve erkek öğrenci sayıları verilmiştir. 

Bu sınıftan seçilen bir öğrencinin gözlüklü kız öğrenci olma olasılığı nedir? 

A) 1/3                   B) 12/13                  C) 12/25            D) 25/36  
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Çözümleyici Çizelge Yöntemine Yönelik Bir Kural Önerisi 

Proposal of a Rule Submitted for Truth Tree Method 

 

Fikret OSMAN 

Doç. Dr., Bingöl Üniversitesi, TÜRKİYE, E-Mail: fikretosman@mynet.com 

 

 

Öz 

Modern mantıkçılar, sembolik ifadelerin denetlenmesine yönelik farklı yöntemler geliştirmişlerdir. Bu 

yöntemlerden biri de “çözümleyici çizelge” olarak adlandırılan yöntemdir. Söz konusu yöntemle 

sembolik anlatımlar denetlenirken önermeler; çengele ya da çatala gidilerek ikiye ayrıştırılır. Bu 

ayrıştırmalar, çözümlenen önermenin türüne ve niteliğine göre belirlenmiş olan kurallar doğrultusunda 

yapılır. Bu bildiride; çözümleyici çizelge yöntemiyle yapılan denetlemelerde, çatala giden bazı 

önermeleri diğer çatala giden bazı önermelerden önce çözümlememizi gerektirecek bir kural önerisinde 

bulunulacaktır. Bu kurala göre de çözümlemenin kısaldığı görülecektir. 

Anahtar Kelimeler: Çözümleyici Çizelge Yöntemi, Kural, Çatala Gitme, Basit Önerme, Bileşik 

Önerme. 

 

 

 

Abstract 

Modern logicians have developed various methods for checking symbolic expressions. One of them is 

the method called as “truth tree”. While the symbolic expressions are checked through the relevant 

method, propositions are separated as branching and non-branching. The separation process happens in 

line with the rules determined according to the type and quality of the analysed proposition. This paper 

proposes a rule that some branching propositions should be analysed before some other branching 

propositions in the checkings made through the truth tree method. If the symbolic expressions analysed 

according to this rule, the process shall be shortened. 

Keywors: Truth Tree Method, Rule, Branching, Simple Proposition, Compound Proposition. 
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GİRİŞ 

Mantık; doğru düşünme biçimlerini ortaya çıkarmaya odaklanan bir alandır. Söz konusu alanda, 

önermelerin kendi içinde ve birbiriyle tutarlılıklarına, önermelerin birbirine eşdeğerliliklerine ve 

çıkarımların geçerliliklerine yönelik yapılar incelenir. Başka bir ifadeyle; tutarlı, eşdeğer ve geçerli olan 

biçimsel yapılar belirlenmeye çalışılır. Bu doğrultuda, modern mantıkta; biçimsel yapıların hangilerinin 

tutarlı, eşdeğer ve geçerli olduklarını belirlemeye yönelik geliştirilmiş olan farklı denetleme 

yöntemlerine başvurulur. Bu yöntemlerden biri de çözümleyici çizelge yöntemidir. 

Çözümleyici çizelge yöntemiyle denetleme yapılırken bileşik önermeler bileşenlerine ayrıştırılır 

(Çüçen, 1999: 121). Bu ayrıştırmalar, bileşik önermelerin türlerine ve olumlu ya da olumsuz olmalarına 

göre bileşenlerinin yan yana ya da alt alta yazılması şeklinde yapılır. Yani belirli bir bileşik önermenin 

türüne ve niteliğine göre çatala ya da çengele gidilir (Osman, 2019: 13-16). Tümel evetleme önermesi, 

tikel evetleme önermesinin değillemesi ve koşul önermesinin değillemesinde çengele; diğer 

önermelerde de, kural gereği, çatala gidilir (Özlem, 2004:  261). Sembolik anlatımlar bu kurallar 

doğrultusunda bileşenlerine ayrıştırıldıklarında ise çözümleme sonunda farklı yollar elde edilir. Bu 

yollardan bazıları kapanır, bazıları da açık kalır. Bir basit önermenin bir yol üzerinde hem olumlusunun 

hem de olumsuzunun bulunması söz konusu yolu kapatır. Yolların erken veya geç kapanmasına göre de 

çözümleme kısalır ya da uzar. “Sembolik Anlatımların Çözümleyici Çizelge Yöntemiyle 

Denetlenmesinde Önceliğin Çengele Gitmeye Verilmesi Bir Kural Olarak Belirlenebilir Mi?” adlı 

çalışmamızda (2020: 12-25) önce çengeli ya da çatalı çözümlemenin sonucu değiştirmediğini; ancak 

çözümlemede çengele gitmeye önceliğin verilmesinin, söz konusu yöntemi geliştirmenin amacı olan 

çözümlemeyi kısalttığını ortaya koyduk. Acaba iki ya da daha fazla çatala gitmemiz gereken durumlarda 

bileşik önermelerden birini diğer önerme ya da önermelerden önce çözümlediğimizde de çözümleme 

kısalır mı? Bu çalışmamızda bu soruya yanıt bulmaya çalışacağız. Bunun için belirli bir yol üzerinde 

bulunan bir basit önermeye sahip olan bir birleşik önermeyi, belirli bir yol üzerinde bulunan bir basit 

önermeye sahip olmayan bir bileşik önermeden önce çözümlediğimizde çözümlemenin kısalıp 

kısalmadığını ortaya koyacağız. Eğer çözümleme kısalırsa belirli bir yol üzerinde geçen basit önermeye 

sahip olan bileşik önermeyi önce çözümlememiz gerektiğini bir kural olarak belirleyebileceğimizi 

göstermiş olacağız. Şimdi bu doğrultuda tutarlılık, eşdeğerlilik ve geçerlilikle ilgili aşağıdaki örnekleri 

ele alalım: 

 

1. TUTARLILIK DENETLEMESİ 

1.1. Önermelerin Kendi İçindeki Tutarlılıklarının Denetlenmesi 

 

1.1.1. Basit Önermenin Geçtiği Bileşik Önermeye Öncelik Verilmesi 
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Çözümleme sonunda 3 yol oluşmuştur. 

1.1.2. Basit Önermenin Geçtiği Bileşik Önermeye Öncelik Verilmemesi 

 

Çözümleme sonunda 4 yol oluşmuştur. 
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1.2. Önermelerin Birbiriyle Tutarlılıklarının Denetlenmesi 

 

1.2.1. Basit Önermenin Geçtiği Bileşik Önermeye Öncelik Verilmesi 

1.2.1.1. 

 

Çözümleme sonunda 4 yol oluşmuştur. 

1.2.1.2. 

 

Çözümleme sonunda 4 yol oluşmuştur. 
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1.2.2. Basit Önermenin Geçtiği Bileşik Önermeye Öncelik Verilmemesi 

 

Çözümleme sonunda 6 yol oluşmuştur. 

2. EŞDEĞERLİLİK DENETLEMESİ 

 

2.1. Basit Önermenin Geçtiği Bileşik Önermeye Öncelik Verilmesi 
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Çözümleme sonunda 5 yol oluşmuştur. 

 

 

2.2. Basit Önermenin Geçtiği Bileşik Önermeye Öncelik Verilmemesi 

 

Çözümleme sonunda 6 yol oluşmuştur. 
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3. GEÇERLİLİK DENETLEMESİ 

3.1. Doğrudan Çıkarım 

 

3.1.1. Basit Önermenin Geçtiği Bileşik Önermeye Öncelik Verilmesi 

 

Çözümleme sonunda 3 yol oluşmuştur. 

 

3.1.2. Basit Önermenin Geçtiği Bileşik Önermeye Öncelik Verilmemesi 

 

Çözümleme sonunda 4 yol oluşmuştur. 
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3.2. Dolaylı Çıkarım 

 

3.2.1. Basit Önermenin Geçtiği Bileşik Önermeye Öncelik Verilmesi 

 

Çözümleme sonunda 4 yol oluşmuştur. 
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3.2.2. Basit Önermenin Geçtiği Bileşik Önermeye Öncelik Verilmemesi 

3.2.2.1. 

 

Çözümleme sonunda 7 yol oluşmuştur. 

3.2.2.2. 

   

Çözümleme sonunda 5 yol oluşmuştur. 
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SONUÇ  

Tutarlılık, eşdeğerlilik ve geçerlilikle ilgili ele aldığımız örneklerin hepsinde; belirli bir yol üzerinde 

geçen basit önermeye sahip olan bileşik önermeyi, belirli bir yol üzerinde geçen basit önermeye sahip 

olmayan bileşik önermeden önce çözümlediğimizde çözümlemenin kısaldığı görülmektedir. Buna göre; 

çözümleyici çizelge yöntemiyle denetleme yaptığımızda, çatala gitmemiz gereken önermeler arasında 

önceliği belirli bir yol üzerinde geçen basit önermeye sahip olan bileşik önermeye vermeyi bir kural 

olarak önerebiliriz.  
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Procesi i Votimit – Standardet dhe Dilemat 
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Abstract 

The voting process is one of the most important technical segments of the election. The manner and 

process of voting should be determined through the electoral system. It is accomplished by establishing 

the necessary procedures for securing secrecy and voting security. The electoral system should 

determine the form of voting, the safe distribution of ballots, the method of counting, as well as the 

procedures for reporting election results. Each of these steps must be transparent, in the presence of 

election observers. Clear voting rules should be established so as to include guarantees of open voting 

or secret ballot. 

International standards talk about different voting processes, two of which are the most important: open 

voting and secret ballot. 

Open voting is mainly applied in various state instances such as: election of working bodies in 

parliament, decision-making in government and various decisions in local government. Secret elections 

apply to the election of people's representative bodies at the local, regional and state levels. 

Both of these ballots have their peculiarities, however secret ballot fully guarantees free voting. 

Keywords: open elections, secret elections, electoral system, electoral process, etc. 

 

 

Procesi i votimit është njëra nga segmentet më të rëndësishme teknike të zgjedhjeve. Përmes sistemit 

zgjedhor duhet të përcaktohet mënyra dhe procesi i votimit. Ajo realizohet me krijimin e procedurave 

të nevojshme për sigurimin e sekretit dhe sigurinë e votimit. Sistemi zgjedhor duhet të përcaktoj formën 

e votimit, shpërndarjen e  sigurt të fletëvotimeve, metodën e numërimit, si edhe procedurat për 

raportimin e rezultateve zgjedhore. Secili prej këtyre hapave duhet të jenë transparent, në prani të  

vëzhguesve të zgjedhjeve. Duhet të krijohen rregulla të qarta për të votuar në mënyrë që përfshijnë 

garanci për votim të hapur apo votim të fshehtë.   

                                                           
1 Prof.Asoc.Dr. Sadik Haxhiu; Dean of the Faculty of Law at the University "Kadri Zeka" in Gjilan - expert in the 

field of electoral systems. 
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Standardet ndërkombëtare flasin për procese të ndryshme të votimit, ndër të cilat dy janë më kryesorët: 

Votimi i hapur dhe votimi i fshehtë.  

Votimi i hapur aplikohet kryesisht në instancat e ndryshme shtetërore si: zgjedhja e trupave punuese në 

parlament, marrja e vendimeve në qeveri si dhe vendimet e ndryshme në pushtetin lokal. Zgjedhjet e 

fshehta aplikohen për zgjedhjen e trupave përfaqësuese të popullit në nivel lokal, regjional dhe shtetëror. 

Te dy këto votime kanë veçantitë e tyre, megjithatë votimi i fshehtë garanton plotësisht votimin e lirë. 

Fjalë kyçe: zgjedhjet e hapura, zgjedhjet e fshehta, sistemi zgjedhor, procesi zgjedhor etj. 
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Резюме 

В статье описывается роль педагогических технологий в системе образования. Педагогические 

технологии являются основными факторами обеспечивающиеся развитие системы образования. 

Педагогические технологии облегчают работу учителья формирует умственное развитие и 

когнитивные процессы учащегося. 

В статье говорится о достижениях в области образования и современных     образовательных 

технологий.  Учебные технологии обозначаются как одна из этих   ределяется роль 

информационных и коммуникационных технологий 

 в   соответствии с целевым назначением для формирования знаний и умений учащегося.  

В статье рассказывается о том, что в процессе обучения выделяется в основном три фактора:   

“ Почему изучать? ”,  “ Что изучать? ”,  “ Как изучать?”.   Вот эти три фактора претворяются   

 в жизнь методами   обучения. 

 Ключевые слова: методы, образование, обучения, школа мышления. 

 

 

Abstract 

The article is about the role of pedagpgical technologies in the educational system. Using pedagogical 

technologies are the main factors  which it provides the development of the educational system . 

Pedagogical technologies what facilitates the work of thev teachers forms the students mental 

developent and cognitive processes it always should he used in the teaching process and totally provide 

the development. 

The article explains that the learning process is released mainly by three factors: Why study?,  What  to  

study?,  How  to  study?.   These three factors are coming to life teaching methods. 

The article dedicated to the quality of education and of management problems. In articleanalyzed 

different problems, for their effective solving suggestions and recommendations are also given.  Also 

speaks about the need of specification of assessment, improvement of material and technical, 

organizational, legal, human resources and information databases corresponding reforms to the 

education system. 

Keywords: methods, education, training, school of thinking. 
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Özet 

Ortadoğu’nun önemli geçiş yolları üzerinde bulunan bir coğrafyaya sahip olan Suriye, binlerce yıllık tarihi 

boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu ev sahipliği sayesinde zengin ve köklü bir kültür meydana 

gelmiştir. Bu zenginliğin oluşmasına katkıda bulunan ve uzunca yıllar burada yönetimi elinde bulunduran son 

büyük imparatorluk ise Osmanlı İmparatorluğu’dur. Suriye 24 Ağustos 1516 tarihinde Yavuz Sultan Selim 

tarafından Memlukler ile yapılan Mercidâbık Savaşı sonunda Osmanlı topraklarına katılmış ve 400 yıldan fazla 

bir süre Osmanlı hâkimiyetinde kalmıştır. Bu uzun birliktelik sonunda Fransız Devrimi’nin getirmiş olduğu 

milliyetçilik akımı nedeni ile Araplar arasında bir milli bilinç oluşmuş ve bu milli bilince sahip olan öncüler 

tarafından çeşitli Arap Cemiyetleri kurulmuştur. Ancak bu cemiyetler ilk etapta Arap haklarını savunurken, İttihat 

ve Terakki Partisi’nin uygulamış olduğu merkezi yönetimi güçlendirme politikaları bazı Arap aşiretleri arasında 

memnuniyetsizlikler karşılanmış ve bu nedenle çeşitli Arap aşiret liderleri arasında ayrılık fikirleri meydana 

gelmiştir. Bu fikirlerin uygulamaya sokulması ise Mekke şerifi olan Şerif Hüseyin’in 1916 yılında İngiltere’nin 

Mısır Valisi Henry McMahon ile anlaşarak Osmanlılara karşı Arapları isyana sevk ederek bağımsız bir Arap 

Krallığı elde etme düşüncesidir. Osmanlılara karşı girişilen bu isyan sonunda Osmanlı, Kanal Cephesi’ni 

kaybetmiş ve yıkılma sürecine girmiştir. Ancak Şerif Hüseyin kendisine vaade dilen bağımsız Arap Krallığına 

erişememiştir çünkü bu bölgeler İngilizler tarafından yapılan gizli antlaşma ile Fransızlara bırakılmıştır. Bölgenin 

Fransızlara bırakılması Suriye’deki milliyetçi Araplar tarafından kabul edilmemiş ve yapılan bir toplantı 

neticesinde Şerif Hüseyin’in oğlu I. Faysal’ın 8 Mart 1920 tarihinde kendisini kral ilan ettiği bir Suriye Arap 

Krallığı kurulmuştur. Suriye Arap Krallığı’nın kurulması ile Suriye’de yeni bir süreç başlamıştır. Bu süreç Fransız 

mandasına karşı Fransız-Arap mücadelesini meydana getirmiştir. Verilen bu mücadele ile 1939 yılında elde edilen 

bağımsızlık sonunda ise Suriye’de darbeler dönemi diye tabir edilen bir dönem başlamıştır. 1946-1954 yılları 

arasındaki bu süreçte Suriye’de dört tane askeri darbe yaşanmıştır. Darbelerin yaşandığı yıllar ve devamında 

Suriye’de Sovyet etkisi artmış ve bu da Suriye’de Baas Partisi’nin yükselişe geçmesine neden olmuştur. Baas 

Partisi’nin yükselişe geçmesi ile birlikte Arap milliyetçiliği önemli bir güç kazanmıştır. Kazanılan bu güç 

vasıtasıyla 1 Şubat 1958 tarihinde Mısır ve Suriye birleşerek Birleşik Arap Cumhuriyeti kurulmuştur. Çalışmada 

“Suriye Arap Krallığı’ndan Birleşik Arap Cumhuriyeti’ne Kadar Suriye” ele alınarak nitel araştırma 

yöntemlerinden doküman ve belge analizi yöntemi kullanılmıştır. Böylece arşiv belgeleri, gazeteler ve dönemi 

anlatan diğer kaynaklar incelenerek objektif bir çalışma ortaya koyulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Suriye, Baas, Milliyetçilik, Arap. 
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Abstract 

Syria, which has a geography located on important transit routes of the Middle East, has been home to many 

civilizations throughout its thousands of years of history. Thanks to this host, a rich and deep-rooted culture has 

emerged. The last great empire that contributed to the formation of this wealth and held the rule here for many 

years was the Ottoman Empire. Syria joined Ottoman territory at the end of the Mercidabik war with the Mamluks 

by Yavuz Sultan Selim on August 24, 1516 and remained under Ottoman rule for more than 400 years. At the end 

of this long association, a national consciousness was formed among the Arabs due to the current of nationalism 

brought by the French Revolution, and various Arab societies were established by the pioneers who had this 

national consciousness. However, these societies Arab rights in the first place, defending the Union and Progress 

Party of Applied Management Centre for strengthening policies, dissatisfaction among some Arab tribes they met 

and, therefore, have occurred in the ideas of separation between various Arab tribal leaders. In 1916, Sharif 

Hussein, the sheriff of Mecca, agreed with Henry McMahon, the governor of Egypt in Britain, to obtain an 

independent Arab kingdom by inciting Arabs to revolt against the Ottomans. At the end of this revolt against the 

Ottomans, the Ottomans lost the canal front and entered the process of destruction. But Sharif Hussein did not 

have access to the independent Arab kingdom promised to him, because these regions were left to the French by 

a secret treaty made by the British. Leaving the region to the French was not accepted by the nationalist Arabs in 

Syria, and as a result of a meeting, Sharif Hussein's son I. A Syrian Arab kingdom was established when Faisal 

declared himself king on 8 March 1920. A new process began in Syria with the establishment of the Syrian Arab 

kingdom. This process led to the Franco-Arab struggle against the French mandate. At the end of the independence 

achieved in 1939 with this struggle, a period called the period of coups in Syria began. During this period between 

1946 and 1954, there were four military coups in Syria. Soviet influence increased in Syria during the years and 

the continuation of the coups, which led to the rise of the Baath Party in Syria. With the rise of the Baath Party, 

Arab nationalism gained considerable strength. Through this force gained, Egypt and Syria were united and the 

United Arab Republic was established on February 1, 1958. In the study, “Syria from the Syrian Arab kingdom to 

the United Arab Republic” was considered and the method of document and document analysis was used from 

qualitative research methods. Thus, archival documents, newspapers and other sources describing the period were 

examined and an objective study was tried to be put forward. 

Keywords: Syria, Baath, Nationalism, Arab. 
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Abstract 

Tourism comprises the activities of people travelling and staying in different places from the country of 

their habitual residence, for a period not longer than one calendar year, and the purpose of this trip is 

leisure. 

Tourism, somehow, includes the natural resources of a country or a particular region. Many countries 

pay primary importance to tourism development. But besides the natural resources, human resources for 

the industry are also rated as 'raw material' or are predicted by experts as the most important factor that 

will be coped by the industry over the past decades and the next. It is not enough for a country to be rich 

in natural beauty in order to be a tourist destination. There should interact: better management, culture, 

tradition, welcoming, quality of service, etc. All these affect the evolution or development of natural 

resources that directly affect the economic growth of a country. 

Supporting the development of traditional economic branches has not brought any major effect on the 

ongoing development in Kosovo, so that enrichment of economic structure and the development of new 

branches provide an important opportunity for qualitative advancement of the economy and the entire 

Kosovo society. The purpose of this paper is to highlight some aspects which identify opportunities and 

the importance of providing tourism development in the growth and progress of the Kosovo society. 

Keywords: tourism, tourism development, economic growth, progress of society 

 

 

PREFACE 

The impact of tourism on the economy of various countries in the world is recognized and the positive 

effects are usually expressed based in the revenue that the country generates during a certain period. It 

means that while other countries are wondering what has happened to the development of tourism during 

the year, we still have to ask, will it happen or how will tourism development happen to us. Given that  

the spontaneous development of tourism may not bring any good to the further development process, 

but also the development of tourism in Kosovo can not be the main factor by which the country's 

development depends, it is necessary that through interweaving of ideas, science and transfer of foreign 

countries experiences, to contribute to the development of Kosovo to become an access to much more 
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constructive, more understanding of the more complex development process, and tourism as you pay 

attention to activities based more on direct and indirect effects that are inherited as promoting economic 

development as well as the social one. 

 

Possibilities of economic development based on tourism 

It is well known that economic development has to do with more variety of aspects. The development 

of tourism as an economic activity must be addressed not only in terms of economic growth, but also in 

terms of interconnection with the quality of local residents. 

In addition to many economic activities, tourism as a specific economic activity started to be addressed 

sometime in the second half of the twentieth century and the involvement of other economic branches, 

essential, in its development, has made tourism not only be considered as a recreational or entertainment 

activity for people but it is treated as an industry itself which generates significant revenue and creates 

numerous jobs, and in particular stimulates employment of women. The relationship between tourism 

and the economy is a very complex process, and its management requires the identification of all the 

connections that can be created and should be created to more efficient and productive system of 

tourism. 

Kosovo is now on the way out of the crisis as political, security, economic, social or other ones, which 

have dominated for years. Based on the principle that the country can not have a sustainable future 

without economic development, but no sustainable economic development without stability, it is quite 

necessary to identify the factors that contribute to the sustainability of the country. One of the factors 

which may contribute to the rapid emergence of severe crises is the development of tourism. 

The broken economy can not be developed only by tourism but tourism is one of the main priorities of 

economic development because through tourism there could be more foreign investments and more 

foreign investors can be attracted. This can happen when tourists, during their different visits, see rich 

and natural beauty, the power of free work force as well as legal and managerial certainty and a genuine 

economic education in the Republic of Kosovo. 

In the post-war period in Kosovo, tourism occupies an important place in economic activation of the 

country. Participation of the tourist economy in GDP is currently estimated to be 6-7%, while in the 

1970-1999 period, it rated from 1. 9 up to 2.3%. The growth of the tourist economy in the GDP results 

is the sharp decline in economic activity in the social and public sectors of the economy, for reasons 

already known and because of changing of the macroeconomic environment and the great vitality of the 

private sector of tourism. 

Although in Kosovo it is not discussed much about the development of tourism, it is necessary to use 

the experiences of development of countries from the region and beyond, and to analyze the changes 

that tourism, especially sustainable tourism as an industry of its kind, can bring not only in our country 

as an economic activity, but also in the entire region or neighboring countries. To avoid giving space to 

the possibility of the "market laws" to affect the overall development of the country, Kosovo 

development should be based on the principles of the national strategy for economic development and 

regional development strategy. 
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Globalization, economic integration and other integrations should be considered essential to the 

development of contemporary society and the country's economic progress. Now every country, in a 

certain way, is part of the global economy! Rules of the national strategy for sustainable development 

of the country should be designed so as to be compatible with European rules and regulations of global 

development. 

Therefore, in Kosovo, economic development should be approached according to the plan and strategy, 

paying special tourism development emphasis, given the multiplicative effects of this branch in 

employment, expansion of economic activities, cultural development or creating opportunities for direct 

investment exterior. So, it is necessary that in addition to the strategy for economic development of 

Kosovo, to draft a special strategy for the development of tourism, given the favorable natural features 

cultural and historical heritage, beautiful natural landscapes, and other treasures. The strategy will define 

prerequisites that must be met to be seen for the effects of tourism development in Kosovo. 

The importance and relevance to the development of tourism in Kosovo stands in political, economic, 

security reasons, and other ones, so the research of Kosovo tourism potentials should be strategic 

character. Given that in perspective tourism can be one of the main supporters of Kosovo's development, 

the research should be based on the most important factors for tourism development. This means that 

besides natural resources, the current level of economic development should be compared with the 

environment, the population with the level of education, and other factors that are prerequisites for 

development of tourism. 

 

What can the development of tourism bring in Kosovo? 

As we know that tourism is an activity that brings many positive direct and indirect economic effects, 

and effects on long-term development of each country as a tourist destination. In order that the effects 

of tourism be stable and long term and serve the development of a destination, you should make 

sustainable tourism planning, no matter how complex that process. It is necessary to show that tourism 

along with other branches should be of a sustainable character. This makes the necessary tourist planning 

to avoid the spontaneous development. 

The new planning system places emphasis on identifying and predicting the possible consequences of 

different policy options and their evolution in relation to the objectives and courses of action. The 

process of developing and monitoring control identifies the differences between planned and actual 

tourist system. 

To reach the appropriate development strategy there should be defined current level of development, 

explore resources and identify the characteristics of the localities in particular and in general. Research 

must show: 

• Socio-cultural effects of tourism in Kosovo as a tourist destination with a significant future 

• The economic effects of other economic branches and tourism in particular as to which branch 

should be given a specific treatment 

• Ecological effects of tourism on the environment 
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• The effects of tourism on the overall development of the country, but also the volume of effects 

on the environment through economic, ecological and cultural integration. 

Conceptual orientation, modem is created based on different information about economic processes so 

that a more complete and reliable can be the projected path of future Development Department. 

Information about the gross product trend of branches in particular and gross product as a whole 

indicates potential problems in the implementation of qualitative social effects. 

It is well known that some economic activities have the highest participation of some lower gross 

domestic product, thus creating a mirror of such effects on the basis of which strategic decisions to 

which industrial branches should be given priority in long-term economic development. 

When we create strategy, economic and restructuring adjusting of specific economic branches is made 

aimed at achieving efficient economic and spacious structure, promising for the development of future 

generations, for their employment and high standards. 

Given the complexity of the development process, it is globally important to raise awareness about the 

importance of tourism to understand the tourism complexity, its effects, developing ways to analyze the 

application of the most modern management concepts, and in particular the concept of the integral 

strategic management in tourism management, both in developed countries as well as in underdeveloped 

countries such as Kosovo! 

The process of development is a complex dimension in which influence many factors, either individually 

or in a group. There should be identified tourism effects as an industry in the development of the country, 

but also indicators that reflect the life length of the tourism as a support to the country development. 

There should be indicated macroeconomic power units as gross domestic product, exports, imports, how 

much they would affect the quantity and quality of the country's economic structure. 

 Local level is important to be understood, the tourism planning process, the need for protection and 

rational use of the environment, respect of the value system, since the planning models in tourism can 

not be seen as isolated from the people’s life. It is important to respect the characteristics of all localities 

with tourist potential, and their development be conceived on the basis of their specific resources. 

In the developing of the strategy, the problem lies in how much detailed can be analyzed the 

opportunities for Kosovo's development as a tourist destination. This problem can become even more 

complicated given that all other economic branches are in big trouble when unemployment is widespread 

and when the labor productivity is very low. 

 

CONCLUSION 

In conclusion we can conclude that Kosovo's economy needs to be oriented to the tourism field as an  

valuable asset to the welfare and economic development. Mostly the segment where the government 

should be oriented with its public funds is in the functioning of known touristic centers especially those 

centers under the process of the privatization of Brezovica and building of a skiing path in Rugova, 

known to be strategic orientation for this type of tourism. 
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Fundamental issues on which the strategic planning should be based for tourism development in Kosovo 

are: macroeconomic stability, promoting economic development and reducing unemployment. While 

the main elements on which measurements of tourism development will be based and which have a 

direct impact on economic development are: direct effects generated by the movement of tourists and 

their spending, indirect effects generated by expenses through which is met tourist demand, and the 

effects of stimulated which are expressed through expenses that arise from local residents who contribute 

to the development of the tourist offer. 

The development of the tourism sector has a positive impact, not only on the pronounced sectors, but 

also in the development of other related industries as well as in the services sector, employment in the 

overall economic situation in the region and the state itself. Visitors, who come from abroad, with the 

consumption of tourist products and use of infrastructure, services, supplies, and human resources affect 

the export growth of the country. This means that the promotion and the development of tourism lead 

to increase of export values and reduce the import of the country. 
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Abstract 

Since the first attempt to theorise linguistic politeness as a crucial mechanism of socio-cultural 

constraints on communication, it has become a central part of sociopragmatic research. The 

pragmatic studies sparked their interest to the strategies which serve to anticipate, avoid or 

mitigate (un)desirable perlocutionary effects that arise during interpersonal encounters (Lakoff, 

1974; Leech, 1983). The presumed rational choice to opt for polite and in the long run 

cooperative and fruitful behaviour in different cultural settings was discussed by researchers 

within the realm of cross-cultural pragmatics. 
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Öz 

Ülkelerindeki iç karışıklık ortamından kaçarak ülkemize sığınan geçici koruma statüsüne sahip olan 

yabancıların ülkede bulunma süreleri uzadıkça, eğitim, sağlık, ekonomi, iletişim ve uyum konusunda 

sorunların yaşanması olağandır. Bu kimselerin çalışma hakkına sahip olarak kendi hayatlarını idame 

ettirecek düzeyde olmaları, topluma uyum sağlamaları açısından öneme sahiptir. Bu kimseler her ne 

kadar “geçici koruma” statüsüne sahip olsalar da, bu statünün ne zaman sona ereceği Suriye’deki iç 

kargaşa haline bağlı olarak bilinmemektedir. Neredeyse sayıları dört milyona yakın olan Suriyeli geçici 

korunan, barınma merkezlerinin dışında yaşamaktadır. Hal böyle olunca bu yabancıların kendilerinin ve 

ailelerinin yaşamlarını devam ettirebilmeleri için çalışmaları gereklilik arz etmektedir.  

Geçici koruma kapsamında yer alan kişilerin hakları ve geçici koruma rejimine ilişkin pek çok husus 

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun (YUKK) 91. maddesi uyarınca çıkarılan Geçici 

Koruma Yönetmeliğinde (GKY) düzenlenmektedir. GKY’nin 6. Bölümünde “Geçici Korumadan 

Yararlananlara Sağlanacak Hizmetler” başlığı altında 26-33 maddeleri arasında sağlık hizmetleri, eğitim 

hizmetleri, iş piyasasına erişim hizmetleri, sosyal yardım ve hizmetler ile tercümanlık hizmetleri olarak 

sayılmıştır. GKY 29. maddesi uyarınca geçici koruma altında bulunan yabancılar çalışma izni almak 

suretiyle çalışabileceklerdir. Geçici koruma sağlanan yabancıların çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar 

ise “Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik” ile düzenlenmiştir.  

Bu çalışma kapsamında öncelikle Türkiye’de yabancıların çalışma haklarına ilişkin hukuki rejimden 

kısaca bahsedilecek, sonrasında ise geçici koruma statüsüne ilişkin kısaca bilgi verildikten sonra, geçici 

koruma kapsamında yer alan yabancıların çalışmalarına ilişkin hukuki düzenleme ele alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Geçici Koruma, Çalışma Hakkı, Yabancı. 
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Abstract 

As the duration of stay of foreigners who have temporary protection status by escaping from the internal 

turmoil in their country and taking refuge in our country, it is usual to experience problems in education, 

health, economy, communication and adaptation. It is important for these people to have the right to 

work and to maintain their own lives in terms of their adaptation to society. Although these people have 

the status of "temporary protection", it is not known when this status will end depending on the state of 

internal turmoil in Syria. According to the data we mentioned above, almost four million Syrians live 

outside of temporary sheltered shelters. As such, it is necessary for these foreigners to work in order for 

them and their families to continue their lives. 

Many issues regarding the rights of persons under temporary protection and the temporary protection 

regime are regulated in the Temporary Protection Regulation (GKY) issued in accordance with Article 

91 of the Foreigners and International Protection Law (YUKK). Health services, education services, 

labor market access services, social assistance and services, and translation services are listed under the 

title of "Services to be Provided for Temporary Protection Beneficiaries" in the 6th chapter of the TQM. 

Foreigners under temporary protection in accordance with Article 29 of the GKY will be able to work 

by obtaining a work permit. The procedures and principles regarding the work of foreigners under 

temporary protection are regulated by the "Regulation on Work Permits of Foreigners Provided with 

Temporary Protection". 

Firstly, in this paper, we will briefly mentioned the legal regime for the labor rights of foreigners in 

Turkey, in the post after the brief information regarding temporary protection status, temporary 

protection will be addressed within the scope of legal regulations related to the work of foreigners. 

Keywords: Temporary Protection, Right to Work, Foreigner. 

 

 

GİRİŞ 

Suriye’de Mart 2011 yılından beri süregelen iç savaş nedeniyle, Türkiye önemli bir kitlesel sığınma 

akını ile karşı karşıya kalmıştır. Türkiye, uluslararası koruma talep eden Suriyeliler için açık sınır 

politikası, geri göndermeme, kalma süresinin sınırlanmaması ve kamplarda insani yardımın sağlanması 

ilkeleri çerçevesinde, geçici koruma rejimi oluşturmuştur. 2021 yılı Şubat ayı verilerine göre Türkiye’de 

bulunan geçici koruma statüsüne sahip yabancı sayısı 3.656.525’dir1.  Geçici koruma statüsüne sahip 

olan 3.598.283 kişi ise geçici barınma merkezleri dışında yaşamaktadır. Adana, Hatay, Kahramanmaraş, 

Kilis ve Osmaniye’de yer alan geçici barınma merkezlerinde halihazırda yaşayan geçici koruma statü 

sahibi kişi sayısı 58. 242’dir.  

Çalışma Özgürlüğü, bir şahsın iş yapmak, bir teşebbüse girişmek ve seçtiği meslek ve sanatı icra etmek 

hususundaki hürriyeti olarak tanımlanmaktadır2. Çalışma hakkı ise herkesin bir iş elde etmeye hakkı 

                                                           
1 https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638 (08.03.2021). 
2 Çiçekli, Bülent: Yabancılar ve Mülteci Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2016, s. 107.  
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bulunduğunu ifade etmektedir1. Türk hukuk sisteminde çalışma hak ve özgürlüğü genelde kamusal hak 

ve özgürlükler arasında kabul edilmektedir. Anayasamızın 48. maddesine göre, “herkes dilediği alanda 

çalışma ve sözleşme hürriyetine sahiptir”. Bu madde de herkes ifadesinin kullanılması, çalışma hak ve 

özgürlüğünün garanti altına alınması noktasında yabancı ve vatandaş ayrımı yapılmadığını dolayısıyla 

yabancıların da çalışma hak ve hürriyetine sahip olduğunu göstermektedir2.  

Ülkelerindeki iç karışıklık ortamından kaçarak ülkemize sığınan geçici koruma statüsüne sahip olan 

yabancıların ülkede bulunma süreleri uzadıkça, eğitim, sağlık, ekonomi, iletişim ve uyum konusunda 

sorunların yaşanması olağandır. Bu kimselerin çalışma hakkına sahip olarak kendi hayatlarını idame 

ettirecek düzeyde olmaları, topluma uyum sağlamaları açısından öneme sahiptir3. Bu kimseler her ne 

kadar “geçici koruma” statüsüne sahip olsalar da, bu statünün ne zaman sona ereceği Suriye’deki iç 

kargaşa haline bağlı olarak bilinmemektedir. Yukarıda belirttiğimiz verilere göre ise neredeyse sayıları 

üç buçuk milyona yakın olan Suriyeli geçici korunan, barınma merkezlerinin dışında yaşamaktadır. Hal 

böyle olunca bu yabancıların kendilerinin ve ailelerinin yaşamlarını devam ettirebilmeleri için 

çalışmaları gereklilik arz etmektedir.  

Geçici koruma kapsamında yer alan kişilerin hakları ve geçici koruma rejimine ilişkin pek çok husus 

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun (YUKK)4 91. maddesi uyarınca çıkarılan Geçici 

Koruma Yönetmeliğinde (GKY)5 düzenlenmektedir. GKY’nin 6. bölümünde “Geçici Korumadan 

Yararlananlara Sağlanacak Hizmetler” başlığı altında 26-33 maddeleri arasında sağlık hizmetleri, eğitim 

hizmetleri, iş piyasasına erişim hizmetleri, sosyal yardım ve hizmetler ile tercümanlık hizmetleri olarak 

sayılmıştır. GKY 29. maddesi uyarınca geçici koruma altında bulunan yabancılar çalışma izni almak 

suretiyle çalışabileceklerdir. Geçici koruma sağlanan yabancıların çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar 

ise Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik6 ile düzenlenmiştir.  

Bu çalışma kapsamında öncelikle Türkiye’de yabancıların çalışma haklarına ilişkin hukuki rejimden 

kısaca bahsedilecek, devamında geçici koruma statüsüne ilişkin kısaca bilgi verildikten sonra, geçici 

koruma kapsamında yer alan yabancıların çalışmalarına ilişkin hukuki düzenlemelere kısaca temas 

edilecektir. 

I. YABANCILARIN ÇALIŞMA HAK VE ÖZGÜRLÜĞÜ’NE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 

A. Uluslararası Hukukta Çalışma Hakkı 

Çalışma bir hak olarak gerek uluslararası gerek bölgesel pek çok belge de düzenlenmiştir. 1948 tarihli 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne7 göre “Herkesin çalışma, işini özgürce seçme, adil ve elverişli 

                                                           
1 Gökçeoğlu Balcı, Şebnem: Çalışma Hakkını Yeniden Düşünmek, Prof. Dr. Ali GÜZEL’e Armağan, Beta 

Yayınları, İstanbul 2010, s. 293. 
2 Fakat yabancıların çalışma hak ve özgürlüklerinin, uluslararası hukuka uygun olarak kanunla 

sınırlandırılabilmesi mümkündür (Anayasa m.16). Bu bağlamda bazı meslek ve sanatların yabancılar 

tarafından icra edilmeleri yasaklanmıştır. Aşağıda bu hususlara değinilecektir.  
3 Kaya, Cansu: Türkiye’de Geçici Koruma Statüsü Sahibi Yabancıların Çalışma Hakları, Anadolu Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Dergisi, C.1, S.5, 2017, s. 65. 
4 RGT. 11.04.2013, S. 28615. 
5 RGT. 22.10.2014, S. 29153. 
6 RGT. 15.01.2016, S. 29594, Bundan böyle kısaca “Yönetmelik” olarak anılacaktır.  
7 RGT. 27.05.149, S. 721757.  
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çalışma koşullarına sahip olma ve işsizliğe karşı korunma hakkı vardır” (m.23/1). Beyannamede çalışma 

hakkı herkes ifadesi kullanılarak yabancı ve vatandaş ayrımı gözetilmeden herkese tanınmıştır. 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi dışında, 1966 yılında kabul edilen ve ikiz sözleşmeler olarak 

bilinen “Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi”1 ile “Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi”2 

de çalışma hak ve özgürlüğüne ilişkin düzenlemeler içermektedir. Kadınlara Karşı Her Türlü 

Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinin (CEDAW)3 11. maddesinde4 ve Her Türlü Irk Ayrımcılığının 

Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşmenin5 5. maddesinde6 ekonomik, sosyal ve kültürel haklara 

ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır.  

1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Sözleşme ’de7  (Cenevre Sözleşmesi) çalışma 

hakkına ilişkin detaylı bir düzenleme yapılmıştır. Cenevre Sözleşmesi 17. maddesine göre bu 

Sözleşmeye taraf devletler, ülkelerinde yasal olarak bulunan her mülteciye, ücretli bir meslekte çalışmak 

hakkı bakımından, aynı şartlar içinde yabancı bir memleketin vatandaşına uygulanan en uygun 

muameleyi uygular. Bu düzenlemeye baktığımızda mültecilerin çalışma hakları bakımından mülteciler 

ile diğer devlet vatandaşları arasında aynı düzeyde muamele uygulanması gerektiği vurgulanmış ve her 

hangi bir ayrımcılık yoluna gidilemeyecektir. Cenevre Sözleşmesinin 17. maddesinin 2. fıkrası ise ev 

sahibi ülkenin , aynı fıkrada yer alan şartları taşıyan mülteciye, ulusal iş gücü piyasasını korumak 

amacıyla tedbir uygulanmayacağını düzenlemektedir. 2. fıkraya göre ev sahibi ülke, ülkede üç yıl ikamet 

eden, ikamet ettiği ülkenin vatandaşı olan bir kimse ile evli bulunan ve fakat eşini terk etmemiş olan, 

ikamet ettiği ülkenin vatandaşlığını kazanmış bir veya birden fazla çocuğu olan mülteciye tedbir 

uygulamayacaktır. 1951 tarihli Mülteci Sözleşmesinde yar alan düzenlemeler sadece mülteci statüsüne 

sahip olan kişilere belli koşullar altında uygulanabilecektir8. 

Çeşitli insan haklarına ilişkin sözleşmelerde düzenlenen çalışma hakkı insanlara herhangi bir mesleği 

sunmak bakımından devletleri yükümlü kılmamakta; ancak çalışacak işin seçilmesi ve kabul edilmesi 

hususunda bireyin özgür olduğunu kabul edilmesini amaçlamaktadır9.  

 

                                                           
1 RGT. 18.06.2003, S. 25142; Sözleşme BM Genel Kurulu’nun 16 Aralık 1966 tarihli kararı ile kabul edilmiş ve 

19 Aralık 1966 tarihinde imzaya açılmıştır. Sözleşme 3 Ocak 1976 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu 

Sözleşme’nin 6. Maddesinde Sözleşmeye taraf olan devletlerin “herkesin özgürce seçeceği ve kabul edeceği 

bir işle yaşamını kazanma fırsatına sahip olma hakkını içerecek şekilde çalışma hakkını tanıdığını ve bu hakkı 

güvence altına almak için uygun adımları atacağını” hüküm altına almıştır.  
2 RGT. 18.06.2003, S. 25142.  
3 RGT. 14.10.1985, S. 18898. 
4 İlgili düzenlemeye göre “taraf devletler, istihdam alanında kadınlara karşı ayrımı önlemek ve kadın eşitliği 

esasına dayanarak eşit haklar sağlamak için bütün önlemleri alacaklardır”.  
5 RGT. 09.04.2002, S. 24721. 
6 İlgili düzenlemeye göre “çalışma, işini özgürce seçme, adil ve elverişli çalışma koşulları, işsizliğe karşı korunma, 

eşit işe eşit ücret, adil ve elverişli ücret hakları” konularında herkesin kanun önünde eşit hakkını garanti altına 

almak yükümlülüğünü üstlendikleri düzenlenmiştir.  
7 RGT. 05.09.1961, S. 10898. 
8 Türkiye, 1951 tarihli Mülteci Sözleşmesini coğrafi sınırlama koyarak kabul etmiştir. Bu sınırlama göre sadece 

Avrupa’da meydana gelen olaylar sebebiyle sığınma talep edenlere bu statü tanınmaktadır. Sonuç olarak 

Türkiye’de bulunan Suriyelilerin sahip olduğu statü mülteci statüsü değildir.  
9 Kaya, s. 62.  
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B. Türk Hukukunda Çalışma Hakkı 

Anayasamızın “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” başlıklı üçüncü bölümünün 49. Maddesinde 

çalışma hakkı düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre çalışmak herkesin hakkı ve ödevidir. 49. maddenin 

2. fıkrasında ise devletin bu amaçla alacağı tedbirlere değinilmiştir. Buna göre devlet; çalışanların hayat 

seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı 

desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak 

için gerekli tedbirleri alacaktır. Devamındaki madde de ise çalışma şartları ve dinlenme hakkı 

düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre; kimse, yaşına , gücüne ve cinsiyetine uymayan işlerde 

çalıştırılamaz. Ücrette adalet sağlanması başlıklı 55. Maddenin 2. fıkrasına göre ise; devlet çalışanların 

yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için 

gerekli tedbirleri alacaktır.  

Yabancıların Türkiye’de çalışmalarına ilişkin temel mevzuat 6735 sayılı Uluslararası İşgücü 

Kanunu’dur (UİK)1. Kanun’a baktığımızda yabancıların Türkiye’de çalışabilmeleri için çalışma izni 

alması gerektiğine ilişkin prensibin muhafaza edildiği görülmektedir. Yabancılar Türkiye’de 

çalışabilmek için öncelikle usulüne uygun olarak ülkeye giriş yapmalıdırlar2. Çalışma izni başvuruları 

yurt içinden veya yurt dışından yapılabilir. Yurt içinden doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığına (ÇSGB) başvuru yapılabilir. Yurt dışından ise çalışma izni başvuruları yabancının 

vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türk Büyükelçilik ve konsolosluğuna 

yapılabilecektir. Büyükelçilik ve konsolosluk bu başvuruları ÇSGB’na iletecektir (m.7/1). Zira nihai 

karar alma makamı Bakanlıktır (m.6/1).  

Çalışma izni başvuruları, ÇSGB tarafından belirlenecek uluslararası işgücü politikaları nazara alınarak 

Bakanlıkça değerlendirilecektir (m.7/4). Bakanlık ise değerlendirme yaparken, gerek duyması halinde 

ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin görüşlerini de 

dikkate alacaktır.  Yapılan değerlendirme sonucunda durumu uygun olmayanların başvuruları 

reddedilecektir3. Çalışma izni talebi kabul edilen yabancıya ise süreli, süresiz, bağımsız ve istisnai 

çalışma izinlerinden biri verilecektir. Çalışma izni muafiyetinde olan yabancılar ise çalışma izni 

muafiyet belgesi almak koşulu ile çalışabilirler. Başvuru usulü yine çalışma izin belgesinde olduğu gibi 

düzenlenmiştir. Çalışma izni muafiyetinde geçirilen süreler kanuni çalışma izni veya ikamet izni 

                                                           
1 RGT. 13.08.2016, S. 29800, Bu Kanundan evvel yabancıların çalışma izinleri 4817 sayılı Yabancıların Çalışma 

İzinleri Hakkından Kanunda düzenlenmekteydi. UİK’in yürürlüğe girmesi ile birlikte artık bu kanuna yapılan 

atıflar UİK’e yapılmış kabul edilmektedir (UİK m. 26/f.1).  
2 Usulüne uygun ülkeye girişin ilk şartı ise girişin Bakanlıkça belirlenen sınır kapılarından yapılmasıdır. İkinci 

önemli şart ise usulüne uygun olarak alınmış Pasaport ve vize muafiyeti uygulanmayan ülkelerden  
3 UİK’in 9.  Maddesine göre “- (1) Bu Kanunun 7 nci maddesine göre yapılan değerlendirme neticesinde; 

a) Uluslararası işgücü politikasına uygun olmayan, b) Sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapılan, c) Yabancı 

istihdam edilmesine ilişkin gerekçesi yeterli görülmeyen, ç) Diğer kanunlarda Türk vatandaşlarına hasredilen 

iş ve meslekler için yapılan, d) Gerekli nitelik ve uzmanlığı taşımadığı anlaşılan yabancılara ilişkin olan, 

e) Bakanlıkça belirlenen değerlendirme kriterlerini karşılamayan, f) 6458 sayılı Kanunun 7 nci, 15 inci ve 54 üncü 

maddeleri kapsamında olduğu İçişleri Bakanlığınca bildirilen yabancılara ilişkin olan, g) Kamu düzeni, kamu 

güvenliği veya kamu sağlığı açısından Türkiye’de çalışmasında sakınca görülen yabancılara ilişkin olan, ğ) 

Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü olması durumu hariç, Türkiye Cumhuriyetinin tanımadığı veya diplomatik 

ilişkisinin bulunmadığı ülke vatandaşları için yapılan, h) Kanuni süresi içinde yapılmayan veya eksiklikleri 

tamamlanmayan, başvurular reddedilir”. 
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sürelerinin hesabında dikkate alınmaz (UİK m. 13). Geçerli olarak alınan çalışma izni ve çalışma izni 

muafiyet teyit belgesi, ikamet izni yerine geçmektedir (YUKK m.27). Uluslararası koruma statü sahibi 

ve başvuru sahibi olan kişilerin çalışmalarına ilişkin de özel yasal düzenlemeler bulunmaktadır. 

YUKK’da mülteci1, şartlı mülteci2 ve ikincil koruma3 olmak üzere üç tip uluslararası koruma statüsü 

düzenleme altına alınmıştır. Başvuru sahibi veya şartlı mülteci uluslararası koruma başvurusu tarihinden 

altı ay sonra çalışma izni almak için başvuruda bulunabilir.  Mülteci veya ikincil koruma statüsü sahibi, 

statü almasından itibaren bağımlı veya bağımsız olarak çalışabilir. Yabancıların çalışamayacağı iş ve 

mesleklere ilişkin diğer mevzuatta yer alan hükümler saklıdır. Mülteci veya ikincil koruma statüsü 

sahibi kişiye verilecek kimlik belgesi, çalışma izni yerine de geçer ve bu durum kimlik belgesine yazılır4 

(YUKK 89/4-b)5. 

   

C. Yabancıların Yapamayacağı Meslek ve Sanatlar  

Bazı meslek dallarında çalışmak münhasıran Türk vatandaşlarına bırakılmış yabancıların o meslek 

kollarında çalışması yasaklanmıştır. Bu meslek kollarına ilişkin bilgiler o meslek dallarının özel 

                                                           
1 YUKK m. 61 düzenlemesine göre mülteci statüsü  “Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, 

dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından 

haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından 

yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar 

sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle 

dönmek istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında  verilir”.  
2 YUKK m. 62’ye göre şartlı mülteci “Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar sebebiyle; ırkı, dini, tabiiyeti, 

belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı 

sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından 

yararlanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar 

sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle 

dönmek istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında şartlı mülteci statüsü verilir. Üçüncü 

ülkeye yerleştirilinceye kadar, şartlı mültecinin Türkiye’de kalmasına izin verilir”.  
3 YUKK m. 63’e göre “Mülteci veya şartlı mülteci olarak nitelendirilemeyen, ancak menşe ülkesine veya ikamet 

ülkesine geri gönderildiği takdirde; a) Ölüm cezasına mahkûm olacak veya ölüm cezası infaz edilecek, b) 

İşkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacak, c) Uluslararası veya ülke 

genelindeki silahlı çatışma durumlarında, ayrım gözetmeyen şiddet hareketleri nedeniyle şahsına yönelik ciddi 

tehditle karşılaşacak, olması nedeniyle menşe ülkesinin veya ikamet ülkesinin korumasından yararlanamayan 

veya söz konusu tehdit nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancı ya da vatansız kişiye, statü belirleme 

işlemleri sonrasında ikincil koruma statüsü verilir. 
4 Mülteci ve ikincil koruma statü sahibi olan kişilerin Türkiye’de çalışabilmesi için, yalnızca statülerini gösterir 

kimlik belgelerinin yeterli olup ayrıca çalışma izni almalarına gerek olmaması, 2011 tarihli AB Vasıf 

Yönergesinin 26. Maddesinde yer alan düzenleme ile uyumludur. 2011 tarihli AB Vasıf Yönergesi için bkz: 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/Dve-2011-95-Qualification.pdf (09.05.2018). 
5 Ayrıca YUKK’un 89. maddesinde, 1951 tarihli mülteci sözleşmesinin 17. Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan 

muafiyete benzer bir düzenleme getirilmiştir. Mülteci ve İkincil Koruma Statü sahibi olan kişinin iş piyasasına 

erişimi, iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler ile istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik 

şartların gerekli kıldığı hallerde, belirli bir süre için, tarım, sanayi ve hizmet sektörleri, belirli bir meslek, iş 

kolu veya mülki ve coğrafi alan itibariye sınırlandırılabilir (YUKK m.89/f. 4-c). Ancak Türkiye’de üç yıl 

ikamet eden veya, Türk Vatandaşı ile evli olan ya da Türk Vatandaşı çocuğu olan mülteci ve ikincil koruma 

statü sahibi kişiler için bu sınırlamalar uygulanmayacaktır.  

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/Dve-2011-95-Qualification.pdf
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kanunlarında düzenlenmiştir1. Kanunlarda Türk Vatandaşlarına hasredilen ve yabancıların 

çalışmalarının yasak olduğu meslek ve görevler şunlardır:  

1. Diş tabipliği, dişçilik, hastabakıcılık. (Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair 

Kanun uyarınca) 

2. Eczacılık (Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun uyarınca) 

3. Veterinerlik (Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere 

Dair Kanun uyarınca) 

4. Özel hastanelerde sorumlu müdürlük (Hususî Hastaneler Kanunu uyarınca) 

5. Avukatlık (Avukatlık Kanunu uyarınca) 

6. Noterlik (Noterlik Kanunu uyarınca) 

7. Özel veya kamu kuruluşlarında güvenlik görevlisi (Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve 

Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun uyarınca) 

8. Kara suları dahilinde balık, istiridye, midye, sünger, inci, mercan ihracı, dalgıçlık, arayıcılık, 

kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, katiplik, tayfalık vb. (Kabotaj Kanunu uyarınca) 

9. Gümrük müşavirliği (4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 227 nci maddesi gereğince) 

10. Turist rehberliği (6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanununun 3. maddesi gereğince).  

 

II. GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜNDEKİ YABANCILARIN ÇALIŞMA HAKLARI 

A. Genel Olarak Geçici Koruma Statüsü Üzerine Bir Değerlendirme 

Türkiye dönem dönem kitlesel akınlar ile karşı karşıya kalmaktadır. Kitlesel akın halinde sağlanan 

koruma ise geçici korumadır. YUKK 91. maddesine göre, ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı 

ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla, kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya 

sınırlarımızı geçen yabancılara geçici koruma sağlanabilir. Geçici korumanın tipik örneğini ise 

ülkemizde bulunan Suriyeliler oluşturmaktadır. Türkiye’den koruma isteyen yabancılara sağlanabilecek 

korumanın kapsamını belirlemeye yönelik düzenlemelerin bulunduğu YUKK’ta geçici koruma, 

vatandaşı olmadığı ülkelerde koruma isteyen yabancılara bahşedilen mülteci ya da ikincil koruma gibi 

klasik uluslararası koruma türleri arasında sayılmayıp, ayrı bir düzenlemeye tabii tutulmuştur. Zira 

YUKK m. 3/1/(r)’de de uluslararası koruma mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüleri olarak 

tanımlanmıştır. Geçici koruma niteliği itibariyle bir uluslararası koruma türü olmayıp, kitleler halinde 

sınırlarımıza gelen kişilere acil koruma sağlamak ve bu kişileri bir an evvel güvenli bir ortama 

yerleştirmek amacıyla geliştirilmiş, bu kişilerin ancak uluslararası koruma ile sağlanabilecek olan 

ihtiyaçlarını, bireysel olarak değil fakat grup olarak ele alan bir koruma türüdür2. 

                                                           
1 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın resmi sitesinde yer alan yabancıların yapamayacağı meslek ve sanatlar 

için bkz.: https://www.csgb.gov.tr/uigm/contents/yabancilar/yasakmeslekvegorevler/ (15.05.2018).  
2 Baran Çelik, Neşe: Türk Hukukunda Uluslararası Koruma Başvurusunda Bulunan veya Uluslararası Korumadan 

Yararlanan Yabancıların Hak ve Yükümlülükleri, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, C: 

https://www.csgb.gov.tr/uigm/contents/yabancilar/yasakmeslekvegorevler/
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GKY’nin 7. Maddesine göre geçici koruma kapsamına alınacak yabancılar açısından bir belirleme 

yapılmakla birlikte bu şartları taşımak tek başına geçici koruma statüsü almak için yeterli değildir ayrıca 

Cumhurbaşkanı’nın bu konuda karar alması gerekmektedir1. Geçici koruma amacıyla gelen yabancılar 

önce sevk merkezlerine alınırlar ve daha sonra geçici barınma merkezlerine gönderilirler. Kayıt işlemleri 

tamamlananlara valilikler tarafından Geçici Koruma Kimlik belgesi ve yabancı kimlik numarası verilir 

(GKY m.22). Geçici koruma kimlik belgesi, Türkiye’de kalış hakkı sağlar. Ancak bu belge Kanunda 

düzenlenen ikamet izni veya ikamet izni yerine geçen belgelere eşdeğer sayılmaz, uzun dönem ikamet 

iznine geçiş hakkı tanımaz, süresi ikamet izni toplamında dikkate alınmaz ve sahibine Türk 

vatandaşlığına başvuru hakkı sağlamaz (GKY m.25). Bir yabancının yetkili makam kararı ile Türk 

Vatandaşlığını kazanması için kural olarak Türkiye’de beş yıl ikamet etmesi gerekir. Fakat Geçici 

Koruma Kimlik Belgesi’nin süresi bu beş yılın hesabında dikkate alınmayacaktır. Geçici koruma kimlik 

belgesi herhangi bir süreye bağlı olarak verilmemekle birlikte Cumhurbaşkanına süresini belirleme 

konusunda yetki verilmiştir (GKYm.10). İlgili maddeye göre Cumhurbaşkanı başlama ve bitiş tarihlerini 

kararlaştırabilecektir. Cumhurbaşkanı tarafından geçici koruma statüsünün kaldırılması ile bu kimlik 

belgesinin geçerliliği de ortadan kalkacaktır (GKY 22/5).  

Geçici koruma statüsünün sona ermesi ise çeşitli şekillerde mümkündür. GKY 11. maddesine göre, 

İçişleri Bakanlığı geçici koruma statüsünün sona ermesi için, Cumhurbaşkanına teklifte bulunabilir ve 

bu teklif üzerine Cumhurbaşkanı korumayı sonlandırabilir. Geçici korumanın geçici korunana bağlı 

nedenler ile sona ermesi ise GKY 12. maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre, geçici 

korunanların kendi istekleri ile ülkeden ayrılmaları veya üçüncü bir ülkenin korumasından 

faydalanmaları yahut geçici korunanın insani nedenlerle veya yeniden yerleştirme kapsamında gitmesi 

hallerinde geçici koruma statüsü sona erecektir. GKY 8. maddesinde2 geçici koruma statüsü 

verilemeyecek kişiler sayılmıştır. Eğer bu kimselerden olan birine geçici koruma statüsü verildiği 

                                                           
1, 2015, s. 73; Aydoğmuş, Ayşe Yasemin: Türk Hukukunda Geçici Korumadan Yararlananların Sınır Dışı 

Edilmesi, MHB, C.34, S.2, s. 143. 
1 Ekşi, Nuray: Yabancılar ve Uluslararası Koruma Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbul 2016, s. 169; İlgili madde 

uyarınca” - (1) Geçici koruma; ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici 

koruma bulmak amacıyla kitlesel veya bu kitlesel akın döneminde bireysel olarak sınırlarımıza gelen veya 

sınırlarımızı geçen yabancılardan haklarında bireysel olarak uluslararası koruma statüsü belirleme işlemi 

yapılamayan yabancılara uygulanır. (2) Geçici koruma, Bakanlar Kurulu tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, 

geçici koruma ilanının geçerliliğinden önce, geçici koruma ilanına esas teşkil eden olayların olduğu ülkeden 

veya bölgeden ülkemize gelmiş olanları kapsamaz. (3) Geçici korunanlar, Kanuna göre belirlenen uluslararası 

koruma statülerinden herhangi birini doğrudan elde etmiş sayılmaz.  
2 İlgili maddenin 1. fıkrasına göre; “a) Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair 1967 Protokolüyle değişik 28/7/1951 

tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşmenin 1 inci maddesinin (F) fıkrasında belirtilen fiillerden 

suçlu olduğuna dair ciddi kanaat bulunanlar. b) Türkiye dışında hangi saikle olursa olsun zalimce eylemler 

yaptığını düşündürecek nedenleri bulunanlar. c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen suç ya da fiillerin 

işlenmesine iştirak eden veya bu fiillerin işlenmesini tahrik edenler. ç) Ülkesinde silahlı çatışmaya katılmış 

olduğu halde bu faaliyetlerini kalıcı olarak sonlandırmayanlar. d) Terör eylemlerinde bulunduğu veya 

planladığı ya da bu eylemlere iştirak ettiği tespit edilenler. e) Ciddi bir suçtan mahkûm olarak topluma karşı 

tehdit oluşturabileceği değerlendirilenler ile milli güvenlik, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından 

tehlike oluşturduğu değerlendirilenler. f) Türkiye’de işlenmesi hâlinde hapis cezası verilmesini gerektiren suç 

veya suçları daha önce işleyen ve bu suçun cezasını çekmemek için menşe veya ikamet ülkesini terk edenler. 

g) Uluslararası mahkemelerce hakkında insanlık suçu işlediğine dair karar verilmiş kişiler. ğ) 26/9/2004 tarihli 

ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Dördüncü Kısım Yedinci Bölümünde yer alan suçlardan birini 

işleyenler”, hakkında geçici koruma kararı alınamayacaktır.  
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sonradan anlaşılırsa, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yahut valilik geçici koruma kararının iptal 

edilmesine karar verecektir. Son olarak da GKY 42.  maddesine göre, ülkesine gönüllü olarak geri dönüş 

talebinde bulunan geçici korunanın koruması sona erecektir. 

B. GKY Kapsamında Çalışma Hakkı  

Geçici korunanlara sağlanacak hizmetler, GKY 26-32. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Geçici 

korunanların iş piyasasına erişim hizmetleri GKY 29. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili düzenlemeye 

göre, geçici korunanların çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar, Bakanlığın görüşü alınarak Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığının teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca belirlenir. Geçici koruma kimlik 

belgesine sahip olanlar, Cumhurbaşkanınca belirlenecek sektörlerde, iş kollarında ve coğrafi alanlarda 

(il, ilçe veya köylerde) çalışma izni almak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurabilir. 

Ancak yabancıların çalışmayacağı iş ve mesleklere ilişkin hükümler geçici korunanlar açısından da 

geçerlidir. Geçici korunanlara verilen çalışma izinlerinin süreleri, geçici korumanın süresinden fazla 

olamaz. Geçici koruma sona erdiğinde, bu kapsamda verilen çalışma izni sona erer. Geçici korunanlara 

verilen çalışma izni, Kanunda düzenlenen ikamet izinleri yerine geçmez.  

GKY’de düzenlenmiş olan bu genel nitelikte düzenlemeden sonra m.29/1 uyarınca çıkarılan geçici 

koruma kapsamındaki yabancıların çalışma izni almalarına dair yönetmelik ile geçici korunanların 

çalışma izni alma usul ve şartlarına ilişkin detaylı düzenleme yapılmıştır.  

C. Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik Kapsamında 

Çalışma Hakkı 

YUKK’un 91. maddesi ve GKY’in 29. maddesi dayanak alınarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, 

geçici koruma sağlanan yabancıların çalışmalarına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir (Yön. m.1). 

Bu amaçla Yönetmelik kapsamında, çalışma izni alma zorunluluğu ve çalışma izni ve muafiyeti 

başvurusu, başvuruların değerlendirilmesi, çalışma izni verilebilecek iller, istihdam kotası, ücret ve 

mesleki eğitime ilişkin düzenlemeler getirilmiştir.  

1. Çalışma İzni Alma Zorunluluğu ve İstisnası 

Geçici koruma sağlanan yabancılar, çalışma izni olmaksızın Türkiye’de çalışamaz veya çalıştırılamaz. 

Çalışma izni olmaksızın çalışan geçici koruma sağlana yabancılar ile bunları çalıştıranlar hakkında, UİK 

hükümleri uygulanacaktır (m.4).  

Geçici koruma sağlanan yabancılar, geçici koruma kayıt tarihinden altı ay sonra, çalışma izni almak 

için, Bakanlığa başvuruda bulunabilirler. Çalışma izni başvuruları, geçici koruma sağlanan yabancıları 

çalıştıracak işveren tarafından e-Devlet kapısı üzerinden yapılacaktır1. Geçici koruma kaydına göre, 

yabancıya kalma hakkı sağlanan ilde çalışmak üzere çalışma izni başvurusu yapılabilir2. Geçici koruma 

sağlanan yabancının başka bir işverenin yanında çalışmak üzere düzenlenen çalışma izninin bulunması 

veya yabancı için daha önce yapılmış sonuçlanmayan bir başvurusunun olması halinde çalışma izni için 

                                                           
1 Çalışama ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından geçici koruma sağlanan yabancıların çalışma izinlerine dair 

uygulama rehberi yayınlanmıştır. Rehber için bkz. 

https://www.csgb.gov.tr/media/5893/gkkuygulamarehberi.pdf (15.06.2018).  Kısaca “Rehber” olarak 

adlandırılacaktır.  
2 Rehber, s. 1.   
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başvuru yapılamayacaktır. Çalışma izni başvurunda bulunurken, ön izin alma zorunluluğu olan 

meslekler ile ilgili, Bakanlıklardan ön izin belgesinin alınmış olması gerekmektedir. Sağlık alanındaki 

meslek mensupları için Sağlık Bakanlığından, eğitim alanındaki meslek mensupları için Millî Eğitim 

Bakanlığından veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından ön izin alınması gerekmektedir.  

Geçici koruma statü sahibi kişinin kendi adına ve hesabına çalışmak istemesi halinde, bağımsız çalışma 

izni almak için kendi adına başvuru yapabilir (Yön.m.5/3). Bu yabancılar vergi numarası olması 

koşuluyla, iş yerinin kuruluş işlemlerinin tamamlanması sonrasında, şirketler için ticaret sicil gazetesi, 

gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârlar için ilgili oda sicil kayıt belgesi gibi işyerinin faaliyetini 

gösterir belgelerin başvuru esnasında otomasyon sistemine taranılması suretiyle çalışmaya başlamadan 

önce çalışma izni başvurunda bulunulabilir. Yetkili idarelerce, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilirken 

çalışma izni bulunması koşulu aranacaktır1.  

Geçici koruma statü sahipleri eğer mevsimlik tarım ve hayvancılık işlerinde çalışmak isterlerse çalışma 

izninden muaf tutulacaklardır2. (Yön.m.5/f.4). Mevsimlik tarım ve hayvancılık işlerinde çalışmak 

isteyen geçici korunanlarında, yabancı kimlik numarasına sahip olmaları gerekir. Ayrıca yine çalışma 

izni muafiyet başvurusunu yaptığı tarih itibariyle altı ayı da doldurmuş olmaları gerekmektedir. Çalışma 

izni muafiyet başvuruları geçici koruma sağlanan il valiliğine yapılır. Bu başvurular ilgili valilik 

tarafından Bakanlığa bildirilir. Bakanlığın mevsimlik tarım ve hayvancılık işlerinde çalışacak geçici 

korunan yabancılara ilişkin il ve kota sınırlaması getirme yetkisi vardır.  

Geçici koruma statü sahibi kişiler dernek, vakıf ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda da çalışabilirler. 

Kamu yararına faaliyet gösteren dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar, insani yardım hizmeti 

faaliyetinde geçici koruma sağlanan yabancıları çalıştırmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığına başvuruda bulunabileceklerdir. Kamu yararına çalışan dernek statüsüne sahip olmayan 

dernekler ve kendilerine vergi muafiyeti tanınmamış vakıflar ile merkezleri yurt dışında bulunan dernek 

ve vakıf dışındaki diğer kâr amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye’deki şube ve temsilcilikleri de geçici 

koruma kapsamında yer alan yabancıların kendi bünyelerinde çalışabilmeleri için Bakanlığa başvuruda 

bulunabileceklerdir. Ancak böyle bir durumda başvuruda bulunan kuruluşa ilişkin İçişleri Bakanlığının 

uygun görüşü alınacak ve eğer iç işleri Bakanlığı’nın uygun görüşü alınmazsa başvurular değerlendirme 

yapılmaksızın işlemden kaldırılacaktır (Yön. m.11). Türkiye’de göç ve sığınma alanında faaliyet 

gösteren çok fazla dernek olması dolayısıyla bu madde ayrıca öneme sahiptir3.  

Yönetmeliğin 8. maddesine göre işletmelerde çalıştırılacak geçici koruma statüsü sahibi kişilerin sayısı 

yerli işçi sayısının %10’unu geçemeyecektir. Ancak söz konusu %10’luk kota, işverenin bulunduğu 

yerin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından dört haftalık süre içinde aynı işi yapacak yerli işçi 

                                                           
1 Rehber, s. 2.  
2 Mevsimlik işler, faaliyetin sadece yılın belli bir döneminde sürdürüldüğü, veya tüm yıl boyunca çalışmakla 

birlikte, faaliyetin yılın belirli dönemlerinde yoğunlaştığı işyerlerinde yapılan işler olarak tanımlanabilir. Söz 

konusu dönemler işin niteliğine göre uzun veya kısa olabilir. Mevsimlik işlerin özelliğini, yılın belli bir 

dönenimde periyodik, düzenli olarak tekrarlanması oluşturur. Ayrıntılı bilgi için bkz.: Süzek, Sarper: İş 

Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul 2017, s. 271. Ayrıca iş hukuku literatüründe mevsimlik işlere ilişkin 

monografik bir çalışma olarak bkz.: Büyüktarakçı, Sevil: İş Hukukunda Mevsimlik İşler ve Kampanya İşleri, 

Seçkin Yayınları, Ankara 2010. 
3 Kaya, s. 70; Bu sivil toplum örgütlerinden bazıları için bkz.: http://multeci.net/?p=20 (20.05.2018). 
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bulunmadığının belgelenmesi halinde uygulanmayabilecektir (Yön. m. 8/f. 3). Bakanlık tarafından 

hazırlanan Uygulama Rehberinde de hiç Türk vatandaşı çalışanı bulunmayan veya toplam çalışan sayısı 

ondan az olan işyerlerinde, geçici koruma sağlanan en fazla bir yabancıya çalışma izni verilebileceği 

ifade edilmiştir1. Eğer ki işveren %10 kotasını aşacak şekilde geçici koruma statüsü sahibi kişileri 

çalıştırmak istiyorsa, geçici koruma sağlanan yabancı için, Bakanlığa çalışma izin başvurusunda 

bulunulması öncesinde il müdürlüklerine başvuruda bulunularak istihdam kotası 

uygulanmayabileceğine yönelik belgenin alınması gerekmektedir2. Kota ilgili bir başka husus olarak, 

Türkiye İş Kurumu tarafından geçici koruma statüsü sahibi kişilere bir işyerinde mesleki eğitim ve işbaşı 

eğitimi verilmesi halinde, bu kişilerin eğitim sonunda aynı işyerinde çalıştırılması için Bakanlığa 

başvurulabileceği ve bu durumda işyeri istihdam kotasının farklı uygulanabileceği düzenlenmiştir (Yön. 

m. 12/1-2). 

2. Ücret Unsuru 

Ücret ödeme borcu, işçinin iş görme borcu karşısında yer alan ve işverenin iş akdinden doğan temel 

borçtur. Ayrıca ücret iş akdinin kurucu unsuru olduğundan ücret olmaksızın sözleşmenin varlığından 

söz edilemeyecektir3.  

İş Kanunu’na4 göre “Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler 

tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır” (m.32/1). Ücret esas itibariyle iş sözleşmesine taraf 

olan ve bu sözleşme ile ücret ödeme borcu altına giren işveren tarafından ödenir. Ancak bazı durumlarda 

ücretin üçüncü kişiler tarafından da ödenmesi mümkündür.  Kural olarak işçinin işinin karşılığı olarak 

yapılan ödeme nakdi olarak yapılmalıdır. Bunun dışına kalan ve temel ücrete dahil olmayan ikramiye, 

prim, sosyal yardımlar ve diğer ücret ekleri gibi yan menfaatlerin nakdi ödenme zorunluluğu yoktur5.  

Geçici korunanların yaptıkları iş karşılığında ödenecek ücrete ilişkin de Yönetmelik’te bir düzenleme 

yapılmıştır. Bu düzenlemeye göre, geçici koruma sağlanan yabancılara asgari ücretin altında ücret 

ödenemez (Yön. m. 10). Hukukumuzda asgari ücret İş Kanunu’nun 39. maddesi ve Asgari Ücret 

Yönetmeliğinde6 düzenlenmiştir. Anayasamızın 55. maddesinin son fıkrasına göre ise devlet, 

çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumunu göz önünde bulundurarak asgari ücreti tespit 

edecektir. İş Kanunu’nda asgari ücretin tanımına yer verilmemiştir fakat Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 

4. maddesinin d bendinde asgari ücret “İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin 

gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari 

düzeyde karşılamaya yetecek ücret” olarak tanımlanmıştır7.  

 

                                                           
1 Rehber, s.  5.  
2 Rehber, s. 5.  
3 Süzek, s. 375; Sümer, Haluk Hadi: İş Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara 2016, s. 75; Çopuroğlu, Çağlar: 

Ücret ve Korunması, Turhan Kitabevi, Ankara 2013, s. 9. 
4 RGT. 10.06.2003, S. 25134.  
5 Süzek, s. 386.  
6 RGT. 01.08.2004, S. 25540.  
7 Asgari ücretten farklı olan ve devlet tarafından yoksullara yapılan genel bir sosyal yardım niteliği taşıyan 

güvenceli asgari gelir kavramı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.: Gökçeoğlu Balcı, Şebnem: Tutunamayanlar 

ve Hukuk, Dost Kitabevi, Ankara 2007, s. 77 vd.  
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D. Turkuaz Kart Yönetmeliği Uyarınca Çalışma Hakkı 

Turkuaz kart uygulaması UİK’in 11. maddesi ile yabancıların çalışmalarına ilişkin mevzuat sistemimize 

dâhil edilmiştir1. Bu maddeye göre Turkuaz Kart; “Uluslararası işgücü politikası doğrultusunda; eğitim 

düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke 

ekonomisine ve istihdama etkisi ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri ve 

Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre başvurusu uygun görülen yabancılara” verilir (m.11/f.1). 

Turkuaz Karta ilişkin ayrıntılı düzenleme 14 Mart 2017 tarihinde yayınlanmış olan Turkuaz Kart 

Yönetmeliğinde2 (TKY) yer almaktadır. Turkuaz Kart, TKY’de , yabancıya Türkiye’de  süresiz ikamet 

ve çalışma hakkı veren, yakınına ise ikamet hakkı veren belge olarak düzenlenmiştir (m.4/1-e). Turkuaz 

Kartın yabancıya süresiz bir çalışma ve buna bağlı olarak kendisine ve yakınlarına süresiz ikamet hakkı 

verebilmesi için geçiş süresi kaydının kaldırılması gerekmektedir. Turkuaz Kart ilk 3 yılı geçiş süresi 

olmak kaydıyla verilmektedir. Genel Müdürlükçe, geçiş süresi içinde Turkuaz Kart sahibi yabancının 

faaliyetlerinin ve taahhütlerinin izlenmesi için bir uzman görevlendirilir. Görevlendirilen uzman 

tarafından on iki aylık dönemler halinde şekil ve içeriği Genel Müdürlükçe belirlenecek izleme raporu 

hazırlanır (TKY m.15/f. 1/2). Geçiş süresi kaydının kaldırılması talebi, geçiş süresinin dolmasına yüz 

seksen gün kalmasından itibaren, her durumda geçiş süresi dolmadan yapılır. Bu sürede başvuru 

yapılmaması halinde Turkuaz Kart geçersiz hale gelir. Süre dolduktan sonra yapılan başvurular 

reddedilir. Geçiş süresi kaydı, Turkuaz Kart sahibi yabancının talep tarihinden itibaren otuz gün içinde 

ilgili uzmanın hazırlayacağı nihai raporun olumlu olması halinde Genel Müdürlükçe kaldırılır (TKY m. 

17/ f. 1/2). Geçiş süresi içinde iptal edilmeyen ve geçiş süresi kaydının kaldırılmasına ilişkin talebi 

uygun bulunan yabancının Turkuaz Kart’taki geçiş süresi kaydı kaldırılır ve Turkuaz Kart süresiz hale 

gelir (TKY m. 18).  

UİK’e göre, geçici koruma statü sahipleri turkuaz kartın düzenlediği hükümlerden yararlanamayacaktır 

(m.11/f.6). UİK bu düzenleme ile sadece geçici koruma statü sahibi olan kişileri kapsam dışı bırakmıştır. 

                                                           
1 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar yardımcısı Mazhar Yıldırımhan Turkuaz Karta ilişkin 

açıklamalarında “Bunun çok ciddi getirileri olacağını düşünüyorum çünkü bu aynı zamanda yatırımcılara bir 

imtiyaz tanıyor. Bu imtiyazdan da faydalanabilecek epeyce bir insan olduğunu düşünüyorum. Sermaye 

girişlerinde ve bizden bu ülkede oturum almak veya bazı imtiyazlara sahip olmak isteyenlerin işlerini 

kolaylaştıracak bir uygulamadır” ifadelerini kullandı. Yıldırımhan, Türkiye'ye yönelen beyin ve sermaye 

göçünü yönetmek amacıyla böyle bir yola başvurulduğuna dikkati çekerek, "Turkuaz Kart da bu çalışmanın 

bir parçası. Bu ülkede yatırım yapmak isteyen yatırımcılarımıza belirli bir zaman sonra Turkuaz Kart 

ayrıcalığını tanıyor ülkemiz. Amerika'da nasıl bir Green Kart uygulaması varsa ülkemizde de Turkuaz Kart 

uygulaması var. Bu büyük devlet olmanın esaslarından biridir." dedi. Yıldırımhanın Turkuaz Karta ilişkin 

açıklamaları için bkz.: https://www.aksam.com.tr/ekonomi/turkuaz-kart-uygulamasina-simdiden-32-bin-

basvuru-yapildi/haber-606933 (15.05.2018).  
2 RGT. 14.03.2017, S. 30007. İlgili Yönetmelikte Turkuaz Kart alabilecek yabancılar ayrıntılı şekilde 

düzenlenmiştir. İlgili düzenlemeye göre “Turkuaz Kart; a) Eğitim düzeyi, ücreti, mesleki bilgisi ve deneyimi, 

bilim ve teknolojiye katkısı ve benzeri nitelikleri itibarıyla yüksek nitelikli işgücü olarak değerlendirilen, b) 

Yatırım veya ihracat düzeyi, sağlayacağı istihdamın büyüklüğü, bilimsel ve teknolojik gelişmeye yaptığı katkı 

ve benzeri özellikleri itibarıyla yüksek nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilen, c) Bilimsel ve teknolojik 

gelişmeye katkı sağlayan veya bilim, sanayi ve teknoloji alanlarında uluslararası düzeyde ülke menfaatleri 

açısından stratejik kabul edilen çalışmalar ve araştırmalar yapan bilim insanı veya araştırmacı, ç) Kültürel, 

sanatsal veya sportif faaliyetler açısından uluslararası düzeyde başarılı olan, d) Türkiye’nin veya Türk 

kültürünün uluslararası tanınırlığına veya tanıtımına katkı sağlayan, Türkiye’nin milli menfaatlerine ilişkin 

hususlarda uluslararası düzeyde faaliyette bulunan, yabancılara verilebilir.” (m.5/1).  

https://www.aksam.com.tr/ekonomi/turkuaz-kart-uygulamasina-simdiden-32-bin-basvuru-yapildi/haber-606933
https://www.aksam.com.tr/ekonomi/turkuaz-kart-uygulamasina-simdiden-32-bin-basvuru-yapildi/haber-606933
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Bunun dışında, mülteciler, şartlı mülteciler, ikincil koruma statü sahipleri, başvuru sahipleri hatta 

vatansız kimselerin dahi turkuaz kart sahibi olmaları açısından bir engel bulunmamaktadır. UİK’in 

gerekçesinde ise geçici korunanların turkuaz kart kapsamı dışında bırakılmalarına ilişkin bir açıklama 

yapılmamıştır1. Geçici korunanlar açısından böyle bir kısıtlamanın getirilmesinin altında yatan sebebin, 

geçici koruma statüsünün doğasından kaynaklanabileceği düşünülebilir. Zira geçici koruma statüsü 

yabancıya kural olarak süresi belli olmayan geçici bir koruma sağlamaktadır ve geçici koruma rejiminin 

nihai hedefi geçici korunanların ülkelerine güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamaktır. Fakat gerekçenin 

bu olduğu düşünülse dahi, ülkelerindeki çatışma ortamından ve iç karışıklıktan kaçıp gelen bu 

kimselerin sayısının fazlalığı da göz önünde bulundurulduğunda aralarında Yönetmeliğin 5. maddesine 

göre turkuaz kart sahibi olmak için aranan şartları taşıyan yabancıların bulunma ihtimali de kuvvetle 

muhtemeldir. Böyle bir düzenleme yaparak sayıları dört milyona yaklaşan bir yabancı kitlesini turkuaz 

kart sahibi olmanın sağladığı güvenceden mahrum bırakmak kanaatimizce herhangi bir gerekçe ile 

açıklanamayacaktır. UİK’de ve ilgili Yönetmelikte yer alan şartları taşıyan geçici korunanlar da turkuaz 

kart sahibi olmanın avantajlarından faydalanabilmeli ve onların da turkuaz kart sahibi olmasının önü 

açılabilmelidir. Haklarında alınmış olan geçici koruma kararı Bakanlar Kurulu tarafından kaldırılan 

yabancılar ise şartları taşımaları halinde turkuaz kart sahibi olmaları önünde herhangi bir engel 

bulunmamaktadır.    

 

SONUÇ 

Suriye’de Mart 2011 yılından itibaren meydana gelen iç kargaşa ortamından sonra ülkemize sığınan 

Suriyelilerin sayısı dört milyona yaklaşmaktadır. Bunların üç buçuk milyona yakını ise sığınma 

merkezleri dışında Bakanlar Kurulunca belirlenen illerde yaşamaktadırlar. Geçici korunanlar da 

kendilerinin ve bakmakla yükümlü oldukları ailelerin hayatlarını idame ettirmek üzere çalışmak zorunda 

kalmaktadırlar. Ülkemizde bulunan geçici korunan sayısının büyük bir kitleyi oluşturması, geçici 

korunanların çalışma haklarına ilişkin özel düzenlemeler yapmayı gerekli kılmıştır. Bu amaçla çıkarılan 

Geçici Koruma Statüsünde Bulunan Yabancıların Çalışma Haklarına İlişkin Yönetmelikte, geçici 

korunanların çalışmalarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.  

Yönetmelikte ve UİK’te yer alan düzenlemeye göre geçici koruma statü sahibi yabancılar çalışma izni 

almak suretiyle çalışabilirler. Çalışma izni almak üzere başvuru yapabilmek için geçici koruma 

belgesinin alındığı tarih üzerinden altı ay geçmesi gerekmektedir. Kanun koyucu neden böyle bir 

düzenleme yaptığına dair bir açıklama getirmemiş olmakla birlikte, statünün geçici olması akla gelen 

ilk neden olabilir. Zira adından da anlaşılacağı üzere bu statü yabancıya ülkesindeki iç karışıklık ortamı 

son bulana kadar verilmekte, yabancının ülkesine tekrar dönmesi beklenmektedir. Süreye bağlı olarak 

düzenleme ihtimali bulunsa da geçici koruma belgesi Bakanlar Kurulu tarafından süreye bağlı olmadan 

verilmektedir. Hal böyle olunca da uygulama da bu altı aylık sürenin beklenmesinin pratik bir karşılığı 

da bulunmamaktadır.  

Son olarak UİK’te ve buna bağlı olarak çıkarılan Turkuaz Kart Yönetmeliğinde düzenlenen ve ilgili 

şartları taşıyan yabancılara verilen turkuaz kart, geçici koruma statü sahibi olan yabancılara 

                                                           
1 Kanun gerekçesi için bkz.: https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss403.pdf (15.05.2018).  

https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss403.pdf
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verilememektedir. Herkesin çalışma hakkı olduğunu düzenleyen Anayasa ve evrensel hukuk kurallarını 

göz önünde bulundurduğumuzda, çalışma hakkını kolaylaştırıcı hükümlerden de tüm yabancıların 

mümkün olduğunca eşit bir şekilde yararlanması gerekmektedir.  
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Abstract 

Every human being communicates with others whenever and wherever, even when silently 

communicates something. We are constantly communicating with others, so interpersonal 

communication is an inevitable, irreversible, very complex and always contextual phenomenon. It is a 

dynamic process, always changing, which affects the quality of our lives. 

Given the importance of interpersonal communication for 5-6 year olds, for a greater effectiveness of 

work in preschool institutions, the work focused on recognizing the personality development 

characteristics of this age group. Consultation with the literature to clarify the concept of early childhood 

and interpersonal communication in early childhood served as a good basis for understanding and 

analyzing how the methodologies used in the implementation of the curriculum affect the development 

of interpersonal communication through individualization, work organization, regulation of the physical 

environment and the role of the teacher. 

The purpose of this paper is to research the impact of methodologies on the implementation of the 

curriculum developed in preschool institutions in the development of interpersonal communication 

between teacher and child, as well as between children themselves. 

Given the nature of the problem, the population are children of preschool age (5-6 years) who attend 

preschool institutions in the municipality of Shkodra. The study will include 10 groups of 5-6 year old 

children, approximately 250 children. The study also included 10 educators of these groups. The 

selection of preschool institutions was done randomly three kindergartens in the city and three in the 

village. Systematic observation in groups, surveys, interviews with teachers, as well as work with 

pedagogical documentation were used as research instruments. 

Through the methods of theoretical, statistical and descriptive analysis it is possible not only to confirm 

the hypothesis "Methodologies used in the implementation of the curriculum in preschool institutions 
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develop, enrich and enhance the quality of teacher-child and child-child communication", but also 

drawing conclusions and recommendations in order to eliminate shortcomings and find effective ways 

to improve and develop interpersonal communication. 

Keywords: standard, curriculum, interpersonal communication, early childhood 
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Öz 

Dünya gittikçe küçülüyor ve neredeyse küçük bir şehir haline gelmiş durumda. Dolayısıyla insanlar ve 

toplumlar birbirleriyle iletişim kurabilmek için dil öğrenmeye daha çok ihtiyaç duymakta ve buna 

paralel olarak yabancı dilin öğretimi her geçen gün önem arz etmektedir. Kazakistan’ın çağdaş eğitim 

programları, genç neslin, her alandaki yenilikleri takip ederek ve bir kaç yabancı dili iyi öğrenerek çağın 

ihtiyaçlarına cevap verebilmesini talep etmektedir.  

Yabancı dil öğretiminin başlıca hedefi, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma gibi dört 

temel dil becerisini etkili bir şekilde kullanmalarını sağlamaktır. Dört temel dil becerisi, adeta zincirin 

birbirine geçmiş halkaları gibidirler. Birini diğerinden tamamen koparıp alamazsınız. Dinleme olmadan 

okuma, okuma olmadan anlama, anlama olmadan yazma olamayacaktır. Bu temel beceriler bütünün 

birer parçası gibidirler. Ancak yabancı dil öğreniminde, yazma becerisinin, gerek sürenin yetersiz olması 

ve gerekse yapı bilgisi, kelime bilgisi, dinleme, okuma ve konuşma becerileri gibi diğer dil öğelerinin 

daha fazla önemsenmesi gibi nedenlerden dolayı üzerinde yeterince durulamayan ve öğrencilerin istenen 

düzeye ulaşmalarında en çok sorun yaşadıkları dil becerisi olduğu bilinmektedir.  

Bütün bunları dikkate alarak, makalede yabancı dil olarak Türkçe derslerinde öğrencilere yazma 

öğretiminde dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsedilecek ve yazma öğretimi çalışmaları ele 

alınacaktır. Yazarlar, yabancı dil olarak Türkçe derslerinde öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek 

için kullandıkları iletişimsel etkinlikleri paylaşacaktır.  

Anahtar kelimeler: Türkçe öğretimi, yabancı dil, yazma öğretimi, yazma becerisi, iletişimsel 

etkinlikler. 
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GİRİŞ  

Yabancı dil öğretiminin başlıca hedefi, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma gibi dört temel 

dil becerisini etkili bir şekilde kullanmalarını sağlamaktır. Dört temel dil becerisi, adeta zincirin birbirine 

geçmiş halkaları gibidirler. Birini diğerinden tamamen koparıp alamazsınız. Dinleme olmadan okuma, 

okuma olmadan anlama, anlama olmadan yazma olamayacaktır. Bu temel beceriler bütünün birer 

parçası gibidirler. Ancak yabancı dil öğreniminde, yazma becerisinin, gerek sürenin yetersiz olması ve 

gerekse yapı bilgisi, kelime bilgisi, dinleme, okuma ve konuşma becerileri gibi diğer dil öğelerinin daha 

fazla önemsenmesi gibi nedenlerden dolayı üzerinde yeterince durulamayan ve öğrencilerin istenen 

düzeye ulaşmalarında en çok sorun yaşadıkları dil becerisi olduğu bilinmektedir. Yazmak, 

duyduklarımızı, düşündüklerimizi, tasarladıklarımızı, görüp yaşadıklarımızı yazı ile anlatmaktır. Yazılı 

anlatım kişinin kendi gördüğünü, duyduğunu, düşündüğünü ve yaşadığını yazarak anlatmasıdır. Konuşma gibi 

başkalarıyla iletişim kurmanın, kendimizi anlatmanın bir yoludur. Yazı, sözün unutulup gitmesine 

karşılık, kendimizi aynı zamanda gelecek nesillere de anlatabileceğimiz bir kalıcılığa sahiptir.  

Prof. Dr. M. Özbay çalışmasında dört temel dil becerisinden birisi olan dinlemenin, yazma becerisinin 

gelişmesi için gerekli olan en önemli beceri olduğunu vurgular. Dinleme becerisi gelişmemiş bir 

kişinin, yazma becerisini de tam olarak geliştirmesi beklenmemelidir. Çünkü dinleme becerisi yetersiz 

olan kişinin anlama becerisi eksik demektir. Anlama becerisi eksik olan birisi de duygu ve 

düşüncelerini tam olarak anlatmakta dolayısıyla yazmakta güçlük çekecektir [Özbay, 2003:71]. 

Sever’e göre “Yazmak, duyduklarımızı, düşündüklerimizi, tasarladıklarımızı, görüp yaşadıklarımızı 

yazı ile anlatmaktır. Konuşma gibi başkalarıyla iletişim kurmanın, kendimizi anlatmanın bir yoludur” 

[Sever, 2004:21]. 

Ağca ise yazının, her türlü olay, durum, fikir ve duyguların, meydana geldiği, doğduğu, onları 

yarınlara yansıtan, kalıcılığını sağlayarak gelecek nesillere kalmasına imkân veren bir araç olduğunu 

ifade etmektedir [Ağca, 2001:61].  

İnsanın duygularını, düşüncelerini, fikirlerini ve yaşadıklarını başkalarına düzgün bir şekilde 

aktarabilmesini sağlayan yazı, belli bir bilgi ve birikimi gerektirir. Dinleme ve okuma yoluyla kendini 

geliştirmemiş olan bir insan, kendinde anlatma gücü de bulamayacaktır.  

Duygu, düşünce, görüş ve hayallerin sözlü ifade edilmesi yeterli değildir. Dil gelişiminde yazı da çok önemlidir. 

Yazmak, insanın günlük çalışmalarında olduğu kadar, meslekteki bilgilerini başkalarına aktarmak açısından da 

bir ihtiyaçtır. Yalnız edebiyatla uğraşanlar değil, diğer alanlarda çalışanlar da yazma ihtiyacı duyarlar. Bir bilim 

adamı fikirlerini, buluşlarını yazıyla tespit eder, başkalarına bu yolla ulaştırır. Bu bakımdan yazı duygu, düşünce 

ve hayalleri belirli bir zaman ve mekânla sınırlı olmaktan kurtarır. 

Yazılı anlatımın, gerek günlük hayattaki gerekse eğitim-öğretim sürecindeki yeri çok büyüktür. Yazılı 

anlatım öğrencinin kendi gördüğünü, duyduğunu, düşündüğünü ve yaşadığını yazarak anlatmasıdır. Türkçenin 

genel amaçlarından biri olan “Öğrencilere, görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını, incelediklerini ve 

düşündüklerini, tasarladıklarını söz ya da yazı ile doğru ve amaca uygun olarak anlatma beceri ve alışkanlığın 

kazandırmak”, yazma eğitiminin Türkçe dersindeki önemini vurgulamaktadır [Demirel, 2003:60]. 

Balcı, yazma eyleminin önemini şöyle özetlemektedir: “Yazma eylemi diğer dil becerilerinin 

geliştirilmesine katkıda bulunmakla birlikte kişinin kimliğinin geliştirilmesi için de önemli bir 
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iletişimsel araçtır. Bu becerinin üretici ve etken bir özelliği vardır. Kişi bu beceriyi yalnız başına değil 

de en çok derslerde öğrenmesi ve geliştirmesi gerekir” [Balcı, 2000:528]. 

Yazma, zor uğraş kabul edilmesine karşın, öğrenilebilen ve sık sık yapılan etkinliklerle de 

geliştirilebilen bir beceridir. Yazma etkinliği dil öğrenim sürecini olumlu yönde etkileyen bir etkinliktir. 

Dilin öğretilmesi dilin kullanılmasını gerektirir. Yazma eyleminde daha önce dille ilgili öğrenilen 

bilgilerin kullanılması söz konusudur. Bir toplumda değişik kurumlar arasında veya toplumlar arasında 

yapılan resmi yazışmalar, bireyler arasında mektuplaşmalar, çekilen telgraflar ayrıca günümüz 

teknolojisinin ürettiği tele faks, bilgisayar gibi araçlarla yapılan iletişimler yazılı iletişim türü arasında 

sayılmaktadır. Yazılı iletişim türü dilin temel becerileri arasında sayılan okuma ve yazma becerilerinin 

etkin bir şekilde kullanılmasını gerekli kılmaktadır. Sözgelişi mektupla yapılan iletişimi ele alalım. Bu 

iletişim türünde de yine iletişim kuramının gerektirdiği bilgiyi üreten bir verici bir de bu bilgiyi alıp 

değerlendiren bir alıcı ikilisinin varlığı söz konusudur. Diğer bir deyişle buradaki iletişim düzeneği esas 

itibarıyla sözel iletişime benzemektedir. Ancak burada verici işlevini yerine getiren mektubun yazarı 

duygu ve düşüncelerini içeren bilgiyi, yani iletmek istediği mesajı sözlü olarak değil de yazılı olarak 

ilgili dilde kodlayarak alıcıya ulaştırmaktadır. Alıcı kendisine gelen bu yazılı mesajı okuyarak 

çözümlemektedir. Gelen mesaj alıcının bir davranış biçimine girmesini gerektiriyorsa, o zaman alıcı 

mesaja cevap vermek üzere verici rolünü üstlenmekte, tıpkı biraz önce belirttiğimiz vericinin yaptığı 

işlemleri yerine getirmektedir. Yani düşüncelerini yazılı olarak alıcıya göndermektedir. Alıcı bunu 

okuyarak algılamakta ve gerekli davranış biçimine girmektedir. Böylece iletişim karşılıklı olarak 

sağlanmış olmaktadır.  

Bilindiği üzere insanoğlu kendisi için yabancı olan bu dünya hayatına ayak bastığından itibaren içinde 

yaşadığı toplumun dilini, kültürünü öğrenmek ve varlığını sürdürebilmek için de birlikte yaşadığı 

insanlarla şöyle ya da böyle iletişim kurmak zorunda kalmaktadır. Bu iletişim kendi toplumu içinde 

bireyler arasında olduğu gibi, özellikle günümüzde toplumlararası düzeyde de zorunlu hale gelmektedir. 

İnsan kendini toplumdan nasıl soyutlayamaz ve yalnız başına yaşayamazsa, toplumlarında ayakta 

kalabilmeleri ancak diğer toplumlarla şu ya da bu şekilde bir ilişki, bir iletişim kurmalarıyla, onlarla 

bilgi alışverişinde bulunmalarıyla mümkün olmaktadır. Küreselleşen dünyamız da toplumların böyle bir 

yaklaşım biçimini benimsemek zorunda olduğunu kanıtlamaktadır [Budak, 1992:8].  

Yabancı dil öğretiminde, dört temel dil becerisi zincirinin son halkası olarak “yazma becerisi’’ 

bulunduğu kabul edilmekte, belki bu nedenle bu becerinin geliştirilmesi sona kalmaktadır. Kimi yabancı 

dil öğretmenleri de yazmayı sınıf içi öğretim etkinliğinden çok sınıf dışında bir ödev olarak 

değerlendirilmektedirler. Oysa dil öğretiminde sözlü iletişim kadar önem verilmesi gerekmektedir. 

Sözlü iletişim kurarken yapılan dil yanlışlıkları hoşgörü ile karşılanırken yazılı iletişim kurmada aynı 

hoşgörü gösterilmemekte, dili doğru ve düzgün kullanma önemli olmaktadır. Dili ve dilin kurallarını 

doğru kullanmanın yanı sıra bir mesajı doğru olarak ifade edebilme de çok önemli olmaktadır. Bu 

nedenle yazma becerisini mekanik bir süreç olarak değil eleştirel bir düşünme süreci olarak algılamak 

ve bilmek gerekir [Demirel, 1990:117]. 

Öğrencilerin yazılı anlatım becerisinin gelişmesi, sürekli ve plânlı yapılan etkinliklerle mümkündür:  

1. Bir düşünce bir olay üzerinde önce konuşma, sonra konuşulanları yazma; 

2. Cümle kurma ve yazma tekniği alıştırmaları; 
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3. Görülen, yaşanan, incelenen, olayları yazı ile anlatma; 

4. Derslerde varılan sonuçları yazma; 

5. Resim ve levhalara bakarak yazma; 

6. Dinlenen ve okunan parçalarla ilgili yazılar yazma; 

7. Mektup, kart, telgraf, davetiye, dilekçe senet yazma, alındı, bildiri yazma, tutanak hazırlama; 

8. Betimleme ve portreler yazma; 

9. Okul gazetesine yazılar yazma; 

10. Okunan veya dinlenen bir parçanın özetini çıkarma, ana fikrini bulup yazma 

11. Güzel yazılmış yazıları okuyup inceleme yolu ile yazmayı geliştirme [Öz, 2001:38]. 

 

Dil becerilerinin geliştirilmesi yazma eğitiminin temel amaçları arasında yer almaktadır. Yazma becerisi 

çalışmalarıyla, şu amaçlara ulaşılmaya çalışılmaktadır. Öğrenmenin ne ölçüde gerçekleştiği, 

öğrencilerin seviyeleri, öğretilen konuların, kelimelerin pekiştirilmesi, dili kullanmadaki yanlışların 

görülmesi, dilbilgisi ve noktalama yanlışlarının görülmesi, öğrenilen konuların ezberlenmesi değil kalıcı 

olması, öğrencilerin dili kullanma kabiliyetlerinin geliştirilmesi, öğrencilerin diğer dil becerilerini de 

geliştirmesi ve düşüncelerini doğru olarak ortaya koymalarını da sağlamaktır.  

Aygün, yazılı iletişimi sağlayan çalışma şekillerini şöyle sıralamaktadırlar:  

1. İfade unsurlarını birleştirme ve gruplandırma.  

2. Sözcük hazinesini geliştirme.  

3. Metin tamamlama ve yeni metin hazırlama.  

4. Rapor hazırlama.  

5. Verilen ön bilgiler ışığında diyalog, paragraf tamamlama.  

6. Yazma ödevleri.  

7. Resim, fotoğraf vb. yazılı olarak anlatılması.  

8. İstenilen metin, diyalog, röportaj vb. için anahtar sözcük tespiti.  

9. Rol, sahne, canlandırma vb. için hazırlık.  

10. Not alma alışkanlığı edinme [Aygün, 1997:18]. 

 

Yazma becerisi öğretmen ve öğrencilerin en zorlandığı beceri olmakla birlikte diğer dil becerilerinin 

öğrenilip öğrenilmediğinin değerlendirilmesi yapılırken kullanılan iki beceriden birisi yazma diğeri de 

konuşmadır. Konuşma becerisi  yazmaya gore daha kolay gelişmektedir.  

Nunan’a göre, yazma düşüncelerin ortaya çıkarılıp nasıl ifade edileceğinin belirtilmesi ve bunların 

cümleler ve paragraflar halinde okuyucuya sunulmasıdır.Yazma becerisinin kazandırılması için yapılan 

etkinliklerin dil öğrenme ve öğretme sürecinde pek çok faydası olduğu bilinmektedir [Nunan, 2000:88].  
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Yazma etkinlikleri yaptırılırken; yazma ile ilgili yapılan hataların düzeltilmesi, öğrenci ve öğretmenlerin 

fikirlerinden yararlanarak seçici yazma etkinlikleri geliştirip onları kullanmak, yazma öğretimini 

kolaylaştırıp cazip hale getirmek, öğretmenin vazgeçilmez bir amacı olmalıdır. 

Murray’e göre, tüm yazma deneyimleri bir problemi çözmek, anlamı bulmak ve bu anlamı yazıya 

dökebilmek için bir başlangıçtır. Yazmayı nasıl öğreteceğimizi çok iyi bilmemiz gerekmektedir. Eğer 

yabancı dil öğreticileri kendileri yazmayı öğretmekten ve öğretirken hata yapmaktan korkarlarsa 

öğrencileri de tıpkı onlar gibi sürekli hata yapmaya başlarlar [Murray, 2001:9]. 

Yazma becerisi, diğer bir taraftan öğretmenlerin, öğrencilerin öğrendikleri dili yaratıcı bir şekilde 

kullanabilmelerini ve ürettikleri materyallerin doğruluğu üzerinde yoğunlaşmasını sağlar. Ayrıca, ikinci 

dilde yazma becerisini kazanma ve geliştirme çalışmalarının öğrencilerin ana dilleri üzerinde de etkisi 

büyüktür. 

Özbek, yazmanın yazarın bilinçli olarak gerçekleştirdiği bir zeka davranışı olduğunu ifade etmekte ve 

yazmada karşılaşılan zorluklar üçe ayrılmaktadır: Yazar ve okuyucu arasında etkileşimin olmaması 

nedeniyle yazarın okuyucunun kafasında oluşan soruları ve yazıyla ilgili fikirlerinin ne olduğunu 

bilmemesi, yazı dilinde konuşma dilinin tersine vücut dili, ölçü tekniğine ait özelliklerde yaşanan 

sorunlar ve anında dönüt almak konusundaki problemler [Özbek, 1995: 43]. 

Yabancı öğrencilerin Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenmesi sürecinde yazma becerisini gelistirme 

çalısmaları sırasında zor bir süreçten geçtikleri kesindir. İleri yazma olarak değerlendirilen yazma 

alanını öğrenmek yabancı öğrenciler için hayli zor olmaktadır. Türkçenin dilbilimsel ve dilbilgisel 

özelliklerini öğrenmek bir taraftan zor olmakla birlikte, diğer taraftan yazma becerisini buna bağlı olarak 

geliştirme aşamalarında öğrenciler düşünmeyi,düşünceleri bir araya getirmeyi ve kendi dillerinden çok 

farklı olarak tümceler oluşturmaya çalışmayı öğrenmelidirler.    

Yazma becerisi, diğer bir taraftan öğretmenlerin, öğrencilerin öğrendikleri dili yaratıcı bir şekilde 

kullanabilmelerini ve ürettikleri materyallerin doğruluğu üzerinde yoğunlaşmasını sağlar. Ayrıca, ikinci 

dilde yazma becerisini kazanma ve geliştirme çalışmalarının öğrencilerin ana dilleri üzerinde de etkisi 

büyüktür.  

Bir dili öğrenmek demek, o dilin iletişimsel yetisini kazanarak, o dilde iletişim kurmak demektir. Bir 

başka deyişle, iletişimsel yetiyi kazanmak demek, o dilin iletişimsel becerilerini, yani hem konuşma ve 

yazma gibi yaratıcı becerileri hem de dinleme ve okuma gibi edilgen becerileri kavramak, ayrıca o dilin 

konuşulduğu ülkenin kültürünü, yaşam ve hareket tarzlarını, kısaca sosyodilbilim ve pragmatik 

biliminin öngördüğü (neyin, nerede, ne zaman, kiminle, nasıl, hangi koşullarda konuşulabileceğini 

öğrenmek gibi) davranış şekilleriyle birlikte o ülkenin insanlarıyla sözlü ve yazılı olarak iletişim 

kurmayı öğrenmek demek anlamına gelmektedir. Bu tanım bize, öğretmenin yabancı dil öğretiminde 

sözünü ettiğimiz bu dil öğelerini ve davranışlarını hiçbir zaman tek başına değil, gerçek yaşamın 

kendisine dayandırılarak belli bir bütünlük içinde verilmesi gerektiğini işaret etmektedir. Burada 

hedeflenen amaç, öğrencinin öğrendiği yabancı dili her bir ortamda olabildiğince bağımsız, otonom ve 

yaratıcı bir biçimde kullanmasını sağlamak ve daha geniş anlamda öğrenme tekniklerini kazandırmaktır. 
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Yabancı dil öğreniminde iletişim ilk sırada olmasından dolayı çağdaş yabancı dil öğretim metodolojisi, 

her türlü dil materyalleri ve yöntemlerinin yabancı bir dilin iletişimde kullanılmasına yönelik olmasını 

talep etmektedir. Özellikle son yıllarda yabancı dil öğretiminde iletişimsel yaklaşımın ortaya 

çıkmasından sonra iletişimsel etkinlikler çok önem kazanmaktadır. 

İletişimsel etkinlikler öğrencilerde iletişim becerilerini geliştirmeye amaçlayan etkinliklerdir. 

Öğrenciler, bu tür etkinlikler kullanılarak işlenen deslerde kendilerini rahat hissettigi için keyif almakta 

ve birçok farkına varmadan ögrenmektedir, çünkü iletişimsel etkinlikler, öğrenilen bilgilerin 

pekiştirilmesini ve daha rahat bir ortamda tekrar edilmesini sağlar. Yaratıcılığı geliştiren, bilgi paylaşımı 

ve aktarımını olanak tanıyan sınıf içi etkinlikler ve uygulamalarla yabancı dil öğretimine yansıyan 

‘İletişimsel Yaklaşım’da drama, rol oynama, ikili çalışma, grup çalışması ve iletişimsel oyunlar gibi 

öğretim teknikleri kullanılabilmektedir.  

Richards ve Rodgers iletişimsel etkinlikler ve araştırma çeşitlerinin her düzeyde dil becerilerinin 

öğretiminde uygulanabilecğini vurgulayarak, söz konusu etkinliklerin ve bunları kullanma yollarının 

yalnızca “İletişimsel Dil Öğretim Yaklaşımına” özgü olmadığını belirtmektedir [Richards & Rodgers, 

2001: 67].  

İletişimsel etkinliklerle örtüşmesi bakımından, “İletişimsel dil öğretimi” modellerinde tipik iletişim 

etkinlikleri olarak yer edinen bu etkinlikler ve uygulama yolları belirlenen amaçlara uygunluğu 

çerçevesinde diğer yaklaşım ve yöntemlerde kullanılabilir. İletişimsel etkinlikler ikili veya grup halinde 

uygulandığından ve grup üyeleri arasında iletişim ağının kurulması önemli olduğundan yarışmadan çok 

dayanışma içinde geçer. Öğretmen danışman ve yol gösterici durumundadır. İletişimsel etkinliklerin 

esas amacı öğrencilere iletişim becerilerini kazandırmaktır. Bunun yanı sıra dil bilgisi kurallarını 

öğretmek ve kontrol etmek, pekiştirmek için de uygulanabilir. Bu tür etkinliklerde bir dilin dil bilgisi 

kurallarından çok iletişimde kullanımının önem taşımakta ve yabancı bir dilin rahat bir sınıf 

atmosferinde öğretimine olanak sağlanmaktadır. Buradaki aktivitelerin çogu direk olarak ögrencinin 

ögrenmesi üzerine odaklanmıştır. Arkadasları tarafından ögrenci; hisleri, hoşlandıgı ve hoşlanmadıgı 

seyler hakkında sorgulanmaktadır. Ayrıca kendi hislerini yönetmesi, arkadasları tarafından sorguya 

çekilmesi istenmektedir. İnsanın kendisi hakkında yazması zor gelebilir. Ögrencinin kendisi hakkında 

yazdıkları sınıfta okununca, kendisiyle alay edilecegini, gülünç duruma düşebilecegini 

düşünebilmektedir.  

Ögrenci merkezli aktivitelerin asıl gayesi grupla birlikte ögrencinin kendisini rahat ve dost canlısı 

hissetmesidir. Etkinliklerin seçiminde ögretmenlere büyük görevler düsmektedir. Şimdi derslerde 

uyguladığımız etkinlinlikleri ele alalım: 

 

Dünya etrafında seyahat. Öğretmen sınıfı dörderli veya beşerli gruplara ayırır, onlara dünyayı 

dolaşmak için 30 günleri olduğunu söyler. Onlardan bu gezinti için planlar yapmalarını ister. Her grup 

hayal ederek nerelere ne zaman gideceklerini, oralarda neler yapacaklarını, oralarda ne kadar 

kalacaklarını ve baska neler yapacaklarını yazarlar. Yazılanlar sınıfta okunduktan sonra hangi gezinin 

en güzel olduğu seçilir. 
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Sıradan bir gün. Sınıf gruplara ayrılır. Her gruptan bir kişi sınıfın dışına çıkar. 

Grubun geride kalan kısmı dışarı çıkan arkadaşlarının bir önceki gününü nasıl geçirmiş olabileceği 

hakkında karar verir. Sabah sekizden akşam sekize kadar bir çizelge oluşturulur. Kişinin nerede 

olduğuna, kimlerle birlikte olduğuna, ne yaptığına, kimlerle konustuğuna dair kararlar verirler. 

Defterlerine yazarlar. Dışarıda bekleyen kişiler içeri çağrılır ve gruplarına döndürülür. Evet, hayır 

sorularıyla bir önceki gününü nasıl geçirdiğine dair grubun neler düşünmüş olabileceği tahmin edilir. 

 

Müdürün ofisi. Öğretmen ikişerli grup oluşturur. Öğrencilerden biri sekreter, biri görüsmeci, digeri de 

müdür olur. Müdür sınıfın dışına çıkartılır. Görüşmeci öğrencinin randevusu olmadığı halde müdürle 

görüşmek istemektedir. Sekreter görüşmecinin derdini dinler ve müdürle neden görüşmek istediğini not 

defterine yazar. Daha sonra müdür içeri çağrılır, masasına oturur ve sekreter ona yazdıklarını okur. 

Öğretmen müdürün sekreterden ne anladığını sorar. O da sınıfa açıklar. 

Böylece sekreterin duyduklarını gerçekten iyi anlayıp anlamadığı ortaya çıkar. 

 

Benzerlikler ve farklılıklar. Ögrenciler ikişerli gruplar halinde çalışırlar. Her öğrenci kendisiyle ve 

partneriyle benzer olduklarını düşündükleri üç yönlerini ve benzer olmadıklarını düşündükleri üç 

yönlerini yazarlar. Yazan kisi partnerine ne yazdığını göstermez. Örneğin, şöyle yazabilirler; “Ben pop 

müzik severim ama arkadaşım klasik müzik dinler.” “Arkadaşım ve ben iyi futbol oynarız.” İlk olarak 

her iki öğrenci birbirine benzerliklerini söyler, nerede doğru ve nerede yanlış olduklarından bahsederler. 

Daha sonra da farklı oldukları konular hakkında konuşurlar. Mesela ikinci öğrenci birinciöprenciyi şöyle 

eleştirebilir: 

“Benim klasik müzik sevdiğimi söyledin fakat ben pop müzik de severim. Sık sık pop müzik 

dinlerim. Öğrencilerin söyledikleri yalnızca boy, saç rengi ve daha çok kıyafet zevki, sınıftaki 

davranışlardan oluşabilir. 

 

İsim  / Eşya /  Meyve-Sebze / Hayvan  /  Ülke. Sınıf ikili veya daha fazla öğrenciden oluşan gruplara 

ayrılır. Ögretmen örnek bir tabloyu ögrencilere gösterir. Herkes bos bir sayfa çıkarır ve üzerine tabloları 

çizer. Sütunlara; isim, sehir, ülke, meyve-sebze, hayvan, esya  ve puan yazılır. Bir harf seçilir ve bu 

harfle baslayarak sütunlar doldurulur. 1 dakika sonra süre biter ve sonuçlar okunur. Benzer sütunları 

yazanlar 5 puan, orijinal ve tek sütunları yazanlar 10 puan alırlar ve puanlar toplanır. En çok puan 

toplayan kazanır. Örneğin;    

      Kerem  −    kapı          −  kiraz −    kurt     –   Kazakistan  

      Tarkan  −  televizyon −  turp  −    tilki    –    Türkiye 

      Meral −    masa −          muz  −    maymun   – Moldova 

      Ali   −   ayna     −     ayva  −   ahtapot   –   Almanya 
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Git ve bul. Her öğrenci bir görev kâgıdı ve sınıf listesini eline alır. Her öğrenci şimdi görev kâgıdındaki 

talimatlara göre diğer herkese sorular sorar. Cevaplarını yazar, soru sorduğu arkadaşlarının isimlerinin 

üzerini çizer. Herkese soru sorma işlemi bitince herkes sorularını ve cevaplarını seslice sınıfta okur. 

Görev kâgıdındaki sorular sınıfın geçmişi, yaşı ve ilgilerine gore degişebilir. İki ya da üç öğrenciye aynı 

görev verilebilir. 

 

Sorun sayfası. Üzeri yazılı el bildirilerinden her ögrenciye dagıtılır ve her birine cevap yazılması istenir.  

Bütün cevaplar sınıfın duvarına herkesin görebilecegi bir yere asılır. 

 

Uzayan cümleler. Öğretmen bir kelime söyler ya da tahtaya yazar. Sırayla tahtaya gelen öğrenciler 

yazılan kelimeyle olabildiğince anlamlı cümleler kurmaya çalışırlar. Örneğin: Gitti. 

Babam gitti. 

Babam işe gitti. 

Babam sabah işe gitti. 

Babam bu sahah işe erken gitti. 

Babam bu sabah işe çok erken gitti.  

 

Olaylar zinciri. Sınıf iki veya üç gruba ayrılır. Her gruba 5-6 veya 7-10 sözcük yazılan bir kart verilir. 

Bu kartlarda  cadde, olay, alışveriş merkezi, merdiven, mahsur kalmak, kurtarmak, seyyar satıcı,  telefon 

kulübesi, itfaiye ekibi, yangın çıkmak gibi sözcükler yazılmaktadır. Gruplar bu sözcükleri kullanarak 

olaylar zinciri tasarlamalılar. Örneğin: Seyyar satıcı caddede meyve satıyor. Alışveriş  merkezinde 

yangın  çıktı.  Üst katlarda mahsur kalan insanlar ‘İmdat!’ diye  bağırıyorlar. Olayı  gören seyyar satıcı, 

hemen telefon kulübesine gidip itfaiyeyi  çağırdı. Beş dakika sonra itfaiye ekibi gelerek olaya müdahale 

etti. İtfaiyeciler, itfaiye  aracının merdivenini kullanarak üst katlarda mahsur kalan  insanları kurtardılar. 

 

Mektuplaşma oyunu. Öğrencilere birer kağıt verilir. Kağıda, istedikleri bir cümleyi yazmaları istenir. 

Bütün öğrenciler yazma işini bitirince, yazdıkları kağıdı biraz uzakta bir arkadaşına verir.  

 

Kendini anlat oyunu. Öğrencilere, birer kağıt dağıtılır. Öğrencilerden, bu kağıtlara kendilerini tanıtan 

cümleler yazmaları istenir. Daha sonra kâğıtlar öğretmen tarafından toplanır ve sınıda okunur. Sınıfa, 

bu öğrencinin kim olduğu sorulur. Bu öğrencilerin kim olduğunu en çok bilen öğrenci alkışlanır. 

 

Söyleneni yazma oyunu. Öğrenciler, arkalarına yaslanıp hazır durumda beklerler. Bir öğrenci tahtaya 

kaldırılır. Yazması için öğrenciye bir cümle söylenir. Öğrenci, tebeşirle cümleyi tahtaya yazar. Cümleyi 

doğru olarak yazarsa sınıfa alkışlattırılır. Yazamazsa başka bir öğrenciye yazdırılır. Öğretmen, bazen 
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gözlerini kapar. Elini sınıf listesi üzerinde gezdirir. Eli hangi öğrencinin adı üzerine gelmişse o öğrenci 

tahtaya kaldırılır. Bu şekilde oyun devam eder. 

 Bingo oyunu. Öğretmen, vurgulamak istediği veya tekrar etmek istediği 15-20 kelimeyi tahtaya yazar. 

Öğrencilerden, bu kelimelerden beş tanesini deftere yazmalarını ister. Öğretmen, daha sonra bu 

kelimelerden birini söyler. Bu kelimeyi hangi öğrenciler yazmışsa, o kelimenin üzerine çizerler. Bütün 

kelimeleri en önce söylenen öğrenci ‘’Bingo!’’ der ve yarışmayı kazanır. 

 

Anket. Sınıf eşit şekilde gruplara ayrılır. Her grup anketteki başlıklardan birini alır. Gruplar şimdi grup 

kartlarındaki önerileri izlerler ve kendi başlıkları hakkında sorulmasını istedikleri iki ya da üç soru 

üzerinde anlaşırlar. Her bir grup üyesi bu sorularla ilgili görüşme kâğıdı hazırlarlar. Bu kişi ilk önce 

kendi cevaplarını doldurabilir. Örneğin: Her yeni tartışma grubundan birer kişi seçilerek yeni bir grup 

oluşturulur. Eğer altı grup varsa Kişinin görüşme kâgıdını doldurabilmesi için, gruptaki diğer bütün 

kişilerle görüşmek zorundadır. İlk baştaki orijinal gruplar bilgilerinin toparlamak için tekrara toplanırlar. 

Bu da doldurulması gereken tabloların diyagramların olduşu tartışmaları içerebilir. Her grup sınıftaki 

herkesin görebileceği bir yere asar ya da projeksiyonla yansıtır veyahut da kısa bir konuşma yaparak 

sonuçlarını sunum yapar. Bulunan örneklerin neler olduklarını sınıftaki herkes duyduktan sonra “ 

İlginizi çeken herhangi bir sonuç oldu mu?”, “En önemli sonuç nedir?”, “Bu sonuçlar üzerine nasıl 

davranırız?” gibi sorular sorulabilir. Bu süreçler oldukça fazla başlıklar altında yapılabilir. Öneriler: 

Alışveriş, seyahat, iş, eğlence, aile hayatı, eşitlik gibi. Öğrenciler hangi alt başlıklar hakkında grup 

kartları yapacaklarına karar verirken beyin fırtınası tekniğinden yararlanabilirler. 

 

Gazete röportajı. Her gruba içlerinden üç tanesini kullanacağı toplam beş adet fotoğraf verilir. Bu 

öğrencilerin amacı bu üç resmi kullanarak gazete röportajı hazırlamaktır. Öğrenciler kullanacakları 

fotografları seçtikten sonra röportajlarını yazarlar. Röportaj sınıfa okunur ve resimler gösterilir. Her 

grup başka bir grubun kullanacağı ve röportaj hazırlayacağı üç fotoğraf seçer. Bütün fotoğraflar sınıfın 

duvarına asılır. Röportaj okunur ve bu röportajın hangi fotoğrafa ait olduğu sınıf tarafından tahmin edilir. 

Röportajlar görüşmeler ve rol oyunları için başlangıç noktası olabilir. Normal olmayan ya da oldukça 

geniş ve birbirinden farklı fotoğraf yelpazesinin kullanımı çok eğlenceli bir ortam haline getirebilir. 

 

Temel cümleler. Her öğrenci el bildirisinin bir kopyasını alır ve bu bildirideki boş yerleri doldurması 

istenir. Her bir öğrenci diğerlerinden yazdıklarını okumasını ister. Öğrenciler cevaplarının çok kişisel 

olduğunu hissederlerse reddedebilirler. 

Kendi düşüncelerini paylaştığı diğer grup arkadaşlarıyla birlikte küçük tartışmalarla bu aktivite devam 

eder.Tamamlanmış her el bildirisi toplanır. Her bildiri sınıfta yüksek sesle okunur, kimin yazdığı tahmin 

edilir. Öğrenciler bildirilerini isim etiketleri gibi kullanabilirler. Sınıf içerisinde dolaşarak kendi 

görüşleri ve fikirleri hakkında gruplarla çiftlerle görüşebilirler. Öğrenciler istemedikleri bölümleri 

doldurmada serbest bırakılabilir. 
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Yönlendirmeli görüşmeler. Her öğrenci kendisine sorulmasını istediği 5 ile 10 arasında soru yazar. Bu 

soruların genel kapsamı açık uçlu ya da kisisel hoslanışlar ve hoşlanmayıslar ve birinin özel hayatı 

hakkında sorular gibi alanlarla sınırlandırılabilir. Ögrenciler partnerlerini seçebilirler. Soru kâgıtlarını 

degişebilirler, bu soruları kullanarak birbirleriyle görüşebilirler. Bütün sınıfla birlikte ne tür soruların 

sorulduğu ve neden bu soruların seçildigi hakkında bir tartışma ortamı olusturulabilir. Tamamen 

yazılmıs sorular yerine ögrenciler daha genel beş başlık yazıp (pop müzik, dizi, yemek, arkadaşlar gibi), 

bu başlıklar ile ilgili sorulara cevap verebilir. Bu etkinlik ögrencilerin açıklamakta utandıkları yönlerini, 

düşüncelerini anlatmalarına yardımcı our. 

 

Sözcük sihirbazı. Öğretmen şu durumu öğrencilerine açıklar; “Bir varmış bir yokmuş, çok eskiden 

büyücünün biri dünyadaki bütün sözcükleri yok etmiş. Herkesin sadece dört sözcük saklama hakkı var. 

Saklamak istediğiniz bu dört sözcüğü yazınız.” Her öğrenci kendisine bir partner seçer ve bu dört 

sözcükle iletişim kurmaya çalışır. Her grup birbirleriyle bu dört sözcüğü paylaşırlar ve her 

grubun simdi sekiz sözcüğü olur. Bu böyle katlanarak devam eder. En sonunda herkesin 64 sözcüğü 

vardır. İsterlerse tek başlarına ya da partnerleriyle birlikte bu sözcükleri kullanarak bir hikâye ya da şiir 

yazarlar. Bu hikâyeler ya da şiirler bitince sınıfta okunur veya duvara asılır. 

 

Gelecek. Her öğrenci çizelgelerden ikişer adet alırlar. Öğrencilerden biri bu çizelgelerden birini her 

kareye uygun örneklerle iyi seylerle diğeri de kötü şeylerle doldururlar. Öğrenciler doldurma işini 

bitirince, gelecekle ilgili umutlarını ve endişelerini gruplarıyla tartışırlar. Her grup tek bir zaman 

dilimine odaklanıp, bu dönem hakkında beklentileri ve endişeleri hakkında tartışabilirler. 

Değişik karelerin aralarındaki ilişkileri görmek önemlidir. Şu anda dünyada olup bitenler önümüzdeki 

yirmi yıl içerisinde çocuklarımızı etkileyebilir. 

 

Yorumlar. Her öğrenci kendi ismini bir kâgıda yazar. Bütün kâgıtlar toplanır, karılır ve tekrar dağıtılır. 

Her öğrenci aldığı kartta yazılı olan isme yorumlar yazar. Tekrar toplanır ve dağıtılır, böylece bir kâgıda 

birçok yorum yapılır. Peş peşe kâgıtlar sınıfta okunur. Eleştirilen kişiler neler hissetmekteler? Eleştiriler 

adil, yüzeysel, eleştirel ve destekleyici mi? Her alıştırmada sınıfta destekleyici bir atmosfer oluşabilir. 

 

İnsanlar. Değisik insanların resimleri (gazetelerden, dergilerden kesilebilir). Her gruba bir resim verilir 

ve kendisinden resimde bulunan kişi için bir özgeçmis yazması istenir. Öğrenciler bu kişinin ilgilerini, 

hayat tarzını hayal edebilirler. Birinci fotoğraf bitirilince gruplar arasında resimler degiştirilir. Her grup 

üç resim üzerinde çalışır. Grupların yazdıkları sınıfta okunur ve tartışılır. Kimlerin yaşam tarzları üç 

grupta da aynı çıktı? Hangi resimler farklı şekilde yorumlandı? Eğer resimler öğretmenin bildiği 

kişilerden seçilirse, öğretmen öğrencilerin görüşlerinin gerçekle uyuşup uyuşmadığını açıklayabilir. 

 

Kişilikler. Öğrencilerden kendi yaşamları ve tanıdıkları kişilerin yaşamları 
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hakkında düşünmeleri istenir. Her öğrenci en az hayatlarından etkilendikleri iki kişi bulurlar. Bu kişiler 

ebeveynleri, akrabaları, arkadaşları ya da tarihte yaşamış kişiliklerden olabilir. Bu kişilerin kendilerini 

nasıl etkiledikleri hakkında sınıfta kısaca anlatmak üzere notlar yazmalıdırlar. Her sıra gelmesinde 

öğrenciler bu kişi hakkında yeni birkaç kelime söz ederler. Her konuşmacıda kısa bir tartışma ya da soru 

sorma etkinliği yapılabilir. 

 

Yaşamdaki amaçlar. Her öğrenci önce amaçlar bölümünden bir alan seçerek el bildirisindeki boşlukları 

doldurur. Örneğin: seyahat, iş ya da aile gibi. Daha sonra bu alanda belirtilen zamanda neler başarmak 

istediğine dair notlar tutar.Herkes en azından üç zaman dilimi için amaçlarını el bildirisindeki yerini 

doldurunca, gruplar şekillendirilir. Öğrenciler gruplardaki amaçlarını savunurlar ve aralarında tartışırlar. 

Grup tartışması yerine 1. adımı sınıf tartışması takip edebilir. Olası noktalar üretilebilir. Kişisel amaçlar 

genel olanlardan önemli mi? Kendimiz için hangi amaçları daha çok yapabiliriz? Hangi alanlarda şansın 

rolü olabilir? 

 

Boşluk Doldurma Etkinliği. Boşluk doldurma dil bilgisini pekiştirmek için iyi etkinliklerdir. Boşluk 

doldurma hazırlarken olumlu cümlelerden ziyade soru cümleleri kullanmak gerekir. Öğrenciler 

boşlukları doldurduktan sonra öğrencilerden arkadaşıyla kontrol edip, cevaplarını karşılaştırmalarını 

isteyiniz [http://www.esl-galaxy.com.. ].  

Tabloya bakarak Aygerim’in bir haftalık planını  anlatınız: 

1 Mayıs Perşembe 

18:00 –  Astana’ya uçuş 

21:00 – Bayterek Oteli 

4 Mayıs Cumartesi 

10:00 - 16:00  – Konferans  

17:00   – Bilim adamlarıyla akşam yemeği  

3 Mayıs   Cuma 

10:00-16:00  – Konferans 

17:00  – Büyük anne-babasını ziyaret etme 

19:00  – Konser 

5 Mayıs  Pazar 

10:00   – Astana gezi, alışveriş 

18:00 – Hanşatırı arkadaşlarıyla buluşma 

21:00 – Almatı’ya uçuş 

      Aygerim perşembe günü saat altıda nereye uçacak? 

Astana’da nerede kalacak? 

 Cuma günü nerelere gidecek? 

 Cumartesi neler yapacak? 

 Pazar günü neler yapacak? 
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Beyin fırtınası.  Sınıf gruplara ayrılır. Her grup aynı görevi alır. Olası görevler şunlar olabilir: Kitap 

ayracı yerine başka ne kullanılabilir (naylon torba, ahşap elbise askısı, çay kupası, kalem, bir top faks 

kâgıdı, kibrit kutusu gibi.)? 

Önemli bir telefon görüşmesi yapmanız gerekiyor ama cebinizde hiç bozuk paranız yok. Görüşmeyi 

yapabilmek için parayı elde etmek amacıyla kaç türlü yol deneyebilirsiniz? Konserve açacagınız 

olmadan kaç türlü yolla yemege ulaşabilirsiniz? Ucuz bir tatil için hangi yolları kullanırdınız? 

Konu üzerinde yapılacak olan grup çalışması üzerinde yorum yapmadan, değerlendirmeden birkaç 

dakikayla sınırlandırılır. Her fikir grup kâtibi tarafından hemen yazılır. Her grup listesini okur. Fikirler 

tahtaya yazılır. Gruplar tahtadaki fikirlerden en orijinallerini seçerler. Bunları sıraya koyarlar. Birinci 

adımın ardından öğrenciler yazdıkları fikirlerini birbirleriyle degişirler. Her grup tekrar yazılan fikirlerin 

niteliklerine göre tekrar bir sıraya koyarlar. Örneğin: pratiklik, kullanıslılık, ücret, basitlik, tehlike gibi 

olabilir. Beyin fırtınası zihinsel esneklik ve orijinal düşünebilme yetenegi kazandırır. Birçok öğretim 

durumunda kullanışlı bir stratejidir. 

 

İdeal bir gün. Öğrencilerden ideal bir günlerini yazmaları istenir. Öğrenciler özgür olarak şimdi olmak 

istedikleri yeri, yapmak istedikleri aktiviteyi ve arkadaşını seçebilirler. Bazı öğrenciler açıklamalarını 

okurlar. Yazılabilecek diğer başlıklar; ideal evim, ideal tatilim, ideal arkadaşım şeklinde olabilir. 

 

Artı -eksi - ilginç. Öğrenciler bir düşüncenin artı noktaları (A), eksi noktaları (E) ve ilginç noktalarını 

(_) düşünmek zorundadırlar. Öğretmen sınıfa bir fikir söyler, sonra öğrenciler kendi kendilerine birkaç 

dakika bunun üzerinde çalışarak kâgıtlara yazarlar. Olası fikirler şunlar olabilir:  

Kamuya açık bütün mekânlarda sigara içilmesini yasaklayan bir kanun kabul edildi. Her aileye haftada 

yalnızca bir kez et yemeye izin veriliyor. Enerji tasarrufu için kamu kurum ve kuruluşları artık 

ısıtılmayacak.  Bilim adamının biri çok ucuza altın yapma yolu buldu. Beş yaş üzeri her kişi seçimlerde 

oy kullanabilir.  

Her öğrenci bir arkadaşıyla çalışır ve onunla fikirlerini paylaşır. Fikirler bütün sınıfla tartışılır. Adımın 

ardından fikirleri değerlendirmek üzere yeni gruplar oluşturulur. Küçük gruplar diğer öğrenciler 

tarafından söylenen noktaları sıraya dizerler. 

 

Alternatifler. Öğretmen sınıftaki bir problem durumunu sunar ve bu duruma karışan insanlar hakkında 

düşünmelerini ve defterlerine düşüncelerini yazmalarını ister. Bireysel ögrenciler yazdıkları önerilerini 

okuyarak sınıfa sunarlar ve derlenmiş bir liste tahtaya yazılır. Öğrenciler küçük gruplar halinde 

çalışırlar. Tercihleri doğrultusunda bütün önerilerini sıralarlar. Daha sonra en popüler beş önerinin 

sonuçlarının ne olacağına dair tartışırlar. Sıralama düzeni ve bireysel grupların sonuçları karşılastırılır. 

Olası problem durumları: 

- Bir arkadaşından senin hakkında kötü seyler söylediğini duydun. Ne yapabilirsin? 
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- Geçenlerde sınıfta bir para çalındı. Hırsız hâlâ bulunamadı. Öğretmen sana öncekinden farklı 

davranmaya ve senin parayı aldıgına dair süpheleri var. Parayı senin çaldıgını düsündügünü 

zannediyorsun. Sen yapmadın ama kimin yaptıgını da biliyorsun. Bu durumda ne yapabilirsin? 

 

Anlamlı cümle kur. Sınıf üç veya dört  gruba ayrılır. Her gruba 5-6 veya 7-8 sözcük yazılan bir kart 

verilir. Gruplar bu sözcükleri kullanarak anlamlı cümleler kurmalılar. İlk doğru cümle kuran grup oyunu 

kazanır. Bu oyun öğrencilerin doğru cümle kurma becerilerini geliştirir. Zaten öğretimin en  önemli 

amaçlarından biri düzgün konuşmayı öğrenmektir.   Onun için grup olarak değil bütün sınfa teker teker 

kart dağıtarak oynatmak iyi olur diye düşünüyorum. Doğru ve düzgün cümle kuran öğrenciler oyun 

sonunda ödüllendirilir. Mesela: sağlıklı / bir hayat / spor / için / yapmalıyız sözcüklerinden sağlıklı bir 

hayat için spor yapmalıyız şeklinde cümle kurmalılar. Bu oyunu iki gruba ayırarak oynatmıştım Fakat 

üç dört gruba ayırırarak oynatılırsa daha iyi olur. Öğrenciler çok beğenerek, severek oynadılar. Bu oyun 

sayesinde öğrenciler doğru cümle kurmayı öğrenirler. Böylece konuşma becerileri de gelişmiş olur. 

 

Hikaye Etkinlikleri. Hikayeler farklı duyguların ateşlenmesine imkan veren yoğun bilgi içeren 

konularda, olayları ve konuları birbirine bağlama imkanı sunan bir öğrenme aracıdır.  

Öğrenme ortamında hikayelerin kullanılmasıyla ögrenciler çok daha üretken olurlar. Hikaye dinleme, 

anlatma, hikaye yazma ve okuma,  yabancı dil derslerinde sık sık kullanmalıdır. Türkçe hikaye okuma 

ögrencilerin hem dinlediğini anlama becerilerini gelistirir, hem de kelimeleri doğru telaffuz etmelerini 

ve cümlelerin vurgularını doğru bir şekilde yapmalarını sağlar. Hikaye anlatma, ögrencilerin Türkçe 

konuşma becerisini geliştirirken olaylar arası bağ kurabilmelerini güçlendirir. Hikaye yazarken 

öğrenciler, hayal güçlerini kullandıkları için yaratıcılıklarını geliştirirler. Öğrenciler bir hikaye 

yazacakları zaman cümleleri nasıl seçeceklerini görürler ve kendilerini daha iyi ifade edebilirler. 

Hikaye dinleme ve yazma etkinlikleri öğrencinin hayal dünyasını geliştirebileceği gibi yaratıcılığını da 

arttırır. Bu tür oyunlarda öğrencinin dil seviyesinin orta veya ileri düzeyde olması beklenir. Oldukça 

zengin içerikli ve öğrencinin birden fazla dil becerisini geliştirici oyunlardır. Öncelikle öğrencinin 

düzgün cümle kurmasını sağlar.  

 

Hikaye tamamlama. Öğretmen, bir hikayenin giriş ve gelişme bölümünü öğrencilere yazılı veya sözlü 

olarak verir. Sonuç bölümünü ise öğrencilerin hayal dünyalarını kullanarak tamamlamalarını ister. Daha 

sonra öğrencilerin oluşturdukları sonları okumalarını ister. Tüm öğrenciler okuduktan sonra hikayenin 

sonuç kısmı öğretmen tarafından okunur ve bu sona en yakın sonucu bulan öğrencinin birinciliği ilan 

edilerek ödüllendirilir. Öğretmenin hikayeyi sesli olarak okuması, bilinmeyen kelimeler ve dilbilgisi 

kalıplarını açıklayarak öğrencilere yardımcı olması yararlı olacaktır. Ayrıca hikayenin seviyeye uygun 

olarak seçilmesi de öğretmenin dikkat etmesini gerektirecek bir husustur.   

İletişimsel dil öğretim yaklaşımı,  öğretmenleri ikili veya grup çalışması yapmaya teşvik ediyor.  
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Müzik etkinliği. Şarkılarla dil öğretimi sadece kelime öğretimine katkı sağlamaz, bununla birlikte 

öğrencilerin motive edilmesinde de büyük önem taşır, çünkü yabancı dil öğrenenler, dil öğrenmeye 

başladıklarında hedef dile karşı önlerinde setler oluştururlar. Bu nedenle belirli bir zaman dilimi içinde 

de ezberleme ve anlatma zorluklarından dolayı hedef dili öğrenemeyeceklerini düşünmeye başlarlar. 

“Yabancı dil öğrenimi, kişinin ana dili dışında başka bir dil ve kültürle tanışması demektir. Her insan 

yabancı dil öğrenirken ilk önce kendine psikolojik bir duvar örer ve zaman zaman da bu yeni dili 

öğrenemeyeceğini düşünür. Bu yüzden, yabancı dil öğretilirken her tür sıkıcılık ve zorluktan uzak 

durulmalıdır” [Barın, 2010: 20].  

Çünkü öğrenciler tarafından yabancı dile karşı geliştirilen bu ön yargılar dil öğretiminde motivasyonun 

düşmesine sebep olmaktadır. Şarkılarla ders anlatımı,  dersi monotonluktan kurtarmada ve  yabancı dil 

öğrenimini ders havasından çıkartıp öğrencinin yaşamıyla bütünleştirmede de büyük önem arz 

etmektedir. 

Prof. Dr. Ö. Başkan ‘Düzyazı yerine okutulacak şiirler de,  sözcük belletme bakımından  çok faydalıdır. 

Şiirlerin yanı sıra, bunların ezgili biçimleri olan şarkılar ve türkülerin öğrencilere hoş gelmesi ile bir 

yandan bellenirken, öte yandan bunlardaki sözcükler de beyine işlerler ve hatta yıllar yıllı unutulmazlar’ 

ifadelerini kullanmaktadır [Başkan, 2006:110].   

Şarkılar, dinleme-anlama becerisini geliştirmede ve telaffuz öğretiminde büyük önem taşımaktadır.  

‘Telaffuzu, bir dilin vurgu ve  tonlamasını öğrenmenin en iyi yolu bol bol  dinlemektir. Bir yabancı 

dili ne kadar çok dinlerseniz, o dilin ses özelliklerine de o kadar çabuk ve fazla hakim olursunuz 

[Işık, 2007: 56].  

 

Müzikli etkinlikler,  öğrenciler tarafından en çok tercih edilen bir yabancı dil öğrenme tekniğidir. Müzik,  

yaratıcılık, bilgiyi zihinde tutma, ve karmaşık zihinsel süreçlerin birbirine bağlanmasında önemli rol 

oynamaktadır. Müzikli etkinlikler sayesinde öğrencilerin dinleme-anlama, dikte yazma becerileri de 

gelişir, telaffuzları da düzelir. Bununla birlikte müzikli derslerde vurgu, tonlama, uyum ve konusmanın 

ritmik akışına özen gösterilerek öğrencilerin hem anlama ve hem de konuşma becerilerinin gelişmesine 

olanak sağlanmış olur. Son zamanlarda sözcüklerin da bir iletişim içeriği içinde öğretilmesi tavsiye 

edilmektedir. Bu hususta da müzikli etkinliklerle dil öğretiminin etkililiği tartışılamaz.  Müzikli 

etkinlikler aynı zamanda öğrencilerin Türk kültürünü de iyi öğrenmesine vesile olur [Kurmanali, 

2013:84]. 

      Müziğin etkili olarak kullanılmasıda dikkat edilmesi gereken hususlar: 

1. Parça, öğrencinin seviyesine uygun olmalıdır.  

2. Mümkünse konuya uygun bir parça seçmelidir.  

3. Müzik parçası anlaşılır olmalıdır.  

4. Parça, öğrencinin kelimeleri yakalayabileceği bir ritimde olup, ne çok hareketli ne de çok yavaş 

olmalıdır.  
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Video izleme ve yazılı anlatma etkinliği. Görsel ve işitsel materyalleri kullanarak dilbilgisi öğrenimi 

yapanlar öğrendikleri dili daha iyi konuşabilmekte ve daha iyi yazıp anlayabilmektedirler. Bir dilbilgisi 

kuralarını kişiye ne kadar zengin yöntemlerle verilirse veya öğretilirse o kuralın dönüşü ya da geri 

gelmesi daha kolay olmaktadır. Unutma azalmakta ve öğrenme hızlı olmaktadır.  

Video izletme etkinliğinde ses ve görüntü bir arada verilir. Böylelikle öğrencilerin iki duyu organına 

birden hitap edildiği için öğrenim kolaylaşmaktadır. Öğrencilerin teoride kağıt üzerinde gördüğü 

dilbilgisi kurallarını video izleme yöntemi ile görmesi ve duyması o kuralları pratikte kullanması ve 

daha kolay hatırlaması için önemlidir. Öğrenciler video filminde gördükleri hareketleri, beden dilini ve 

duyduğu dilbilgisi kuralının söyleniş biçimini taklit ederler ve kullanırlar. Video izleme yöntemi ile 

öğrenilen kurallar daha kalıcı, sürekli ve pratik kılınmaktadır. Türkçe öğretiminde akıllı tahta ortamında 

video izletme yöntemi ile dilbilgisi öğretme ve kavratma kaçınılmaz bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. 

Yabancı dil derslerinde öğretilen teorik bilgilerin uygulamadaki şekillerinin gösterilebilmesi için 

derslerin video filmleriyle desteklenmesi gerekmektedir. Video, hem bir bilgi deposu hem de iyi bir 

gösteri aracıdır. Gerçek hayatın en iyi şekilde sergilenmesini sağlar. Video filminin kısa bir sahnesinde 

pek çok mesaj bulunabilir. 3-5 dakika süren kısa bir programa bir saatlik ders sığdırılabilir [Ersöz, 

2007:5]. 

 

Resimler. Yabancı dil derslerinde en çok kullanılan görsel araçlar resimlerdir. Bir resim binlerce 

sözcüğe bedeldir. Görme duyusu farklı dünyalara açılan bir penceredir ve insanın gördüğünü unutması 

mümkün değildir denebilir. Araştırmacılar görme duyusunun öğrenmeye olan etkisinin % 75 olduğunu 

söyleyerek öğrenmede en etkin duyunun görme duyusu olduğunu savunurlar. Bununla birlikte görsel 

araçlar,  dil öğrenimini kolaylaştırmakta ve kalıcılığı sağlamakta önemli role sahiptir. Dolayısıyla fiil 

zamanlarını resimlerle öğretmek oldukça başarılı bir yöntemdir. Örneğin, öğrencilere bir ailenin pazar 

günü yaptıkları eylemlerle  ilgili bir resmi gösterip  bir hikaye anlatmalarını isteyebiliriz. Etkinliği soru-

cevap şeklinde devam ettirebiliriz. Örneğin,  

Resimde kimleri görüyorsunuz? Ali bey ne yapıyor? Emre ne izliyor? Burcu kiminle oynuyor? 

 

Resimler hakkında hikâye yazma. Ögretmen her ögrenciye ortadan ikiye kesilmis resimler daüıtır. 

Böylece bir resmin ikiye ayrılmıs parçaları iki ayrı ögrenciye düser.Ögrenciler yarısı olmayan resmin 

ne oldugunu tahmin ederler. Sınıfta dolasarak resimlerini diger yarısının kimde oldugunu bulurlar. Daha 

sonra ögrencilerden bu resim için bir hikâye yazmaları istenir. 

 

Resimli hikâyeler. Ögrenciler resimler için metinler hazırlar ya da konuşma baloncuklarına diyaloglar 

yazarlar. Eğer bir resmi birden fazla grup çalışırsa bu çalışmalar karşılaştırılır.  
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SONUÇ 

Yabancı dil öğretiminde temel amaçlardan biri öğrencilerin  iletişim   kurabilme  becerisini sağlamaktır ve 

dolayısıyla yazma becerisi iletişimde duygu ve düşünceleri  anlatmada  konuşma kadar önemlidir. Yazma 

becerisinin  geliştirmesi ve öğretimi aşamalarının öğretilebilirlik açısından  öğreticilere ve öğrencilere 

zor gelmesi nedeniyle, bu beceriyi geliştirme çalışmaları yabancı dil öğretim programlarında yeterince 

önem verilmeyen bir alan olmuştur. Dolayısıyla çalışmamızda yabancı dil olarak Türkçe derslerinde  

öğrenilmesi ve öğretilmesi zorluk teşkil eden  temel dil becerilerinden  biri olarak bilinen yazma 

becerisinin gelitirilmesinde iletişimsel etkinlikler kullanımının öğrenci başarısına etkisini incelemiş 

bulunmaktayız.  

İletişimsel yaklaşıma dayalı dersler her zaman öğrenci odaklı olacağı için, öğrencilerin öğretmen 

baskısından kurtulup, dili olabildiğince özgür kullanma olanağına kavuşacağı ve bu arada grup içinde 

sorumluluk alma ve bu sorumluluğu yerine getirme, ayrıca birlikte iş yapma, karar verme gibi bir dizi 

beceriyle birlikte kendi benliğini ve kişiliğini geliştirebileceği olgusuna işaret edilmektedir.  İletişimsel 

etkinlikler uygulanan derslerin sayesinde öğrencilerin ezber bilgiden kurtulup kalıcı bilgiye ulaştığı 

tespit edilmiştir. 

Tarafımızdan yapılan  araştırma doğrultusunda ulaşılan sonuçlara göre konuyla ilgili öneriler şöyle 

sıralanabilir: 

 Derslerde yazma becerisinin geliştirilmesine ayrılan zaman arttırılmalıdır.   

 Yazma çalışmaları, okuma, gözlem yapma, konuşma ve tartışma yolları ile desteklenmelidir. 

 Yazma becerisini geliştirmede şiir, masal, fıkra, diyalog, haber, şarkı  vb. okuyarak ve dinleyerek 

boşluk doldurma, soruları cevaplama, uygun başlık bulma, yeniden yapılandırma çalışmaları, oyunlar, 

bulmacalar  vb. çeşitli iletişim odaklı etkinliklere yer verilmeli ve etkinliklerin uygulanmasunda 

çağdas egitim teknolojisinden yararlanılmalıdır. 

 Yazma becerisini geliştirmek için çeşitli eğitsel oyunlardan yararlanılmalıdır, çünkü her yaşta 

oyunların yeri ve önemi büyüktür ve insanlar oyun oynarken kendini rahat hissettigi için keyif 

almakta ve pek çok şeyi farkına varmadan ögrenmektedir. 

 Yazma becerisinin ölçülmesinde kullanılan materyallerin nitelikli olmasına özen 

gösterilmelidir. Söz konusu materyeller dersin amaçları ile kazanımlarını gerçekleştirecek nitelikte 

ve ögrencilerin ilgi alanlarına ve seviyesine uygun olmalıdır. Türkçenin anlatım zenginliklerini ve 

güzelliklerini yansıtmalıdır. Uygulanacak yazma etkinlikleri kendi içinde bütünlük taşımalı ve   ögrencilerin 

hayal  dünyalarını zenginleştirecek nitelikte olmalıdır. 

 Yazma geliştirirken bilgisayar, video, televizyon, etkileşimli tahta gibi hem göze, hem de kulağa 

hitap eden çağdas egitim teknolojisinden yararlanılmalıdır.  

 Gözlem formları ve öz degerlendirme formları kullanılarak ögrencilerin çalısmalarını ve başarı 

durumlarını gözlemlemeleri sağlanmalıdır. 

 Türkçe’nin  yabancı dil olarak ögretiminde öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmeye yönelik 

düzeye göre tasarlanmış çeşitli etkinliklerden oluşan yardımcı kitaplar  yayınlanmalıdır. 
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 Yazılı anlatım çalışmalarında, öğrencilere yazma becerisi kazandırmanın en önemli yolu, 

öğrencide yazma hevesini uyandırmaktır.  

 Yazmak için öğrenciye kendine güvenmesi gerektigi fikri verilmelidir. Her öğrenci, biraz çaba 

sarf etmekle iyi yazılar yazabileceğine inandırılmalıdır. Öğrenciler, düşündüklerini doğru olarak 

yazmaları için yapmacılıktan uzak, içten, zihinlerinde doğdugu gibi yazmaya teşvik edilmelidir. 

 

Yabancı dil öğreniminde iletişim ilk sırada olmasından dolayı her türlü dil materyalleri ve yöntemlerin 

yabancı bir dilin iletişimde kullanılmasına yönelik olmalıdır. Kişiye ne kadar zengin yöntemlerle 

verilirse veya öğretilirse, o kuralın dönüşü ya da geri gelmesi daha kolay olmaktadır. Unutma azalmakta 

ve öğrenme hızlı olmaktadır. İletişimsel etkinlikler grup üyeleri arasında iletişim ağının kurulması 

önemli olduğundan yarışmadan çok dayanışma içinde geçer. Öğretmen danışman ve yol gösterici 

durumundadır. İletişimsel etkinliklerin esas amacı öğrencilere iletişim becerilerini kazandırmaktır. Bu 

tür etkinliklerde bir dilin dil bilgisi kurallarından çok iletişimde kullanımının önem taşımakta ve yabancı 

bir dilin rahat bir sınıf atmosferinde öğretimine olanak sağlanmaktadır. 
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‘Dünyada Hiçbir Şey Başkalarının Hakkından Daha Kutsal Değildir.’ 

                                                                             

Immanuel Kant 

 

Öz                                                                                                        

Havayolu Yolcu Taşımacılığı, hem bütünleşik bir seyahat hizmetinin başlangıç sürelerinden birisi 

olması bakımından turizm yönetimi ile, hem de süratle gelişen ve yüksek düzey katma değer yaratan bir 

taşımacılık modu olması bakımından Lojistik Yönetimi ile yakından ilişkili bir faaliyettir. Yolcuların 

havayolu taşımacılığının fiili olarak uçak içerisinde geçen görece uzun bir süreç içerisinde olduğu 

meslek grubu kabin memurlarıdır. Kabin Memurluğu Sistemi profesyonel bir meslek alanı olarak 

çalıştıkları havayolu şirketinin imaj ve prestijine en fazla katkı sağlayan özel bir meslek grubudur. 

Bu çalışmanın amacı Havayolu Seyahat Organizasyonları içerisinde Kabin Memurları 

MeslekProfesyonelleri bakımından etik kavramının değerlendirilmesi ve kurumsal düzeyde etik 

Davranışsal modellerin ortaya konulabilmesi için bakış açısı bir farkındalık oluşturulmasıdır. Çalışmada 

Nitel Araştırma Desenine dayalı Keşifsel Analiz Yöntemi kullanılmıştır. Araştırma Sonuçları Kabin 

Memurluğu profesyonelleri bakımından belirli davranışsal modellerin oluşturulması gerekliliğine işaret 

etmektedir. Bu tür bir araştırmanın Havayolu Şirketlerinin Kabin Memurları meslek grubu özelinde 

İnsan Kaynakları Yönetimi Temelli bir bakış açısı kazandıracağı, hem konuyla ilgili teorik çalışmalar 

yapanlar hem de sahadaki uygulayıcılar açısından farkındalık oluşturacağı değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Havayolu, Kabin Memuru, Kokpit Personeli, Yolcu, Etik Davranış 
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GİRİŞ 

Havayolu Yolcu Taşımacılığı, hem bütünleşik bir seyahat hizmetinin başlangıç süreçlerinden birisi 

olması bakımından Turizm Yönetimi ile, hem de süratle gelişen ve yüksek düzeyde katma değer yaratan 

bir taşımacılık modu olması bakımından Lojistik Yönetimi ile yakından ilişkili bir faaliyettir. Yolcuların 

havayolu taşımacılığının fiili olarak uçak içerisinde en fazla yüz yüze iletişim içerisinde olduğu meslek 

grubu kabin memurlarıdır. Kabin memurluğu sistemi profesyonel bir meslek alanı olarak çalıştıkları 

hava yolu şirketinin imaj ve prestijine en fazla katkı sağlayan özel bir meslek grubudur. 

Hava yoları şirketleri güvenli ve emniyetli uçuşlar planlarken yolcu memnuniyetini her an göz önünde 

bulundurmak zorundadırlar. Zira memnun yolcu; tecrübesini aynı şartlarda tekrar etmek isteyecektir. 

Şirketin aynı hizmeti aynı kalitede sunabilmesi için kabin memurlarının operasyon için her uçak başı 

yaptıklarında yeterli bilgi düzeyi, motivasyon ve olumlu kabin içi davranış modelini tekrarlaması 

gerekmektedir. Birbiri ardı sıra aynı kalitenin ortaya konabilmesi için bir çok bileşen vardır. (iyi ve 

nitelikli istirahat, motivasyon, uçuş için elverişli hava şartları, bakımları zamanında yapılmış hava 

aracı.) Bileşenlerin yüksek kalitede ve nitelikte tekrarlanabilir olabilmesi için gerekli unsurlardan biri 

de kabin memurlarının etiğin farkında olması, etik davranış modelleri ile bilgilerinin olmasıdır. 

Çalışmada Havayolu Yolcu Taşımacılığı bakımından etik kavramını kabin memuru tarafından 

incelenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca hava yolları yolcu taşımacılığı organizasyonları içerisinde yolcu 

ile en fazla yüz yüze hizmet sunan meslek gruplarından birisi olan kabin memurlarının görevlerini yerine 

getirirken temel amaç olan yolcu memnuniyetinin oluşması için bazı davranış modellerinin 

tanımlanması amaçlanmaktadır. Tanımlama sürecinde şirketin mevcut kültürüne uygun bir model 

belirlenmesi, modelin personele tanıtılarak çalışma sürecinde istendik davranış oluşturma hususunda bir 

standar oluşturulmak istenmektedir. 

 

ETİK KAVRAMI ve KÖKENİ 

Türk Dil Kurumu Sözlüğünde Etik , Töre bilimi, Çeşitli meslek kolları arasında tarafların uyması veya 

kaçınması gereken davranışlar bütünü. Sıfat olarak Ahlaki, ahlakla ilgili anlamlarına  

gelmektedir. Günümüzde ahlak kavramı ile çok sık birbiri yerine kullanılabilmektedir. Bunun 

sebeplerinden biri ve önemlisi ilk Etik kavramını kullanan.  B. Spinoza, İ. Kant  ahlak kavramından yola 

çıkarak açıklamaya başlamış daha sonra etik;  ahlak kelimesinden ayrı olarak  kullanım sıklığı artmıştır. 

Tanımların çeşitliliği, herkes tarafından farklı algılanabilen  (Taşçı,2010) etik kavramının sınırları net 

bir biçimde belirlenememekle birlikte, insanların al  gılarına, kültürlerine, değer yargılarına, 

donanımlarına, tecrübelerine, eğitim düzeylerine göre değişiklik göstermektedir.( Hill ve Petty, 1995; 

Örkmez ve Şencan,2003; Petty ve Hill, 2005) 

Etik sözcüğü köken olarak eski Yunancadan ‘ ethos’ dan gelir. Bu sözcüğün kökeninde ethika sözcüğü 

vardır. Buradaki ethika sözcüğü, ethos sözcüğünün çoğulu olan ethe’ye ilişkin konular anlamına gelir, 

Ethe; en eski anlamıyla ‘’canlı bir varlığın mekanı hep gittiği sığındığı yer anlamına gelir. İlk anlamıyla 

bir canlının barındığı sığındığı yer ortam’’anlamına gelen (ethe) tekili olarak ethos sözcüğü de karakter, 

huy demektir (Kuçuradi, 1986: 7).  Türkçe’ye çevrilen kitaplardan  Etik kelimesine ilk kez   

Aristotoles’in  Nikomakhos’a Etik kitabında rastlıyoruz. Yaklaşık 2400 yıldır var olan etik kavramı 
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neredeyse bütün toplum sistemlerinde irdelenmiş. Farklı anlamlar da yüklenmiştir. Hazırlık yapılırken 

bu çeşitliliğe önem verilmiştir. Bütünü oluştururken İmmanuel Kant (ethika), P.A.Kropotkin (etik), 

İoanna kuçuradi (etik), David Hume (ahlakın ilkeleri üzerine bir soruşturma ), Benedictus Spinoza 

(etika) gibi kaynaklarla temel oluşturuldu ve metin bu temel üzerine inşa edilmeye çalışıldı. 

Aşağıda etik kavramının hava yolları şirket departman bileşenleri verilmiştir. Bu çalışmada Kabin 

Memurluğunda Etik konusu üzerinde durulmuştur. 

 1-Yönetici Düzeyinde Etik 

2-Kokpit Çalışanlarında Etik 

3-Kabin Memurluğunda Etik- (Kabin Departmanı) 

4-Ofis Çalışanlarında Etik 

5-Teknik Departman Çalışanlarında Etik 

6- Eğitim Sürecinde Etik (Eğitim Departmanı) 

7-İşe Alım Sürecinde Etik- (İnsan Kaynakları) 

 

KABİN MEMURLUĞUNDA ETİK 

1-Etik     

Eylemin niteliğini etkileyen iki önemli faktör vardır. Birincisi yazılı kurallar ikincisi eylemin manevi 

iyiliğidir. Yazılı kurallar (Hukuk bilimi) hakkın ne olduğundan söz ederken zihniyetle değil insanın neye 

yetkili olduğuyla ilgilenir (Kant, 2007). Kabin memurluğunda eylemlerimizi sözleşme metinlerine 

göre,alt başlık olarak görev ve sorumluluk tablosuna göre dizayn eder ve uygularız. Görev ve 

sorumluluklar kabin memurunun neye yetkili olduğunu ve ne yapması gerektiğini ortaya koyar. Bu 

bağlamda etik: görev ve sorumluluğun yerine getirilip getirilmemesini değil; görevin nasıl yerine 

getirildiğine diğer bir deyişle eylemin manevi niteliğiyle ilgilenir. Kabin memuru manevi iyiliği ortaya 

koyabilmesi için eylemde samimiyet, hizmet aşkı ,gönüllülük gibi temel kavramlara ihtiyaç duyar. Bahsi 

geçen unsurlar bir zihniyetin eylemsel çıktısıdır. Etik bu zihniyetin felsefesini oluşturur. 

 

2-Etik Davranış 

Kabin memurunun temel amacı olan yolcu memnuniyetini yerine getirirken, gerekli prosedürleri göz 

önünde tutarak davranmalıdır. Meslek gereği bu süreci etkileyen birçok faktör vardır. Bunlardan bazıları 

insan faktörü, meta faktörü, duygusal faktörlerdir. Bu faktörleri burada incelemeyeceğiz. Bahsi geçen  

faktörleri yönetirken çalışanın bir zihniyeti olmalıdır.  Etik bu zihniyete bir bakış açısı getirir.  Kabin 

memuru yazılanların dışında sürece kendini ve biriktirdiklerini dahil etmeli, empati yapabilmeli ve 

davranışlarını samimiyet çerçevesinde başlayıp bitirmelidir. Etiğin temel ve nihai amacı; karşısındaki 

kimsenin, yolcunun, iş arkadaşının yada yöneticisinin hayatına olumlu anlamda dokunmak olmalıdır. 

Bu süreç sadece hayatın doğal akışında ve bulunan ilk fırsatta değerlendirmelidir ve zorlama 
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olmamalıdır. Aksi halde hissettirilmek istenen durum  havada  kalabilir, yapay bir samimiyet gibi 

görülebilir. 

Etik davranışı kendi meslek felsefesimiz içine oturtarak işe başlayıp küçük antrenmanlar yaparak 

davranışta yabancılığı giderebilir sonrasında hayatın doğal akışında fark edilebilir bir iyilik haline 

getirebiliriz. 

 

3-Operasyon Sürecinde İstendik Davranışlar 

Kabin memuru seyahat eden yolcuları samimi bir selamlama ile karşılamalıdır. Samimiyeti karşımızdaki 

kimseye farkettirme aracı öncelikle mimiklerdir. Yolcu kabin memuru ile karşılaştığında öncelikle kabin 

memurunun yüzüyle ve duruşuyla ilgilenir. Bunun sebebi karşımızdaki kimseyi ilk gördüğümüz anda 

bebeklik reflekslerimiz hatırlanır. Dikkat edin bebek karşısında gülen bir kimse olduğunda istemsiz 

gülme gerçekleşir ve her zaman deneyimleyebileceğiniz bir davranıştır bu. Çok tekrarla hafızamıza 

yerleşir ve karşımızdakinin samimi olduğunu tespit edebildiğimiz bir araç haline gelir. Operasyon 

boyunca etik davranış skalası oluşturulmak istense  ilk    sırayı  selamlama alabilir. Selamlama 

görevlerimiz içinde bulunur fakat görevlerimiz samimiyet içtenlik tanımı yapamamaktadır. Bunu yani 

samimi davranışı kabin memuru  etik davranış   gereği yapılmalıdır. Selamlamanın sonrasında 

yolcularımızın bizden isteyebileceği her konuyu bu bağlamda fırsata çevirebiliriz. Örneğin yolcumuz 

kaçıncı sıraya oturacağını sorduğunda yer numarasını net anlaşılır şekilde söylerken yüz ifademiz ve  

vücut  dilimiz samimiyetle bunu desteklediğinde hem etik bir davranış sergilemiş oluyor hem de 

yolcunun istikrarlı bir şekilde seyahat etmeyi istediği bir havayolu algısı yaratmış oluyoruz. Algıyı 

yönetirken de etikten faydalanmamız mümkün. Etik davranış modelini marka algısına yerleştirmek için 

ileri etik model davranışları geliştirmemiz bu davranışları da standardize etmemiz şirkete ve kabin 

memurluğu mesleğine önemli katkılar sağlayacaktır.  

 

4.Etik Dışı Davranış Türleri 

4.1.Bireysel Etik Dışı Davranışlar 

A-Kabin memurunun yolcuya uygulayabileceği olası etik dışı davranışlar 

B-Kabin memurunun iş arkadaşına uygulayabileceği olası etik dışı davranışlar 

C-Kabin memurunun yöneticilere uygulayabileceği olası etik dışı davranışlar 

 

A-Kabin Memurunun Yolcuya Uygulayabileceği Olası Etik Dışı Davranışlar. 

-Kişisel gücün ve bilginin kötüye kullanılması; Yolcu tuvaleti mutfak bölgesinde ararken kokpit 

kapısına veya uçağın kapısına dokunma hamlesi yapması üzerine mimik ve davranışları negatif anlamda 

alaycı bir şekilde yöneterek tuvalet kapısını gösterme, 

- Yolcu yer numarasını sorduğunda rakamları takip edin derken rakamları kendisinin bulması için ileri 

işareti yapılması, 
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-  Pandemi sürecinde maske kullanımını gereğinden fazla agresif bir tavır ve söylemle yolcuya 

hatırlatmak. Yolcunun bilgisizliğini diğer yolcuların duyacağı şekilde dile getirmek. 

- Yolcunun çocuğu kemeri bağlamadığında ‘arabada nasıl bağlıyorsak burada da aynı ‘gibi hayat dersi 

tadında bilgi paylaşmak,’kendinizi bağlıyorsunuz çocuğu niye bağlanıyorsunuz’ gibi sorgulamacı bir 

tavırla kemer bağlatmak. 

- Yolcu koridoru uzun süre meşgul ettiğinde diğer yolcuları göstererek uyarıda bulunmak.  

-Yolcu battaniye sorduğunda ücretli vurgusunu ‘ücretli yalnız’ gibi cümlelerle karşıdaki kişiye mesaj 

iletme çabası gütmek. 

-Yolcunun bilmesi gereken fakat bilmediği bir konu olduğunda bunu ona hissettirir ve eleştirel tarzda 

cevap vermek (burada önerilen  yolcunun bilgiye ulaşma yolunun hatırlatılması olmalıdır.) 

- Eğitici öğretici role bürünerek ders niteliğinde konuşmak 

- Demo esnasında ayağa kalkan yolcuyu rencide eder tarzda uyarmak el hareketini abartarak kullanmak, 

yolcuya doğru hızlı hareket ederek agresif şekilde ilerleyip uyarılarda bulunmak 

- Son ve/veya geç gelen yolcuya imalı bir şekilde bütün uçağın kendisini beklediğini anlatmaya çalışmak 

veya söylemde bulunmak diye örneklendirilebilir. 

 

B-Kabin Memurunun İşarkadaşına Uygulayabileceği Olası Etik Dışı Davranışlar 

1-Bencillik; iş yükünün eşit dağılımının önüne geçmek için sarfedilen söylemler ‘O da iş yükü mü’    ‘ne 

olacak, onu da yapsa  bir yeri eksilmez gibi söylemler ,’bana ne’ mantığına sahip duruş ve davranışa 

sahip olma hali örnek verilebilir. 

 

2-Şiddet ve saldırganlık (bullying) ; Bir çalışanın diğer çalışana sebep ve gerekçe olmaksızın şiddet 

içeren söylem ve veya fiziksel eylem bu konuya girmektedir. tek taraflı zarar verme amaçlı olmaktadır. 

sonucunda zarar görüp görmemesine bağlı olmaksızın davranışın yapılması bu tanım için yeterlidir. 

 

 3- Cinsel taciz; karşıdakinin onurunu zedeleyecek şekilde istenmeyen fiziki, sözlü ya da sözlü olmayan 

cinsel içerikli davranışlardır  (Şimşek, 1999). Türkiye'de bu konuda istatistiki bir veriye ulaşmanın zor 

olması ile birlikte erkek kabin memurlarının bayan kabin memurlarına, kadın kabin memurlarının erkek 

kabin memurlarına ya da hemcinslerine tacizde bulunduğu olaylara rastlanmaktadır. Kadınların 

kendilerini çalışma alanında rahat ve konforlu hissetmelerini sağlayabilmek için iş yerlerinde önce 

problemin varlığını kabul etmek daha sonra buna karşı gerekirse cezaların standardize edilmesi gerekir. 

Olabilecek her istenmeyen eyleme karşılık gelecek yaptırımın adil bir şekilde verilmesi önemlidir. Şirket 

kültüründe tacize tolerans düzeyinin ortaya konması önemlidir. Ve tüm çalışanların şirket yönetiminin 

bu konuya nasıl baktığını bilmesi gereklidir. Hatayı yapanı afişe etmeden ve gerektiği şekilde uyarıda 

bulunulması kişinin bilgilendirilmesi ve yaptırımların uygulanması konusunda da etiğin dışına 

çıkılmaması, her çalışanın etik davranışı hak ettiğinin unutulmaması gerekmektedir. Çok uluslu 
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çalışanlarının bulunduğu şirketlerde cinsel taciz konusunun diğer kültürlerde de göz önünde 

bulundurularak belirlenmesi konu ile ilgili araştırmalar yapılarak değerlendirmeler yapılması 

gerekmektedir. Buna mukabil yaptırımlara karar verilmesi ve bunun her çalışan tarafından bilinmesinin 

sağlanması gerekmektedir. 

 

  4-Duygusal zorbalık (mobbing); duygusal nitelikli saldırılardır. Her toplumun kendine has ve 

kültürüne özgü mobbing uygulamaları bulunabilir. İma -dedikodu ve toplumsal dışlanma bireyi 

düşmanca tavırların sergilendiği bir ortamda bırakmak, isteyerek ya da istemeyerek bireyin sürekli kötü 

niyetli tavırlara maruz kalmasına neden olmak ve hatta bu davranışlar sonucunda bireyin yılarak 

örgütten ayrılmasını amaçlayan davranışların tümü örgütlerde duygusal zorbalık kapsamında ele 

alınmaktadır (Vandekerckhove ve Commers, 2003.) Örgütlerde duygusal zorbalığa maruz kalan birey 

bu davranışların örgüt tarafından sona erdirilmesine yönelik bir uygulama olmaması durumunda kendini 

giderek daha çaresiz hissetmektedir. Sonuçta birey giderek artan sıkıntı, hastalık ve sosyal sorunlar 

yaşamaya başlamaktadır, birey üzerindeki baskı ve eziyeti dengelemek ve azaltmak için devamsızlıklara 

ya da rapor almaya başlamaktadır. Duygusal zorbalığın bir diğer önemli etkisi ise dikkat kaybı nedeniyle 

hataların ya da kazaların oluşmasına neden olmasıdır. (Davenport,2003) Kabin memuru görevi 

esnasında dikkat kaybı yaşadığında bunun sonuçlarını ön görebilmemiz zordur. Bu tarz problemlerle 

karşılaşmayı azaltabilmemiz için iş ortamında bu duruma maruz kalan kimse şirkete problemi en yalın 

haliyle bildirmesi, şirketin durum karşısındaki tutumu aceleci değil fakat hızlı ve diğer departmanlardan 

da yardım alarak soruna eğilmesi gerekmektedir. 

 

  5-Kişisel gücün kötüye kullanılması; arkadaşının hatalarına tanık olan bir kabin memuru bunu rapor 

etmeyi tercih etmeyip olayı yaşadığı uçuşta kişinin üzerinde bir tahakküm, bir baskı aracı olarak 

kullanması ilk örnek olarak verilebilir. Doğru olan raporun yazılacağını muhataba bildirilmesi, 

debriefingte konuşulması akabinde bölüm yöneticisinin bilgilendirilmesidir. Brifing esnasında kabin 

amirinin bir soru sorup kabin memurunun bu soruyu bilemediğinde mimik el kol ve söylemlerle kişinin 

bilgi eksikliğini ortaya koyma, bu eksikliği sohbet ortamına taşıma iş dışında başkalarıyla paylaşma bu 

konuya örnek verilebilir. 

 

C-Kabin Memurunun Yöneticilere Uygulayabileceği Olası Etik Dışı Davranışları; 

Kabin memurunun şirketin yöneticileri ile ilgili olarak olumsuz ve kulaktan dolma bilgilerle birbirleri 

arasında veya şirket dışındakilere bilgi aktarması diye tanımlanabilir. Doğruluğu kanıtlanmamış bilgileri 

gerek operasyon esnasında gerekse sosyal ortamlarda paylaşılması etik dışı davranışlara örnek 

verilebilir. Burada istendik davranış birebir tanık olunan bir konu varsa objektif olarak anlatılması 

gerekir. Anlatılan konunun dinleyen kişinin hayatında olumlu bir fark yaratması istendik bir davranıştır. 

Şirketle ilgili bir konu ise şirketin iletişim kanalları aracılığıyla ulaştırılmış bilgiler paylaşılmalı. 

Tahminler Ve/veya öngörüler tabii ki konuşulabilmeli fakat bu detayın vurgulanarak söylenmesi 

gerekmektedir. Yöneticileri ve kurumsal kimliği ilgilendiren konular ile ilgili hassas ve dikkatli olmak 

hem yasal bir zorunluluk hem de meslek etiğinin gerekliliğidir. 
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4.2.Örgütsel Uygulamalardan Kaynaklanabilecek Etik Dışı Davranışlar 

1.Şirket kültürünü işyerine yeni katılanlar kabin memurlarına anlatılamaması sonucu oluşabilecek etik 

dışı davranışlar olabilir. (selamlama, nezaket kuralları,tasarruf bilinci) örnek verilebilir. 

2. Performans değerleme süreci: Personelin her uçuş sonrasında doldurdukları bir anketin (Havacılıkta 

bir kaç şirketin kullandığı)  amacı dışında değerlendirilmesi personel arasında etik dışı bir anlayışa  yol 

açabilme olasılığı kitlenin donanımına kültür düzeyine göre değişiklik gösterebilir. Puanlama sistemi  

zaman zaman yüz yüze eğitimler de anlatılmış olsa da  personelin birbirini değerlendirirken duygu 

yoğun bir değerleme sonucu kabin amirine veya kabin memuruna düşük not vermesi karşılaşabilecek 

bir durumdur. Böyle bir durum ile karşılaşıldığında eğer bir karşılığı ve gerekçesi yok ise örgüt içinde 

spot veya düzenli kontroller ile  bunun tespit edilip kişiye nedenlerini sormak kök sebebi bulmaya bir 

araç olabilir. Şartlar el verdiğince  bir istatistik tutularak etiğin dışına çıkılmasının biraz da olsa önüne 

geçilebilinir. Bu çıktıları ve gerekçelerini paylaşmak şirket kültüründe etik konusuna  bakışı olumlu 

anlamda geliştirebilir. 

3-İletişim Kanallarının Yerinde ve Yeterli Kullanılamaması Sonucu Ortaya Çıkabilecek Etik Dışı 

Davranışlar; 

Transworld Airline’sın (TWA) tepe yöneticisi Carl Icahn  ‘Başka bir sektör yoktur ki bilgi üretildikten 

hemen sonra iletilmesi gerekir’ der. havacılık sektörü bilginin çok değerli olduğu, paylaşılmadıkça gerek 

örgüt için gereksiz kişiler için hayati öneme  sahip sonuçlar doğurabilecek birkaç sektörden biridir. Hava 

Yollarında örgüt içi iletişimin sağlanması etkili ve doğru bir şekilde yapılması çalışanların arasındaki 

ilişkilerin geliştirilmesine verimliliğin artırılmasına çalışanlar arasında güven duygusunun gelişmesine 

yol açar. Güven içerisinde çalışan kimseler etik davranış olgusunu gözetirler bu durum da son tahlilde 

etik dışı davranışların minimize edilmesine olanak verir. 

 4-Personel Seçme ve Yerleştirme eylemlerinin etik dışı davranışlara etkisi;  

Havacılık sektörü açısından personel seçme süreci etik değerler açısından da önem arz etmektedir. 

Hizmet sektörüne uygun etik değerlere sahip personel aranmalı mülakat sürecinde bu kriterlere uygun 

personel adayları seçilmelidir. Kabin memurluğu özelinde eğitim süreci içerisinde eğitmenlerin memur 

adaylarında bu özellikleri aramaları, uygun olmayan kişilerin şirkete kazandırılmaya çalışılması, 

mümkün olmuyorsa yolların ayrılması konusunda cesaretli olunması gerekmektedir. Zira etik değerlere 

sahip örgütler etik değerlere sahip personellerin bir araya gelmesi ile mümkün olabilmektedir. Bu 

konuyu biraz daha açmalıyız etik değere sahip personel adayı nasıl  seçilebilir? bilhassa yüz yüze 

mülakatlarda memur adayının empati yeteneğini kişinin kendisini yolcu yerine koyup koyamayacağına 

dair diyalog soruları sorulabilir. canlandırmalarla (rolePlay) kişinin tepkiselliği etik değerler açısından 

ölçülebilir. Hitap sanatına ve işi ifa etme esnasında izlenen bir kişinin mimiklerine  dikkat edip 

etmediğine, adayın beraber ve koordineli çalışma şartlarına uygun olup olmadığı etik değerler açısından 

göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir. 
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4.3 Sektörün Biricikliğinden Kaynaklanabilecek Etik Dışı Davranışlar 

-Yolculardan çalışan personele uygulanabilecek olan etik dışı davranışlar.  

Türkiye'de havacılık yeni gelişen sektörlerden biri. Toplumda hosteslik olarak tanımlanan ve farklı 

anlamlar yüklenen bir meslek kabin memurluğu. Çok az rastlansada  çalışan ekiplerin karşılaştığı taciz 

gibi, aşağılanma, hakaret gibi etik dışı davranışlar yaşanmaktadır. Kabin memurluğu mesleği toplumda 

karşılık buldukça ve saygınlığı arttıkça istenmeyen olayların sayısı gün geçtikçe azalacaktır. Süreci 

hızlandırmak için kabin memurluğu etiği öğrenilmeli ve hızla hayatın normal akışına entegre edilmesi  

önemli avantaj sağlayacaktır. 

 

5. UÇUŞ SÜRECİNE  ETİK DEĞERLER AÇISINDAN DEĞER KATILMASI 

Yolculara seyahatleri esnasında hayatlarına dokunabilecek  ve olumlu fark yaratabilinecek  fırsatlar 

‘anlar’ çıkmaktadır. Bu anların  fark edilip değerlendirilmesi şirketin etik değerlere ve bunların olumlu 

sonuçlarına verdiği önemi ortaya koymaktadır. Etik değerleri gözeten ve bunu yolculara aksettiren 

çalışanlar kimi şirketlerde ödüllendirilebilmektedir. Bu uygulamanın etik başlığında incelenmesi ve 

kabin memurunun çalıştığı sürenin tamamına bu bakış açısını yayması tüm tarafları memnun edecektir.  

 

6. YÖNETİCİLERİN TUTUMLARININ ETİK DAVRANIŞ AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Yöneticiler kabin memurunun operasyon sürecinde yaptıkları görevlerle ilgili dönütleri değerlendirirler. 

Bu değerlendirme sürecinde yapılmış olan  hataları yüz yüze veya iletişim araçları ile değerlendirirken 

etik kurallarda göz önünde bulundurulmalıdır. Yöneticiler çalışanın cinsiyet, yaş, eğitim durumu, 

tecrübe, sosyo ekonomik durumlar gibi farklılıklara bakmaksızın değerlendirmelerini yapmaları ve 

değerlendirme sonuçlarını muhatablarına  iletmeleri gerekmektedir. Burada belirleyici olan  her hataya 

uygun söylem veya disiplin cezalarının tanımlanmış olmasıdır. Çalışan yaptığı etik dışı  davranışların 

ne gibi olumsuz anlamda getirilerinin olabileceğini bilebilmelidir. Aynı durum ödül sistemi içinde 

geçerli olabilmelidir. Hangi davranış hangi ödülü getiriyor çalışan bunu da bilmelidir. 

 

7. KABİN MEMURUNUN ETİK DEĞERLER AÇISINDAN ÖDEVLERİ 

7a-  Kendine Karşı Ödevleri; 

İnsanın etik değerler açısından kendine ödev edinmesinin zorluğunu Kant’ta Etik kitabında yazar. 

Kendine karşı ödevleri ihlal eden bir kimse başkalarına karşı ödevlerinde artık yerine getirecek  durumda 

değildir.(Kant, 2007) Bu sebeple önce insanın kendine karşı ödevinin varlığını kabul etmesi gerekir. Bu 

ödevin temelinde insanın kendine değer vermesinden ve kendi gözünde onurunu kaybetmemesinden 

davranışlarının insanlıkla uyum içinde olmasından ileri gelen belirli bir özsaygı yatar. Kendi gözünde 

öz saygıya layık olmak takdire değer vermek kendine karşı ödevlerin en önemli bölümünü oluşturur 

(Paul Menzer) diğer ödevlerin bir kaçı aşağıda belirtilmiştir. 

- İnsanın yaraşır şekilde kendine değer biçmesi 
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- Vicdanlı olması 

- Benci olmaması 

- İnsanın kendine hakimiyeti 

- Yaşam açısından bedene karşı ödevleri yerine getirmesi 

- İnsanın yaşamına  özen göstermesidir.  

 

7b- Başkalarına Karşı ödevler; 

Burada bahsedilmesi gereken önemli konu ödevlerin hangi ilkelerden istifade edilerek ortaya 

konduğudur.  Bir kimseye (yolcularımızı kastederek ) hakkı olan bir şeyi borçluysak buradaki şey 

kavramı hizmet olmalıdır, bunun bir lütufkarlık ve alicenaplık diye görmemeliyiz. Sunmamız gereken 

ve yükümlülüğümüz olan bu davranışı sevgi ile harmanlayarak sergilenmesidir. Bu yolda 

- Hakkaniyetli olmalı 

- Her bir kişiyi masum görmeli ,davranışı  hatalı ise bilmeden yaptığını var saymalı hakaret ediyorsa 

kişisel algılamamalı illaki haklı ve noktası vardır diyerek   ön yargısız ve eleştirmeden  dinlenmelidir,  

- Kişi kendisini başkalarından üstün görmemelidir, 

- Alaycılıktan uzak durarak  karşımızdaki yolcu veya iş arkadaşımız olsun yapılan bir hatayı; başkaları 

gülsün veya eğlensin diye  durumdan istifade etmeye çalışılmamalıdır. ‘İnsan kendisine kötülük 

yapıldığında değil alaya maruz kaldığı zaman daha çok alçalır’ der İmmanuel Kant. 

 

7c Yöneticilere karşı Ödevler; 

Görevlerimizi yerine getirirken yaptığımız hatalar da yönetimden Bize gelen öneri ve uyarıları 

kendimizi geliştirmede kullanmamız gerekmektedir. Bu uyarıları kişisel algılamak yerine profesyonel 

olan bakış açısıyla davranışlarda değişikliğe gitmek  planlanmalıdır. Ön koşul mesleğin kabin memuru 

mesleğinin profesyonel bakış açısıyla amatör bir ruh ile yerine getirilmesi olmalıdır. Yöneticilerin 

uygulamaya çalıştığı standardizasyonu anlamaya çalışmalı kimse gözlemlemiyor diye  etik davranış yok 

sayılmamalıdır. Bahsi geçen etik davranış modelinin hiç kimseye olumsuz bir geri dönüşü olmayacağı 

fikri  bize yardımcı olacaktır. 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Dünyada sivil havacılık araştırmaları içerisinde kokpit personeli bakımından pilotlar üzerine görece 

olarak daha fazla araştırılma yürütülmesine karşın, uçucu personelin diğer profesyonel grubunu 

oluşturan kabin personeli üzerine yapılan nitel ve ampirik çalışmaların azlığı dikkat çekicidir. Özellikle 

Türk Sivil Havacılığı bakımından Kabin Memurluğunda etik kavramı ile ilgili olarak bilimsel yayın 

sayısı yok denecek kadar azdır. Bu tespitten ilham alınarak kurgulanan bu araştırmada Kabin 

Memurluğu Sistemi ve profesyonelleri açısında bir takım davranışsal modellerin oluşturulması ve bu 
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modellerin kurumsallaştırılması ihtiyacının olduğu değerlendirilmiştir. Bu bağlamda olmak üzere, 

havayolu organizasyonlarında Kabin Memurluğu bakımından öncelikle etik davranış ve etik dışı 

davranış farkındalığını ortaya koyarak hizmet kalitesini arttırmak temel hedef olmalıdır. Bu tür bir 

modelleme ile havayollarının hizmet kalitesinde ortaya koyacağı olumlu farklar, Türk Sivil 

Havacılığının önce verimliliğinin artmasında daha sonra vizyonunun gelişmesinde katkı sağlayıcı 

olacaktır. 

Kabin Memurluğu Meslek etiği olarak ele alındığında istendik etik davranışları standart olarak 

uygulamaya başlamak öncelikli hedef olarak belirlendiğinde uzak bir hedeftir. Havacılık Örgütlerinde 

etik davranış modeli ortaya koymak bu davranış modelini tüm departmanlarla eşgüdümlü bir şekilde 

uygulamaya küçük adımlarla başlamak fazla antrene ederek ve sık sık hatırlatarak bütün operasyon 

sürecine yaymak çok değerlidir. Son tahlilde tüm operasyona yayılmış etik davranış modeli; mevcut 

tüm paydaşlar memnun kalacak ve tüm taraflar kazanacaktır. Çalışan iş tatmininin sağlamış, yönetim 

yönetsel kabiliyetini zor kullanmadan uygulamış, yolcu kendisine vaat edilen hizmeti tüm yönleriyle 

almış,tatmin bir seyahat gerçekleştirmiş dahası yanındaki ve etrafındakileri aldığı hizmeti önerir noktaya 

gelmiş, sektör seyahat sıklığı sebebiyle ekonomik doyuma ulaşmış son tahlilde bir meslek, kabin 

memurluğu mesleği meslekler arasında ali şinas yerini almış ve hak ettiği saygınlığını kazanmış 

olacaktır.  

Bu çalışmada uçucu personelden kabin personeli bakımından etik konusu incelenmiştir. Bundan sonraki 

çalışmalarda araştırmacılar uçuşun diğer profesyonelleri olan kokpit personeli bakımından etik 

konusunu inceleyebilirler. Bu tür araştırmaların hem Havayolu işletmeciliği bakımından, hem de 

havayolu profesyonelleri bakımından   farkındalık yaratacağı, yönetici ve uygulayıcılara fayda 

sağlayacağı değerlendirilmektedir.    
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Гуманитарная помощь является значимым инструментом для расширения и усиления турецкого 

влияния в регионе Африканского Рога. Согласно классификации ООН, страны Африканского 

Рога принадлежат к числу наименее развитых, поэтому оказываемая Турцией финансовая и 

техническая поддержка имеет большое значение для создания благоприятной экономической 

ситуации в регионе (Список наименее развитых стран,n.d.).  

Оказание всесторонней гуманитарной помощи как инструмент внешней политики показало 

наибольшую эффективность при установлении взаимоотношений между Анкарой и странами 

региона, именно с этого направления началась активная деятельность Турции по закреплению в 

роли одного из ведущих игроков на Африканском континенте после визита премьер-министра 

Р.Т. Эрдогана в Сомали в 2011 г., когда был выпущен «Циркуляр о начале кампании по сбору 

помощи Сомали и другим странам, находящимся под угрозой голода», где особое внимание 

уделяется необходимости согласованной работы государственных учреждений и НПО для 

наиболее быстрого решения сложившейся в регионе критической ситуации (Somali ve Açlık 

Tehlikesi Yaşayan Diğer Afrika Ülkelerine Yardım Kampanyası Genelgesi, 2011). Комплексный 

подход на всех уровнях взаимодействия между государственными и частными структурами 

является отличительным признаком турецкой политики на Африканском континенте в целом и 

Сомали, в данном случае, послужил площадкой для тест-драйва этой тактики, которая в 

дальнейшем успешно была применена в других регионах. 

Турция активно использует инструменты «инициативной и гуманитарной» дипломатии для 

формирования позитивного образа страны на континенте (2020 Yılına Girerken Girişimci Ve İnsani 

Dış Politikamız, 2019). Деятельность в регионе Африканского Рога таких турецких организаций, 

как Турецкое агентство по сотрудничеству и развитию, Турецкий Красный Полумесяц, 

Управление по делам соотечественников за границей и родственных общин Турции, Институт 

Юнуса Эмре, фонд Маариф, Управление по делам религий и религиозный фонд Турции, 

охватывает широкий круг задач и свидетельствует о наличии комплексного подхода к 

продвижению турецких национальных интересов методами «мягкой силы». Анкара в равной 

степени успешно взаимодействует с различными этноконфессиональными группами населения 

Африканского Рога, корректируя свои методы с учетом специфики каждой конкретной страны.  

Таким образом, анализ гуманитарного направления турецкой политики в странах Африканского 

Рога свидетельствует о том, что гуманитарная сфера является одним из главных проводников 

mailto:margo.pita@yandex.ru


  

   
229 

турецкого влияния на Африканском континенте. Всесторонняя помощь странам Африканского 

Рога, находящимся в бедственном положении, способствует формированию позитивного 

имиджа Турции в регионе и на мировой арене, а также служит примером продвижения «турецкой 

модели» сотрудничества, основой которой является эффективное взаимодействие 

государственных организаций и НПО на всех уровнях сотрудничества. В развитии 

гуманитарного аспекта политики в странах Африканского Рога скрыт высокий потенциал, и в 

долгосрочной перспективе именно вклад в проекты устойчивого развития позволит иметь 

Турции стратегическое преимущество в регионе. 
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Öz 

Araştırmanın amacı, okul  merkezli yönetim ve eğitimde hesap verebilirliğin ne olduğunu ve okul  

merkezli yönetim ile hesap verebilirlik ve kalite arasındaki ilişkiyi açıklamaktır. Araştırma sonucunda 

ise eğitimin niteliğini artırmak adına okul  merkezli yönetim ve hesap verebilirlik ile ilgili öneriler 

sunulmuştur. Araştırmada okul  merkezli yönetim, eğitimde hesap verebilirlik ve eğitim kalitesi 

olguları ile ilgili veriler için genel olarak; OECD, Avrupa Komisyonu, Eurydice ve alan yazın 

verilerinden yararlanılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı ve doküman incelemesi tekniği 

tercih edilmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlar; okul  merkezli yönetim ile akademik başarı 

arasında doğrudan pozitif bir ilişki vardır. Şöyle ki Avrupa Birliği tarafından yapılan araştırma ve 

incelemede okullarda hesap verebilirlik düzenlemelerinin yürürlükte olması durumunda; okul  

merkezli yönetim ile eğitimin kalitesi arasında doğrudan olumlu bir ilişki söz konusudur. Türkiye’deki 

okullarda idari, mali ve öğretme- öğrenme süreci ile ilgili sınırlı bir okul  merkezli yönetim vardır. 

Türkiye’deki okullara daha fazla yönetsel, mali ve pedagojik okul  merkezli yönetim esnekliğininin 

sağlanması gerekmektedir.  Ancak okul  merkezli yönetim ile orantılı olarak okullarda; yönetsel, mali 

ve pedagojik hesap verebilirlik mekanizmalarının da sağlıklı bir şekilde  kurulması ve işletilmesi 

gerekmektedir. Sonuç olarak: Okul merkezli yönetim, hesap verebilirlik birlikte ele alınmalı ve 

uygulanmalıdır.    

Anahtar Kavramlar: Okul  merkezli yönetim, kalite, hesap verebilirlik 

 

 

Abstract 

The aim of the study is to explain the relationship between school-centered management and the quality 

of education and accountability. What also to increase the school-centered management in order to 

improve the quality of education and school accountability in Turkey has tried to present proposals 

regarding the feasibility. For data on school-centered management, accountability in education and 

quality of education, in general; OECD, European Commission and Eurydice data were used. 
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Qualitative research approach and document review technique  were preferred in the study. Content 

analysis technique was used in the analysis and interpretation of the data in this study. Results obtained 

in the research; There is a direct positive relationship between school-centered management and 

academic achievement. Namely in the research and investigation made by the European Union (if 

applicable regulatory accountability in schools is directly subject to mention a positive relationship 

between education quality and school-centered management. In schools in Turkey, administrative, and 

financial and teaching-limited school-centered management related to the learning process. more 

schools in Turkey, administrative, financial and pedagogical school-centered management should be 

given, but in schools in line with school-centered management, management is required in the 

establishment and operation of the financial mechanism deliverability and pedagogical account.  As a 

result: School-centered management and accountability should be handled and implemented together.  

Keywords: School, school-centered management, quality, accountability 

 

 

GİRİŞ 

Okulun okul paydaşları ile birlikte yönetilmesi okul merkezli yönetim, okul özerkliği, okula dayalı 

yönetim veya okul merkezli yönetim gibi çeşitli adlar altında  kavramsallaştırılmaktadır. Bu çalışmada 

tüm bu kavramlar yerine okul merkezli yönetim kavramsallaştırılması tercih edilmiştir. Okul merkezli 

yönetim; yönetişim politikalarının ve uygulamalarının okullarda olduğu ve kararların okul liderliği (okul 

lideri ve/veya okul kurulları) tarafından alındığı okul politikası türlerini ifade eder. Okullara müfredat, 

öğrenmenin organizasyonu, okul uygulamaları ve organizasyonu veya finansal kaynakları kullanma 

konusunda daha fazla okul merkezli yönetim sağlanması, onlara özel ihtiyaçlarına ve yerel bağlama 

uyum sağlamaları için daha fazla fırsat verir. Uyarlanmış hesap verebilirlik önlemleri eşliğinde, okullar 

için daha fazla okul merkezli yönetim eğitimin kalitesi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir. Avrupa 

Birliği’ne üye ülkelerde okul merkezli yönetim eğitimin ve okulların ilerlemesinde, gelişmesinde önemli 

bir kriter olarak kabul edilmekte ve böylece eğitim ve okul yönetimlerinde önem ve önceliğini 

sürdürmektedir (Eurydice, 2018). Avrupa Komisyonu raporunda okul merkezli yönetim; (a) “yönetim”, 

(b)“finansal/mali”  (c)“pedagojik/öğretme-öğrenme süreci” olarak kategorize edilmektedir (European 

Commission, 2018).  Eurydice’ın çeşitli dokümanlarında ise; (a)“insan kaynaklarının yönetimi”, 

(b)“mali/finansal kaynakların yönetimi”,  (c)“öğretme-öğrenme sürecinin yönetimi” şeklinde 

belirtilmiştir (Eurydice 2007).  Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ise; (a)“kaynak 

dağılımı”, (b) “akademik ve program” olarak da sınıflandırmaktadır (OECD, 2013). Okul merkezli 

yönetimin içerdiği alanlar, genel olarak okulların; (a)“yönetim”, (b)“finansal/mali” ve 

(c)“pedagojik/öğretme-öğrenme süreci”  şeklindeki temel üç temel alanı içermektedir. Okul merkezli 

yönetim uygulamalarına paralel olarak eğitim kurumları ve okullar; yönetim, finansal/mali ve 

pedagojik/öğretme-öğrenme süreci alanlarında hesap verebilmeleri, bir başka anlatımla eğitim 

kurumları ve okulların hesap verebilir alanlarının da; (a) “yönetim”, (b)“finansal/mali” ve 

(c)“pedagojik/öğretme-öğrenme süreci”  olması gerektiği söylenebilir. Mevcut araştırma ile okul 

merkezli yönetim ile eğitimin niteliği ve hesap verebilirlik uygulamalarının birlikte ele alınması 
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gerektiğini açıklayabilmek ve bu konularda öneriler sunulmaktır.   Araştırmada aşağıdaki sorulara cevap 

aranmıştır.  

 Okul merkezli yönetim nedir ve nasıl uygulanmaktadır? 

 Okul hesap verebilirliği nedir ve nasıl uygulanmaktadır? 

 0kul merkezli yönetim ve okul hesap verebilirliği ile eğitim niteliği, kalitesi arasında bir 

ilişki var mıdır? 

 

YÖNTEM 

Araştırmada, okul merkezli yönetim ile eğitimin niteliği ve hesap verebilirlik olguları yakından ve 

derinlemesine ele alma veya ortaya çıkarma amaçlandığı için nitel araştırma tekniklerinden doküman 

incelemesi tekniği tercih edilmiştir. Doküman incelemesi, hem basılı hem de elektronik materyalleri 

incelemek veya değerlendirmek için sistematik bir işlemdir. Diğer araştırma yöntemlerinde olduğu gibi, 

doküman incelemesi de anlam çıkarmak, anlayış kazanmak ve ampirik bilgi geliştirmek için verilerin 

incelenmesini ve yorumlanmasını gerektirir (Bowen, 2009; akt. Özkan, 2019). Dokuman incelemesi, 

araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar 

(Yıldırım ve Şimşek, 2011).  Bu doğrultuda araştırma sürecinde dokümanlarda yer alan verilerin 

bulunmasına, seçilmesine, değerlendirilmesine (anlamlandırılmasına) ve sentezlenmesine çalışılmıştır. 

Ayrıca doküman incelenmesinde, hangi dokümanların önemli olduğu ve veri kaynağı olarak 

kullanılabileceği araştırma problemi ile yakından ilgili olduğu (Yıldırım ve Şimşek, 2011) için okul 

merkezli yönetim ve eğitimde hesap verebilirlik konusu ile ilgili; Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 

Örgütü (OECD), Avrupa Komisyonu, Eurydice ve alan yazın dokümanları  incelenmiştir.  

Araştırma Grubu ve Veri Toplama Araçları 

Araştırmada nitel veri toplama yöntemlerinden biri olarak kullanılan doküman incelemesi deseni 

kullanılmıştır. Bu doğrultuda araştırmada arşiv kayıtları ve dokümanlardan yararlanılmıştır. 

Araştırmada, okul merkezli yönetim ile eğitimin niteliği ve hesap verebilirlik olguları anlamaya ve 

bunlar arasındaki ilişkileri açıklamaya çalışmıştır. Bu amaçla okul merkezli yönetim, eğitimde hesap 

verebilirlik ve eğitim kalitesi olguları ile ilgili veriler için genel olarak; OECD, Avrupa Komisyonu ve 

Eurydice verilerinden yararlanılmıştır. 

 Veri Toplama Süreci ve Verilerin Analizi  

Araştırmada verilerinin analiz ve yorumlanmasında içerik analizi yaklaşımından yararlanılmıştır. İçerik 

analizi, yazılı ve sözlü materyallerin sistemli bir analizidir (Yıldırım ve Şimşek, 2011; Simon ve 

Burstein, 1985; Akt. Balcı, 2010). Araştırmanın geçerlilik ve güvenirliğini sağlamak için; araştırmanın 

tüm süreci, objektif, açık, sistematik, detaylı ve bir bütün olarak sunulmaya çalışılmıştır. Ayrıca, karşıt 

bakış açılarına dayalı kanıtlara da yer verilmiştir. 

 

BULGULAR 

Avrupa Komisyonu raporunda okul merkezli yönetim; (a) “yönetim”, (b)“finansal/mali”, 

(c)“pedagojik/öğretme-öğrenme süreci” olarak kategorize edilmektedir (European Commission, 2018).  
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Eurydice’ın çeşitli dokümanlarında ise; (a)“insan kaynaklarının yönetimi”, (b)“mali/finansal 

kaynakların yönetimi”,  (c)“öğretme-öğrenme sürecinin yönetimi” şeklinde belirtilmiştir (Eurydice 

2007).  Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ise; (a) “kaynak dağılımı ile ilgili okul merkezli 

yönetim”, (b) “akademik ve program ile ilgili okul merkezli yönetim” olarak da sınıflandırmaktadır 

(OECD, 2013). Okul merkezli yönetim içerdiği alanlar tüm bu kaynaklarda okullar ve okul yönetiminin 

farklı farklı alanlarını ile ilgili olmadığı, genel olarak okulların; (a)“yönetim”, (b)“finansal/mali” ve 

(c)“pedagojik/öğretme-öğrenme süreci” şeklindeki üç temel alanlarını kapsadığı görülmektedir. 

Okulların İnsan kaynaklarının yönetimi, mali/finansal kaynakların yönetimi ve pedagojik/öğretme-

öğrenme sürecinin yönetimi alanlarındaki okul merkezli yönetim ile günümüzde okullardan daha yüksek 

akademik, toplumsal sonuçların beklenmesi, okul toplumunun yüksek memnuniyet düzeyi beklentisi, 

eğitim imkanlarının ve eğitime erişimin artırılması, okulların insan ve insan ilişkileri ağırlıklı ve 

karmaşık yapılar olması gibi nedenler, sürekli olarak okul liderliği konusunu da öne çıkarmaktadır. 

Eğitim sistemleri, eğitim ve öğretimin iyileştirilmesi ve eğitim politikalarının sınıfa ulaşmasını 

sağlamak için okul liderliğinin önemini giderek daha fazla kabul etmiştir (Pont, Nusche ve Moorman, 

2008). Günümüzde okullardaki öğretim programına gösterilen ilgi öğretme ve öğrenmeye doğru 

yönelmiş ve okul yönetiminde pedagojik/öğretimsel ve eğitimsel liderliğe olan ilgiyi de artırmştır.  Okul 

pedagojik liderliği, okulda öğretme ve öğrenmenin geliştirilmesine odaklanan bir liderliktir (Bush ve 

Glover, 2003; Mulford, 2008; Krüger ve Scheerens, 2012; akt. OECD 2013). Eğitim liderlerinin öğretme 

ve öğrenme süreci ile ilgili rolleri yerine getirebilmesi için bazı yeterliklere sahip olması gerekmektedir. 

Eğitim liderlerinin; teknik yeterlikler (belirli bir işi tamamlama tekniği hakkında özel bilgiye sahip 

olma), kişilerarası yeterlikler (diğer insanların duygu ve tutumlarını anlama, insanlarla beraber ve grup 

halinde nasıl çalışılacağına ilişkin bilgiye sahibi olması), kavramsal veya bilişsel yeterlikler (mantıklı 

düşünme, analitik, tümevarım ve tümdengelim gibi akıl yürütme ve bu kavramlarla çalışabilme 

yeteneği) (Hoy ve Miskel, 2012) sahip olması etkili bir okul merkezli yönetimin vazgeçilmez bir ön 

şartı olduğu söylenebilir.   

Eğitimde hesap verebilirlik, geleneksel olarak, üzerinde anlaşmaya varılan kurallara ve standartlara uyma 

eylemi ve zorunlu roller ve/veya planlara göre performans sonuçlarının raporlanması olarak tanımlanır 

(Cedefop, 2011; Rechebei, 2010). Hesap verebilirlik (accountability), eğitim kurumlarının ne kadar etkili, 

yeterli ve verimli olduklarını ortaya koyan bir yapıdır (OECD, 2013). Ancak, hesap verebilirlik yalnızca 

dikey, yukarıdan aşağıya ve hiyerarşik mekanizmaları ifade etmez. Yatay hesap verebilirlik, bir ağ 

ortamında okullar ve ana paydaşları arasındaki ilişkileri değiştiren hiyerarşik olmayan ilişkileri öngörür 

(Hooge, 2016; OECD, 2017). Örneğin, okul yönetimine daha geniş paydaşları dahil etmek (örneğin, okul 

konseyleri aracılığıyla) okul hesap verebilirliğini teşvik eder (Barrera ve diğerleri, 2009). Hesap 

verebilirlik, dikey hesap verebilirlik ve yatay hesap verebilirlik olmak üzere iki şekilde uygulanmaktadır. 

Dikey ve yatay (çoklu) hesap verebilirlik (Horizonal hesap verebilirlik) şu şekilde açıklanmaktadır 

(European Commission, 2018). Dikey hesap verebilirlik: Okul eğitim politikasında "yukarıdan aşağıya" ve 

hiyerarşik hesap verebilirlik biçimlerini ifade eder. Dikey okul hesap verebilirlik ölçütleri, okulları yüksek 

standartlara ulaşmaktan sorumlu tutmanın onları kalitelerini iyileştirmeye motive edeceği varsayımına 

dayanmaktadır. Bu tür önlemler, düzenleyici okul hesap verebilirliğine (yasa ve yönetmeliklere uyum, okul 

içindeki girdilere ve süreçlere odaklanma, daha yüksek okul yetkililerine raporlama mekanizması) ve okul 

performans hesap verebilirliğine (standartlaştırılmış öğrenci testleri dahil periyodik okul değerlendirmeleri, 

okul performansı ve ödüller veya yaptırımlar). Yatay hesap verebilirlik (Horizonal hesap verebilirlik); 
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hiyerarşik olmayan ilişkileri önceden varsayan ve okulların ve öğretmenlerin eğitim süreçleri, karar verme, 

uygulama ve sonuçlara ilişkin içgörülerle yerel ve bölgesel düzeyde birden çok paydaşın dahil olduğu hesap 

verebilirliği ifade eder. Çoklu okul hesap verebilirliği, profesyonel okul hesap verebilirliğine (öğretmenler 

ve diğer eğitim personeli için profesyonel standartlar ve profesyonel öğrenme topluluklarının 

oluşturulması) ve çoklu okul hesap verebilirliğine (öğrencileri, ebeveynleri, toplulukları ve diğer paydaşları 

stratejilerin oluşturulmasında dahil ederek, hedef belirleme, karar verme, değerlendirme ve eğitim 

süreçlerinin, çıktılarının ve sonuçlarının takdir edilmesi). 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Okul eğitim politikasının âdemi merkezileştirilmesi okullara daha fazla okul merkezli yönetim 

kazandırırken, aynı zamanda okullar kendilerini, farklı paydaşların okullaşmanın kalitesi, etkinliği ve 

verimliliği konusundaki algılarının giderek daha fazla dikkate alınması gereken bir hesap verebilirlik 

ağının merkezinde bulmaktadır. Örneğin, İngiltere ve Galler'de, her okulun genel idare ve personel 

yönetiminden sorumlu bir okul yönetim organı vardır ve okul liderinden, ebeveyn temsilcilerinden, 

öğretim ve öğretim dışı okul personelinden ve ayrıca yerel eğitim yetkilisinden oluşur (Hooge, 2016). 

Finlandiya eğitim sistemi, harici bir hesap verebilirlik yapısı yerine okullar içinde mesleki sorumluluklar 

oluşturmaya ve öğretmenler ve okullar arasında kapasite geliştirmeyi teşvik etmeye dayanır. Finlandiya 

sisteminin özellikleri örnek tabanlı testler, tematik değerlendirme ve yansıtıcı öz değerlendirmedir ve 

karşılıklı sorumluluk ve güven kültürü kritik olarak kabul edilir (Acquah, 2013). 

Mevcut araştırma verileri ve sonuçları ve alan yazın çalışmalarına bir bütün olarak değerlendirildiğinde 

okul merkezli yönetim ve okul hesap verebilirliği ile ilgili aşağıdaki hususlar önerilebilir. 

 Okullara daha fazla yönetsel, mali ve pedagojik yönlerden okul merkezli yönetim sağlanmalıdır. 

Aynı şekilde okullarda; yönetsel, mali ve pedagojik hesap verebilirlik mekanizmalarının da 

kurulması ve işletilmesi gerekmektedir.  

 Okullarda çoklu yönetim, çoklu karara katılım, demokratik okul kültürü ve iklimi, dağıtımcı 

liderlik uygulamalarında olduğu gibi; hesap verebilirliğinin de çoklu olması (astlar sadece kendi 

eylemleri ile ilgili olarak üstlerine hesap vermek veya üstelerinin her zaman astlarından hesap 

sorma konumunda olmaması gerekmektedir). 

 Eğitimde hesap verebilirlik sistemlerinin öncelikli amacı, düşük performansı belirlemek, 

geliştirmek ve iyileştirmek olmalıdır (sorumluları cezalandırmak veya ödüllendirmek öncelik 

arz etmemelidir). 

 Okul merkezli yönetim, hesap verebilirlik ile birlikte dağıtılmış liderlik uygulamasını da etkin 

kılmaları gerekmektedir. 

 Okul toplulukları ortak bir vizyon geliştirmelidir.  

 Okulların öğretme ve öğrenmenin kalitesini artırmaya yönelik okul bazlı stratejik planları 

olmalıdır. 

 Okulların geçmiş performansları sürekli gözden geçirilmelidir. 
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 Okul yönetiminde (öğrenciler, öğretmenler, okul liderleri) ve yerel düzeydeki ilgili paydaşlar 

(ebeveynler, yerel yönetimler, STK'lar, işletmeler vb.) temsil edilmelidir. 

 Okullarda sürekli bir izleme ve değerlendirme süreci kurulmalıdır. 

 Okullar öğrenen organizasyonlar olarak geliştirilmelidir. 

 Eğitimciler arasında sürekli mesleki öğrenme toplulukları inşa edilmelidir. 

 Öğretmenler ve öğrencilerin değişime uyum sağlama kapasiteleri geliştirilmelidir. 

 Öğretmenler ve öğrencilere sürekli biçimlendirici geri bildirim verilmelidir. 

 Okullarda sürekli bir araştırma kültürü oluşturulmalıdır.  

 Öğrenciler, ebeveynler, diğer yerel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri eğitimin ve okul 

yönetiminin tüm aşamalarına dahil edilmelidir. 

 Proje bazlı işbirliği girişimleri, ortak eylem araştırmaları etkin kılınmalıdır.  

 Okullar arası ortak projeler oluşturulmalı ve desteklenmelidir.  

 Öğretim ve öğrenmenin iyileştirilmesi için topluluklar oluşturulmalıdır. 

 Eğitim sistemlerine ve okullara, personel iş ve işlemleri (seçimi, alımı, terfisi, eğitimi vs), 

finansal kaynakların kullanımı, öğretim programlarının geliştirilmesi gibi hususlarda daha fazla 

yönetsel esneklik sağlanmalıdır.  

 Okul merkezli yönetim ve hesap verebilirliğinin oluşturulması ve sürdürülebilirliği 

sağlanabilmesi için eğitim sistemleri ve okullarda liderlik yapısı kurumsallaştırılmalıdır.   
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Abstract 

Beginning in early 1988, Armenians began an open struggle against Azerbaijanis. They managed to 

carry out the hatred they had harbored for years with the support of Soviet Russia, led by Gorbachev. 

Armenians attack Azerbaijani villages. Armenians raided Azerbaijani villages and set fire to houses. 

Thousands of our compatriots were killed in different regions of Western Azerbaijan, hundreds of 

children were taken prisoner, their wealth was confiscated, and they fled from those lands on a barefoot, 

bareheaded, snowy day. 

At that time, thousands of schools with ancient history and rich culture, developing the writing and 

reading culture of the Azerbaijani Turks, the center of the Turkic-Islamic world, destroyed and burned. 

The article discusses the emergence of the alphabet in the powerful states of Manna, Atropatena and 

Albania in the first millennium BC, the role of writing culture in the close relations of these countries 

with their neighbors, the emergence of the Albanian alphabet, the first Zoroastrian School in the ancient 

Azerbaijani lands and their madrasas. Finally the secular schools created by the Soviet Union and their 

destruction during the Armenian occupation. 

Keywords: education school bell occupied by Armenians 

 

Резюме 

С начала 1988 года армяне начали открытую борьбу против азербайджанцев. Им удалось 

воплотить в жизнь ненависть, которую они питали годами, при поддержке Советской России во 

главе с Горбачевым. Армяне совершили набег на азербайджанские села и подожгли дома. 

Тысячи наших соотечественников были убиты в разных уголках Западного Азербайджана, сотни 

детей взяты в плен, их имущество конфисковано, и они бежали с этих земель босиком, с 

непокрытой головой, в снежный день. 

В то время тысячи школ с древней историей и богатой культурой, развивающие культуру письма 

и чтения азербайджанских тюрков, центр тюрко-исламского мира, также были оккупированы, 

разрушены и сожжены. 

В статье рассматривается возникновение алфавита в таких странах, как Манна, Антропогена и 

Албания в первом тысячелетии до нашей эры, роль письменной культуры в сближении этих 

стран со своими соседями, появление албанского алфавита, первые зороастрийцы. школы на 



  

   
239 

древних азербайджанских землях и их медресе, и, наконец, светские школы, созданные 

Советским Союзом и уничтоженные во время армянской оккупации. 

Ключевые слова: образование, школа, Зангезур, оккупация, армянин. 
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Öz 

İcadından bu yana insanlık açısından çok önemli bir yere sahip olan para, günümüz itibariyle teknolojik 

evrim süreci içerisinde dijital ortamda kendine yer edinmeye çalışırken, bu evrimleşmenin devrimsel bir 

sonucu olarak görülen kripto paralar dünya gündeminde ilk sıralardaki yerini almaktadır. Devasa işlem 

hacimleri ve yüksek seviyedeki volatiliteleriyle hem yatırımcıların hem de devletlerin ve finans 

otoritelerinin dikkatini cezbeden kripto paraların yakın gelecekte klasik paraların yerini alacağı 

beklentisi otoriteleri bu bağlamda düzenleme yapmaya zorlamaktadır. 

Diğer taraftan kripto paraların küresel arenadaki yeri ve hukuksal statüleri ise belirsizliğini 

korumaktadır. Bu çalışmada kripto paraların doğuşu ve gelişimiyle alakalı bilgiler verilerek, blokzincir 

altyapısı, işlem hacimleri ve yatırımcı tutumları incelenmiş, daha sonra küresel bazda ülkelerin kripto 

paraya yaklaşımları, yapılan hukuksal ve vergisel düzenlemeler ile devam etmekte olan çalışmalar 

hakkında güncel bilgilerden derlenen veriler ışığında inceleme yapılmıştır. Sonuç olarak kripto 

varlıkların sayılarının, işlem hacimlerinin ve kullanıcı sayılarının, çoğunluğu konu hakkında bilinçsiz 

olan yatırımlarla, gün geçtikçe hızlı bir şekilde arttığı, Dünya genelinde söz konusu varlıklara hem 

olumlu hem de olumsuz yaklaşan ülkelerin bulunduğu, ancak henüz hiçbir ülkede tam olarak yerleşmiş, 

belirginleşmiş bir mevzuatsal düzenleme bulunmadığı görülmüştür. Bununla birlikte çoğu ülkede 

düzenlemelerin belirginleştirilmesi, kamusal ve bireysel güvenliğin sağlanması ve özellikle blokzincir 

altyapısı temelinde paranın dijital dönüşümünün gerçekleşmesi durumunda bu dönüşümde geri 

kalmamak için çalışmalar yapıldığı anlaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kripto Para, Dijital Dönüşüm, Blokzincir,  
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Abstract 

Since its invention the Money which has very important place for humanity, striving to find a place itself 

in the technological evolution process today. Cryptocurrencies which are seen a revolutionary result of 

this evolution are at the top of the World agenda. The expectation that cryptocurrencies, which are attract 

attention of investors, governments and finance otorities with their huge transection volume and high 

volatility, will replace classical currencies in the near future, forces the authorities to regulate in this 

context. 

The place and legal status of cryptocurrencies in the global arena, on the other hand, preserves its 

uncertainty. In this study, blockchain infrastructure, transaction volumes and investor attitudes are 

examined by giving information about the birth and development of crypto currencies. Then, a review 

was made in the light of data compiled from current information about countries' approaches to 

cryptocurrency on a global basis, legal and tax regulations and ongoing studies. As a result, it has been 

observed that the number of crypto assets, transaction volumes and the number of users are increasing 

rapidly day by day, with investments that are mostly unconscious about the issue, there are countries 

around the world that have both positive and negative approaches to these assets, but there is no fully 

established and clear legislative regulation in any country yet. However, in most countries, it has been 

understood that efforts have been made to clarify the regulations, ensure public and individual security, 

and especially in case of digital transformation of money on the basis of the blockchain infrastructure, 

not to fall behind in this transformation. 

Keywords: Cryptocurrency, Digital Money, Blockchain 

 

 

1. GİRİŞ 

Bir değişim aracı olarak kullanılan para, çeşitli toplumlarda ve dönemlerde farklı formlara evrilerek 

günümüze kadar farklı formatlar halinde gelmiş ve her zaman insan hayatında çok önemli bir yere sahip 

olmuştur. Teknolojinin koşar adımlarla ilerlediği günümüz dünyasında insanlar kullanmış oldukları araç 

gereçlerden sosyal yaşamlarına kadar her alanda büyük bir hızla sanal ortama adapte olmaktadır. Para 

da bu dönüşüm hızına ayak uydurmakta, teknolojinin son yıllardaki ivmeli ilerlemesini aynı ivmeyle 

takip edebilmektedir. Öyle ki fiziksel paranın insan yaşamındaki yerinin gün geçtikçe azaldığı, yerini 

dijital ortamlardaki rakamlardan ibaret olan sanal paralara bıraktığına yakından şahit olmaktayız.  

Kripto para kavramı ise son yıllarda sıkça karşımıza çıkmakta, baş döndürücü hacimlerle yapılan alım-

satım işlemlerine konu olmakta, dolayısıyla bu durum devletlerin finansal düzenlemelerinde bir değişim 

telaşesi içerisine girmelerini ve tedbir alma ihtiyacı duymalarına neden olacak kadar önemli hale 

gelmektedir. Özellikle finansal inovasyon, kontrol edilebilme, vergilendirilme, kara para aklama, 

terörün finansmanı gibi konularda devletler açısından önem arz ettiği ve buna karşın belirsizliğin hâkim 

olduğu bir süreç olduğu için otoritelerin henüz bu konudaki tavırlarını netleştiremediği bir dönemden 

geçmekteyiz. 
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Kripto para matematiksel verilerin kullanılmasıyla dijital ortamda şifrelenerek oluşturulan sanal para 

birimi olarak tanımlanabilir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 16 Nisan 2021 tarihinde resmi 

gazetede yayınlanan yönetmelikte kripto varlık tanımını şu şekilde yapmıştır: “Kripto varlık, dağıtık 

defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden 

dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer 

sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade eder.”  

(https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210416.pdf ) 

Yürürlükteki diğer paraların aksine kripto paralar belirli bir merkez tarafından üretilmez ve herhangi bir 

ülkenin hakimiyet alanında geçerli olma sınırından bağımsız olup, küreseldir. Ancak herhangi bir otorite 

tarafından değerlerinin garanti edilmemesi, kullanım alanlarının henüz çok sınırlı olması ve hukuksal 

bir dayanağının bulunmaması gerekçeleriyle günümüzdeki koşullarda spekülatif dalgalanmalara çok 

elverişlidir. 

Özellikle son yıllarda popülaritesi oldukça artan ve 2021 yılı itibariyle para birimi sayısı 9 binin üzerine 

çıkan kripto para piyasasına olan ilginin özellikle bireysel yatırımcılar tarafında oldukça yüksek olduğu 

görülmekte olup, hükümetlerin kripto paralara yaklaşımı ise henüz mesafeli ve tedbirlidir. Bazı 

ülkelerde kripto para kullanımı ve ticareti tamamen yasaklanırken bazılarında sınırlı yasaklar 

konulmakta, bazı ülkelerde ise ulusal ya da bölgesel kripto para çıkarılmakta veya hazırlığı 

yapılmaktadır. Örneğin Avusturalya ve Kanada’da kripto para işlemleri ve bu işlemleri gerçekleştiren 

platformların kara para aklama ve terörün finansmanı yasaları kapsamına alınması için çeşitli 

düzenlemeler yapılmaktadır.(The Law Library of Congress, Global Legal Research Center  

https://www.loc.gov/law/help/cryptocurrency/cryptocurrency-world-survey.pdf) Ülkemizde kripto 

paraların kullanımıyla ilgili çeşitli araştırmalar devam etmekle birlikte bu hususta, TCMB’nin “kripto 

paraların ödemelerde kullanılamayacağı” kararının dışında henüz herhangi bir yasal düzenleme 

bulunmamaktadır.  

 

2. LİTERATÜR  

Kripto paralar, 21. Yüzyılın ilk dönemlerine damgasını vuran finansal araçlar olarak, yüksek düzeydeki 

risk potansiyeline rağmen, getiri potansiyelinin cazibesiyle yatırımcılar arasında en çok ilgi gören 

“yatırım aracı” olmaya başlamışlardır. Yatırımcılar tarafında gördüğü ilgi ve devletler düzeyinde 

yarattığı etkinin son dönemde önemli düzeylere gelmesi, kripto para konusunda bilimsel anlamda 

yapılan çeşitli çalışmaların da hızla artmasına neden olmaktadır. 

Konumuzla ilgili yakın zamanlarda yapılan bilimsel çalışmalara baktığımızda güncel birçok çalışma 

olduğu görülmektedir. Bu bölümde söz konusu çalışmaların tamamına aktarmak mümkün olmadığından 

birbirinden farklı bakış açılarıyla değerlendirilen birkaç çalışmaya değinilmiştir. Bunlardan bir tanesi 

Prof. Dr. Müge Çetiner tarafından İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayınlanan “Bitcoin (Kripto 

Para) Ve Blok Zincirin Yeni Dünyaya Getirdikleri” başlıklı çalışmadır. Bu çalışmada kripto para 

birimlerinin ağırlıklı olarak çalıştığı platform olan blokchain teknolojisi tanıtılarak kripto paralardan 

özellikle Bitcoin’in diğer ödeme araçlarıyla karşılaştırılması yapılmış, tarihsel gelişimi incelenmiş ve 

durum tespiti yapılmıştır. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210416.pdf
https://www.loc.gov/law/help/cryptocurrency/cryptocurrency-world-survey.pdf
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Konuyla ilgili The Law Library of Congress (ABD’de bulunan Kongre Hukuk Kütüphanesi) tarafından 

2018 yılında kripto paralarla ilgili uluslar arası bağlamda yapılan yasal düzenlemeleri kapsayan bir 

araştırma(Regulation of Cryptocurrency Around the World) yayınlamıştır. Bu raporda kripto paraya 

karşı ülkelerin tutumları araştırılmış, hangi ülkelerin yasal düzenleme yaptığı, hangilerinin kripto para 

kullanımını desteklediği, hangilerinin karşı durduğu tek tek incelenmiştir. 

2019 yılında A.Konuşkan, T.Teker, V.Ömürbek ve İ.Bekci tarafından yapılan ve Süleyman Demirel 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’nde yayınlanan “Kripto Paraların Fiyatları 

Arasındaki İlişkinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma” isimli çalışmada işlem hacmi yüksek olan 3 adet 

kripto para birimi(Bitcoin, Ethereum, Ripple) arasındaki fiyat ilişkisini araştırmışlardır. 2018 yılını 

kapsayan çalışmada Bitcoin bağımlı değişken, Ethereum ve Ripple bağımsız değişken olarak 

belirlenmiş ve seçilen zaman aralığı içinde yer alan veriler günlük olarak ele alınarak zaman serisi 

oluşturulmuştur. Çalışma sonucunda belirtilen kripto paraların fiyatlarının kısa vadede birbirlerini 

etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Diğer bir çalışma N. Kemal ERDOĞAN’ın 2018 yılında - Journal of Current Researches on Business 

and Economics’te yayınlanan “Piyasa Etkinliğinin Ölçülmesinde Yeni Yaklaşımlar ve Kripto Paraların 

Piyasa Etkinlik Analizi” makalesidir. Bu çalışmada etkin piyasa hipotezini test eden araçlar kullanılarak 

kripto paraların piyasa etkinliğini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmada piyasa etkinliğini belirlemek 

için EI ve CMEE etkinlik indeksleri kullanılmıştır. Sonuç olarak EI etkinlik indeksine göre Bitcoin, 

Ethereum ve Bitcoin Cash kripto paralarının güçlü etkinliğe yakın olduğu Ripple kripto paranın zayıf 

etkinliğe yakın olduğu bulunmuştur. Ancak, CMEE etkinlik indeksine göre ise Bitcoin, Ethereum, 

Bitcoin Cash ve Ripple kripto paralarının orta etkin piyasa olduğu kanısına varılmıştır. 

Murat YILDIRIM tarafından yapılan ve 2019 yılında Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi Dergisi’nde yayınlanan “Blok Zincir Teknolojisi, Kripto Paralar ve Ülkelerin Kripto Paralara 

Yaklaşımları” başlıklı çalışmada ise blok zincir (Blockchain) teknolojisi, kripto para (Cryptocurrency) 

ve dünya üzerinde kripto paralara ilişkin ülkelerin yaklaşımları incelemiştir. 

M. Keskin Köylü International Journal of Academic Value Studies’te yayınlanan “Kripto Paralar Ve 

Uluslararası Finansal Piyasalarda Yeri” çalışmasında kripto paraların avantaj ve dezavantajlarını 

değerlendirerek ülkelerin ve şirketlerin kripto paraları kullanımlarına yönelik yaptıkları çalışmalar ve 

hukuki düzenlemelerin incelenmesi, sonrasında Türkiye açısından konuyla ilgili yapılacak çalışmalara 

ışık tutmak amaçlanmıştır. Bunun yanı sıra Türkiye’de sayısı artan kripto para yatırımcılarının dikkat 

etmesi gereken unsurlar ile Türkiye’nin bu teknolojiye hazır olması için gerekli model de çalışmada yer 

almaktadır. 

F.Ulucan Özkul ve E.Baş tarafından 2020 yılında Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisinde yayınlanan 

“Dijital Çağın Teknolojisi Blockchain ve Kripto Paralar: Ulusal Mevzuat ve Uluslararası Standartlar 

Çerçevesinde Mali Yönden Değerlendirme” çalışmasında mimarisi blokzincir teknolojisi olan kripto 

paraların genel özellikleri, itibari paradan farkı ve madencilik boyutu ele alınmıştır. Ülkemizde kripto 

paraların alım-satım işlemleri, mülkiyeti, finansal tablolarda sunumu, elde edilecek gelirin 

vergilendirilmesi ve beraberinde getirdiği birçok konu yasal düzenlemeleri beklemektedir. Bu 

bağlamda, kripto paralarla ilgili yapılacak düzenlemelere ve konunun ilgililerine ışık tutması açısından 
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ulusal mevzuat ile uluslararası finansal raporlama standartları (UFRS) çerçevesinde muhasebeleştirme 

ve vergilendirme yaklaşımlarına yer verilmiştir. 

Son olarak M.Kesebir ve B.Günceler, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinde 2019 yılında 

yayınlanan “Kripto Para Birimlerinin Parlak Geleceği” isimli çalışmalarında kripto paranın geleceğine 

yönelik beklentilere ilişkin görüşler paylaşılarak, bundan sonraki süreçte bu paraların ne boyutta 

gelişebileceği ve neler yapılabileceği ifade edilmiştir. Diğer bir deyişle kripto paranın finansal sistemde 

alternatif bir para birimi olup olamayacağı tartışılmıştır. 

 

3. KRİPTO PARA KAVRAMI  

3.1. Dijital Para 

Dijital para, ya da diğer adıyla sanal para, fiziksel ortama mevcut olmayan ve yalnızca elektronik 

ortamda kullanılabilen bir para türüdür. 

Teknolojinin gelişmesi ve dijitalleşme ile birlikte paranın sanallaşması da gerçekleşmiştir. Dijital para 

fikri ilk olarak 1980’lerin sonunda Hollanda’da ortaya çıkmıştır. Benzin istasyonu sahipleri ve 

kamyonculara yönelik hırsızlığı önlemek için geliştirilen akıllı kart sistemi ile akıllı kartlara para 

yüklenerek, bu paralarla yakıt alınabilmesi sağlanmıştır. Aynı yıllarda Avrupa’da, müşterilerinin banka 

hesaplarından doğrudan ödeme yapabilmeleri için POS cihazları kullanılmaya başlanmıştır. (Pirinççi 

A.E., 2018) 

Avrupa Merkez Bankası’nın Başkanı Christine Lagarde, bankanın özel görev komitesini dijital paralara 

yönlendirme planları olduğunu belirtmiştir. Lagarde, dijital para piyasasında yaşanan gelişmeler ile 

birlikte Avrupa Merkez Bankası’nın geleneksel bankacılık sistemleri ve prosedürlerinin önüne 

geçebilecek yeni teknolojiler kullanılmasında öncü rol oynaması gerektiğini ifade etmiştir. Ülkemizde 

hali hazırda yürürlükte olan 11. Kalkınma Planının(2019-2023) Mali Piyasalar bölümünde de“ 

Blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacaktır” kararı yer 

almaktadır.(www.btk.gov.tr, Kripto Para Araştırma Raporu) 

 

3.2. Kripto Para 

Dijital paraların alt kümesi ve gelişmiş bir versiyonu olan kripto paralar, internet ve elektronik ticaretin 

yaygınlaşması ile ortaya çıkmış, merkezi bir otoritenin kontrol gücü altında bulunmayan ve güvenliği 

güçlü kriptografik sistemler tarafından sağlanan, dünya çapında kabul görmüş para birimleridir 

(Yıldırım, 2018:81) 

Kim olduğu tam olarak bilinemeyen Satoshi Nakamoto rumuzlu kişi/internet kullanıcısı/grup tarafından 

2008 yılında yayınlanan “A Peer-to-Peer Electronic Cash System(Eşler Arası Elektronik Nakit Sistem)” 

isimli makalede ilk kripto para olan bitcoin anlatılmıştır. Daha sonra çalışma grubuyla birlikte bitcoin 

yazılımı üzerinde çalışmaya devam ettiği ve 2010 yılında bitcoin projesini tamamladığı bilinmektedir.  

 

http://www.btk.gov.tr/
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Nakamoto, makalesinde bitcoini şu şekilde tanımlıyor: “Elektronik parayı bir dijital imza zinciri olarak 

tanımlıyoruz. Paranın el değiştirmesi sırasında her sahip parayı bir sonrakine gönderirken kendi dijital 

imzasıyla bir önceki işlemin özetini (Hash) ve bir sonraki sahibin açık anahtarını imzalar ve bu imzayı 

paranın sonuna ekler. Ödeme alan sahiplik zincirini doğrulamak için imzaları doğrulayabilir” 

(Nakamoto, 2008). 

Bitcoin’in doğuşundan sonra yeni yeni kripto para türleri piyasaya çıkmaya başlamış ve çeşitli amaçlarla 

dünyanın çeşitli bölgelerinde üretilmeye başlanan kripto paraların sayısı 2021 yılı Nisan ayı itibariyle 9 

bin adedi aşmıştır. Kripto paraların toplam piyasa değerleri ise aynı tarih itibariyle 2 trilyon USD’nin 

üzerindedir.(www.coinmarketcap.org ) Söz konusu hacim birkaç ülke hariç Dünya’daki ülkelerin 

çoğunun yıllık milli gelirinin üzerindedir. 

Dünyaca ünlü PayPal, Microsoft, Amazon, DELL, Subway ve Expedia gibi şirketler Bitcoin’i kabul 

etmekte ve bir ödeme aracı olarak kullanmaktadır. Kripto paraların iş dünyasında ödeme aracı olarak 

giderek kabul görmesiyle birlikte Bitcoin borsalarında Bitcoin’in diğer para birimleri karşısındaki değeri 

çok büyük artış göstermiştir (Dulupçu vd. 2017: 2223). 

Aşağıdaki grafik kripto paraların tamamının toplam piyasa değerindeki 2017 yılından bugüne değişimi 

TL cinsinden göstermektedir. 

 

 

Kaynak: https://coinmarketcap.com/tr/charts/   

 

http://www.coinmarketcap.org/
https://coinmarketcap.com/tr/charts/
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Grafikten de görülebileceği üzere kripto paraların piyasa değeri son 1 yılda yaklaşık 10 kat artmıştır. 

Yüksek getiri potansiyeli ve yeni bir finansal yatırım aracı olması nedeniyle bu artışın artan bir ivmeyle 

devam edeceği düşünülmektedir.  

Gerek sayılarındaki gerekse de piyasa değerlerindeki bu hızlı artış kamu otoritelerinin ve yatırımcıların 

dikkatini önemli ölçüde çekmektedir. Temellerinde kullanılan blok zinciri teknolojisi geleceğin en 

önemli teknolojik yeniliklerinden ve dijital keşiflerinden biri olarak değerlendirilmektedir. 

3.3. Blockchain(Blok Zincir) Teknolojisi 

Blokchain (Blokzincir), temelde onaylanmış ve şifrelenmiş bloklardan(para transferi, sahiplik, alış-veriş 

işlemi vs. gibi verileri barındıran veri paketleri) oluşan ve sisteme bağlı tüm bilgisayarlarca 

görüntülenebilen ancak değiştirilemeyen paylaşıma açık ve yüksek güvenlik önlemleriyle korunan bir 

sistemdir.  

Blokzinciri aynı zaman diliminde meydana gelen işlemlerin bir blok haline getirildiği ve sistem çalıştığı 

sürece yeni blokların oluşturulduğu veritabanıdır. Ayrıca blokzincirinde her bir işleme ilişkin “zaman 

damgası” oluşturulur. Böylece herkesin anlık olarak ne kadar Bitcoin’e sahip olduğu belli olur (Vigna 

ve Casey, 2017). 

Blok-Zincir'in, kripto para kullanımı haricinde de evrakın, dijital ve fiziki varlıkların sahipliğinin 

izlenmesi veya oy kullanılması gibi çok geniş bir kullanım yelpazesi vardır (Çakarcıoğlu A., 2016). 

2008 yılında Nakamoto’nun bitcoin tanımından önce de var olan blokzincir teknolojisi, bitcoin’in 

piyasaya çıkışından sonra daha fazla ilgi çekmeye başlamıştır. Henüz kripto paralar haricinde sınırlı 

kullanım alanına sahip olsa da potansiyeli yüksek bir teknolojik devrim olarak nitelendirilmektedir. 

Blok zinciri yalnızca para akışında değil pek çok sistemde de hızlı, güvenli ve izlenmesi kolay 

olduğundan dolayı kullanılmakta olup, üç temel noktada kolaylık sağlamaktadır. Bunlardan ilki, 

herhangi bir aracıya gereksinim olmadan düşük maliyet ve hızlı işlem sağlaması; ikincisi, merkezi bir 

kontrol olmamasından dolayı yolsuzluk olasılığının çok düşmesi ve son olarak da varlık transferinde 

takip kolaylığı ve kontrolün en üst düzeyde yapılmasına olanak vermesidir. Finansal hareketler, tedarik 

zincirleri, sağlık hizmetleri gibi alanlardaki pek çok elektronik işlemin hem daha basit hale gelmesi , 

hem de işlemlerin güvence altına alınması için blok zinciri temelli ağların kurulması bir ön koşul olarak 

karşımıza çıkmaktadır (Çetiner M., 2018). 

 

3.4. Kripto Para Madenciliği 

Kripto para madenciliği, blokzinciri adıyla bilinen ve halka açık olan bir muhasebe defteri üzerine işlem 

onaylama ve ekleme sürecidir. Bir başka ifadeyle, işlemin doğruluğunu ispatlamak, doğrulamak ve 

böylece zincire yeni blok eklemek için; karmaşık algoritmalar süreci boyunca bir ağdaki işlemin veya 

bloğun geçerliliğini doğrulayan bir işlemdir (Nebil,2018). 

Madenciler, özel yazılım ve donanım özelliklerine sahip olan cihazları ifade etmekte olup, bir kripto 

para transferinin onaylanması ve sisteme kaydedilmesi için karmaşık problemlerin çözülerek transferin 

gerçekleşmesini sağlarlar.  
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Kripto para madenciliği için ASIC, GPU, CPU ve Bulut Madenciliği gibi yöntemler kullanılmakta olup, 

söz konusu yöntemler cihazların donanım ve yazılımlarına göre farklılık 

gösterebilmektedir.(https://www.btcturk.com/bilgi-platformu/quiz/kriptopara-madenciligi-mining-

nedir )  

Madencilik işlemi üst düzey donanım özelliklerine sahip bilgisayarların kullanımını gerektiğinden ve 

yüksek miktarda elektrik tüketimine neden olduğundan, madencilik yapacak olan sistemlerde alt yapının 

uygun olması gerekmektedir. Cambridge Üniversitesi’nin yapmış olduğu bir araştırmaya göre Bitcoin 

madenciliğinden dolayı tüketilen elektrik enerjisi, Arjantin’in tamamının bir yıllık elektrik tüketiminden 

daha fazla gerçekleşmektedir. İlgili araştırmaya göre Bitcoin madenciliği dolayısıyla tüketilen enerji 

miktarı özellikle 2021 yılında oldukça yüksek oranda artmış olup, enerji tüketimi değişimi aşağıdaki 

grafikte gösterilmiştir: 

 

Kaynak: https://cbeci.org/  

 

4. KRİPTO PARAYA ULUSLARIN YAKLAŞIMLARI 

Kripto paralar herhangi bir merkez bankası tarafından üretilmez, denetlenmez, onaylanmaz veya 

düzenlenmezler. Bunun yerine, madencilik olarak bilinen ve bilgisayarlar aracılığıyla çalıştırılan 

matematiksel algoritmalarla oluşturulur ve dağıtık ağ sistemi denilen ağ üzerinde bulunan birçok 

bilgisayar sisteminde depolanırlar. Kripto paraların alım-satım işlemleri tüm dünyada kripto para 

borsalarında yapılmaktadır. Ortada fiziksel bir varlık bulunmadığından sadece dijital ortamda alım-

satıma ve saklamaya konu olabilmektedir. 

Kripto paralarla ilgili üretim, alım-satım ve saklama koşulları herhangi bir uluslar arası otorite tarafından 

düzenlenmemekte veya bu işlemleri düzenleyen herhangi bir uluslar arası yasa bulunmamaktadır. Ancak 

yatırımcı sayısı ve işlem hacmi büyük bir hızla artmakta olduğundan, ülke yönetimleri, merkez bankaları 

gibi kamu otoriteleri ya da uluslar arası kuruluşlar konuyla ilgili bir tavır alma, hazırlık ve düzenleme 

yapma ihtiyacı duymaktadırlar. 

https://www.btcturk.com/bilgi-platformu/quiz/kriptopara-madenciligi-mining-nedir
https://www.btcturk.com/bilgi-platformu/quiz/kriptopara-madenciligi-mining-nedir
https://cbeci.org/
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Bugün itibariyle dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance tarafından 2021 yılında dünya 

çapında 61 binden fazla kripto para yatırımcısının katılımıyla yapılan anket çalışmasına göre 

yatırımcıların tamamına yakını kripto para birimlerine güvendiklerini beyan etmişlerdir. Ayrıca 

kullanıcıların yarıdan fazlası kripto para yatırımını gelir aracı olarak görmekle birlikte, % 15’lik bölümü 

bu yatırımlarından elde edilen gelirin birincil gelir kaynakları olduğunu belirtmişlerdir.( 

https://research.binance.com/en/analysis/global-crypto-user-index-2021 ) Önemli bir yatırımcı kitlesi 

tarafından güvenilir bir gelir kaynağı olarak görülen piyasada otoritelerin tepkisiz kalması düşünülemez. 

Kriptopara ile ilgili Türkiye ve bazı önemli ekonomilerin tepkileri ve düzenlemeleri şu şekildedir: 

 

4.1. Türkiye 

Türkiye’de oransal olarak kripto para yatırımcısı azımsanamayacak düzeydedir. 2020 yılında Dünya 

Ekonomik Forumu tarafından yapılan ve her ülkede 1.000-4.000 arasında kişiyle yapılan ankete göre, 

ülkelerde en az bir kripto paraya yatırım yapan kişi oranları yandaki grafikte gösterilmiştir.( 

https://www.statista.com/chart/18345/crypto-currency-adoption/ ) Grafiğe göre Nijerya’da yatırımcı 

oranı %32 ile ilk sıradadır. Türkiye ise %16 ile Dünya’da 4., Avrupa’da ilk sırada gelmektedir. Burada 

göze çarpan önemli nokta gelişmiş ülkelerdeki kripto yatırımcısı oranının diğer ülkelere göre daha düşük 

seviyelerde olduğudur. Buradan, kripto para yatırımcılarının önemli bir bölümünün tam bilgi sahibi 

olmadan ilgili varlıklara yatırım yaptığı yorumu yapılabilir. Ancak yapılan çalışmanın adet bazında 

yatırımcıyı ölçtüğü ve hacimsel olarak kripto para yatırım miktarının farklı sonuçlar verebileceği göz 

ardı edilmemelidir. Ülkemizde özellikle 2017 yılından itibaren popülerleşmeye başlayan kripto 

paralarda yatırımcı sayısı hızlı bir şekilde artmakta olup, bugün itibariyle Türkiye’de her 5 kişiden 

birinin kripto para sahibi olduğu düşünülmektedir. 

Kripto paralara yönelik yasal düzenleme Gelir Vergisi 

Mevzuatı, Katma Değer Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi 

Kanunu, Elektronik Fon Transferi Mevzuatı ve Kara Para 

Aklamayla Mücadele Mevzuatı açılarından da değerlendirilip 

ilişkilendirilebilir. (F. Kaplanhan, 2018) Ülkemizde kripto 

paraların düzenlenmesi, denetlenmesi ve yasallaştırılması 

konusunda çalışmalar bulunmakta olup, bu hususta SPK’nın 

yetkilendirilmesi gündeme gelmiştir. Ayrıca 2019-2023 

yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planında yer alan aşağıdaki 

maddeler kripto para piyasasının devletin de gündeminde olduğuna işaret etmektedir(Türkiye 

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji Ve Bütçe Başkanlığı-11. Kalkınma Planı- 

https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani.pdf ): 

 

 

i. Blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacaktır 

ii. Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği kurulacaktır. 

 

https://research.binance.com/en/analysis/global-crypto-user-index-2021
https://www.statista.com/chart/18345/crypto-currency-adoption/
https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani.pdf
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Ülkemizde her ne kadar kripto para alt yapısı ile ilgili çalışmalar devam etse de, alım satımına bir engel 

bulunmamakla birlikte, söz konusu paraların ödemelerde kullanılması T.C. Merkez Bankası’nın 16 

Nisan 2021 tarihli resmi gazetede yayınlanan kararına istinaden yasaklanmıştır. İlgili kararın önemli 

maddeleri şu şekildedir(https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210416.pdf): 

- Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamaz. 

- Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet 

sunulamaz. 

 

Bu kararın, henüz yasal bir zemine oturtulamayan, devlet kontrolünde üretilemeyen, dolaşımı 

sağlanamayan veya denetlenmeyen kripto paralar ile yapılan ödemelerde tüketiciyi korumak ve kontrolü 

sağlamak amacıyla alındığı, yakın gelecekte alt yapının hazır hale gelmesi ve belirsizliklerin 

giderilmesiyle ödemelerde kullanımına da aşama aşama izin verilebileceği düşünülmektedir. 

 

4.2. Amerika Birleşik Devletleri 

ABD’de birden fazla kuruluş kripto para birimlerinin düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. 

Hazineye bağlı olarak faaliyet gösteren Mali Suçlar İcra Ağı (Financial Crimes Enforcement Network - 

FinCEN) hangi şirketlerin para ileten şirketler (Money Transmitting Businesses - MTB) olarak 

tanımlanıp tanımlanamayacağı konusunda otorite olarak görev yapmaktadır. MTB olarak tanımlanan 

şirketler, kara para aklama ve müşteri tanıma ile ilgili regülasyonlara uymak zorundadırlar.(Kripto Para 

Araştırma Raporu-Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu-2020) 

ABD’de hali hazırda kripto paraların ödeme aracı olarak kullanılmasında herhangi bir engel 

bulunmamakta, hatta Microsoft, Subway gibi büyük firmaların da içerisinde olduğu bazı kuruluşlarda 

kripto para ödemesi kabul edilmektedir. Bazı eyaletlerde de kripto para düzenlemeleri için yasa önerileri 

verilmiş ya da uygulamaya alınmıştır. Eyaletler bazında kripto para birimlerine iki şekilde yaklaşım 

bulunmaktadır. Bazı eyaletler, kripto para birimlerini devlet menkul kıymetler yasalarından ve para 

aktarım statülerinden muaf tutan düzenlemeler geçirerek teknolojiyi teşvik etmeye çalışmışlardır. Bu 

eyaletler, yerel ekonomileri canlandırmak ve kamu hizmetlerini iyileştirmek için teknoloji 

yatırımlarından yararlanmayı hedeflemektedir. Mesela Ohio, kripto para cinsinden vergi ödemelerini 

kabul etmektedir. Colorado, kripto para birimlerini devlet menkul kıymetlerinden muaf tutan iki partili 

bir tasarıyı onaylamıştır. Oklahoma, kripto para biriminin devlet kurumlarında parasal bir değer aracı 

olarak kullanılması, teklif edilmesi, satılması, takas edilmesi ve kabul edilmesi için bir yasa tasarısı 

sunmuştur. Ancak buna karşılık kripto paralara henüz temkinli yaklaşan eyaletler de bulunmaktadır. 

Örneğin Iowa, eyaletin ve eyaletin siyasi alt bölümlerinin kripto para biçiminde ödeme kabul etmesini 

yasaklayacak bir yasa tasarısı sunmuştur. (https://www.globallegalinsights.com/practice-

areas/blockchain-laws-and-regulations/usa ) 

Diğer taraftan kripto paralarla ilgili bir zamanlar kısıtlayıcı sayılabilecek yasaları kabul eden New York 

eyaletinde, daha önce piyasadan çıkan bir kripto para birimini geri çekme amacıyla kısıtlamalar 

hafifletilmiştir.  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210416.pdf
https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/blockchain-laws-and-regulations/usa
https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/blockchain-laws-and-regulations/usa
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4.3. İngiltere 

İngiltere’de mevcut bir kripto para düzenlemesi bulunmamakla birlikte İngiliz Hükümeti Bitcoin 

işlemlerinin foreks işlemleri olarak değerlendirilerek vergilendirileceğini açıklamıştır. Birleşik Krallık 

Hazine Bakanlığı, kripto şirketlerinin kara para aklamanın önüne geçmek için yapılmış düzenlemelere 

uymalarını sağlamak için Ocak 2021’e kadar FCA’ya(Mali Davranış Otoritesi) kaydolmaları gerektiğini 

bildirmiştir. 

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE), Bitcoin gibi kripto para 

birimlerinin yarattığı bazı zorlukların üstesinden gelmek amacıyla ülkeye ait bir dijital para birimi 

üzerinde çalıştığını, Maliye Bakanlığı ve İngiltere Merkez Bankası ortaklığında kurulan özel ekiple 

Merkez Bankası Destekli Dijital Para Birimi (CBDC) için çalışma yapıldığını bildirmiştir. (19.04.2021-

https://tr.sputniknews.com/avrupa/202104191044310874-ingiltereden-britcoin-adimi-dijital-para-

birimi-icin-ozel-ekip-kuruldu/) 

 

4.4. Avrupa Birliği 

Avrupa Birliği (AB) kripto para birimlerindeki gelişmeleri takip etmesine rağmen, bu konuda yasallık, 

kabul veya düzenleme ile ilgili herhangi bir resmi karar vermemiştir. Bu nedenle Bitcoin konusunda AB 

çapında merkezi bir yaklaşım bulunmamakta ve her AB ülkesi kendi yaklaşımını geliştirmektedir. 

(Kripto Para Araştırma Raporu-Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu-2020) 

AB'de kripto para birimleri ve kripto varlıkları, nitelikli finansal araçlar olarak sınıflandırılır. AB 

yasaları, bankaların, kredi veya yatırım şirketlerinin kripto varlıklarını veya kripto para birimlerini 

elinde bulundurmasını veya kripto para hizmeti sunmasını yasaklamamaktadır. 

AB’de, kripto varlıklar hakkında hazırlanan yasa teklifinde kripto varlıklara yönelik hizmet sunan 

platformlar için aşağıdaki düzenlemeler bulunmaktadır(www.ec.europa.eu -Proposal for a Regulatıon 

Of The European Parlıament And Of The Councıl on Markets in Crypto-assets, and amending 

Directive): 

 İşlem yapabilmek için AB ülkelerinde fiziksel olarak bulunmak zorunda olacak, 

 Bulundukları AB ülkesinde faaliyet göstermeleri için ilgili yerel mercilerden yetki alacak, 

 Sermaye yeterlilikleri ve yönetim yapılarına ilişkin kurallara uyacak, 

 Söz konusu platformların yeterli seviyede bilişim teknolojilerine sahip olması, kripto varlıkları 

siber hırsızlık riskinden korumaları gerekecek. 

 Kripto varlıklara yönelik hizmet sunanlar, gerekli mekanizmalarla piyasa bozucu eylemleri 

engelleyecek. 

 Kripto varlıkları hazırlayanlar, sorumlulukları ve ilgili riskler hakkında bilgileri açık biçimde 

paylaşacak. 

 AB üyesi bir ülkeden izin alan kripto varlık hizmet sağlayıcısı, 'AB Pasaportu' adındaki yetki 

ile diğer üye ülkelerde de çalışabilecek. 

 Kripto varlıklar, Avrupa Bankacılık Otoritesi tarafından denetlenecek. 

https://tr.sputniknews.com/avrupa/202104191044310874-ingiltereden-britcoin-adimi-dijital-para-birimi-icin-ozel-ekip-kuruldu/
https://tr.sputniknews.com/avrupa/202104191044310874-ingiltereden-britcoin-adimi-dijital-para-birimi-icin-ozel-ekip-kuruldu/
http://www.ec.europa.eu/
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4.5. Çin 

Çin Halk Cumhuriyeti’nde 2017 yılında kripto varlıkların halka arz sistemi olan ICO(Initial Coin 

Offerings)’lar “yasa dışı kaynak yaratma” gerekçesiyle yasaklanmıştır. Kripto para ticareti yapan ya da 

bu konuda hizmet veren platformlar üzerinde de baskı kurulmuştur. 

(http://www.junzejun.com/en/Publications/165548d227f896-

6.html?utm_source=Mondaq&utm_medium=syndication&utm_campaign=LinkedIn-integration ) 

Ancak kripto varlıklara son yıllarda nispeten daha ılımlı yaklaşan ülkede kripto paralarla ilgili henüz 

yasal düzenleme bulunmamakla birlikte Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı’nın, kripto paraların 

bir yatırım seçeneği olduğunu ve kripto paralar için düzenleyici politikalar üzerinde çalıştıklarını ifade 

etmesi, kripto varlıkların bir anlamda tanındığı anlamı taşımaktadır. 

Diğer taraftan Çin Halk Bankası’na ait kripto para birimi Dijital Para Elektronik Ödeme (DCEP) 

sisteminin yakın zamanda kullanıma açılması beklenmektedir. Diğer kripto paralardaki gibi blockchain 

teknolojisini kullanan DCEP, Çin’in küresel para birimi oluşturma hedefiyle piyasaya sürülecektir. 

Ancak diğerlerinin aksine DCEP’in bağımsız-kontrolsüz değil devlet kontrolünde işletilen bir para 

birimi olması onu diğer kripto paralardan ayırmaktadır.( https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-

54325339 ) 

 

4.6. Rusya 

Rusya, ilk dönemlerde kripto paralara karşı sert bir tutum sergilese de, kripto paraların taşıdığı 

potansiyel, gördüğü ilgi ve yüksek işlem hacimleri ülkeyi bu paralarla ilgili çalışma ve düzenleme 

yapmaya zorlamıştır. Hali hazırda Rusya’da kripto paraların alınıp satılmasında herhangi bir engel 

bulunmazken, ödeme işlemlerinde kullanılamamaktadır. 

Rusya’da 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe giren kripto para yasasına göre alım satımına izin verilen 

kripto paraların madenciliğine de izin verilmektedir. Bununla birlikte Rus bankaları ve borsaları merkez 

bankası kontrolünde kripto para borsaları açabilecek ve kripto para üretebilecekler.( 

https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/russian-federation-new-bill-defines-cryptocurrency-

proposes-tax-regulations/ ) 

Öte yandan Rusya merkez bankası başkan yardımcısı Olga Skorobogatova, Rusya’nın 2022 yılında 

dijital Ruble’yi test etmeye başlayacağını ve kripto para biriminin uygulanmasına yönelik sonraki 

adımların belirlenmesinin planlandığını belirtmiştir.  

 

4.7. Japonya 

Japonya da kripto paraya ılımlı yaklaşan ülkelerdendir. Japon hükumeti 2017 yılından bu yana kripto 

para birimi Bitcoin’i ödeme aracı olarak kabul etmektedir. Son birkaç yıldır dijital paraya geçme 

olasılığını değerlendiren Japonya Merkez Bankası, dijital para konusunda 1. Faz testlerine başladığını 

ve çalışmaların 2022 yılına kadar devam edeceğini duyurmuştur. 1. fazda dijital para 

http://www.junzejun.com/en/Publications/165548d227f896-6.html?utm_source=Mondaq&utm_medium=syndication&utm_campaign=LinkedIn-integration
http://www.junzejun.com/en/Publications/165548d227f896-6.html?utm_source=Mondaq&utm_medium=syndication&utm_campaign=LinkedIn-integration
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-54325339
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-54325339
https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/russian-federation-new-bill-defines-cryptocurrency-proposes-tax-regulations/
https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/russian-federation-new-bill-defines-cryptocurrency-proposes-tax-regulations/
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(CBDC) için test ortamı oluşturulacağı ve dijital paranın bir ödeme aracı olarak ihracı, dağıtımı ve geri 

toplanması süreçlerinin değerlendirileceği belirtilmiştir. 

 

4.8. Venezüela 

Türkiye ve diğer büyük ekonomilerin yanı sıra Venezüela’yı da çalışmamıza dahil etmemizin nedeni, 

ülkenin kendi kripto parası olan “Petro(Petromoneda)” yu çıkarmış olması ve hali hazırda özellikle yerel 

piyasasında söz konusu kripto parayı önemli oranda kullanıyor olmasıdır.  

Venezüeala kripto paraların ödemelerde en çok kullanıldığı ülkelerden birisidir. Ülke’de Petro’nun yanı 

sıra Bitcoin, Etherium gibi kripto paralar da ödeme işlemlerinde kullanılmaktadır. Venezüela 2018 

yılında dijital parası Petro’yu üretmeye başlamış ve fiyatı birim varil petrole endekslenmiştir.( 

Venezuela'dan kripto para atağı (cnnturk.com)) 

Ülkenin devlet başkanı Nicolas Maduro ülke para birimi üzerindeki baskıdan kurtulmak için tamamen 

dijital paraya geçilmesini planladıklarını açıklamıştır. (https://www.indyturk.com)  

 

5. SONUÇ 

Dijital dönüşüm hızının takip edilmesinin artık mümkün olmadığı günümüz dünyasında finansal 

piyasaların da bu dönüşüme ayak uydurması kaçınılmazdır. Paranın dijitalleşme süreci son birkaç yılda 

önemli oranda hızlanmış olup, gerek finansal yatırımların, gerekse de ödemelerin sanal ortamdan 

yapılma oranı oldukça yüksek seviyelere ulaşmıştır.  

Dijital dönüşüm sürecinin bir sonucu olarak son yıllarda kripto paraların adını sıkça duyar olduk. Büyük 

bir çoğunluğu blockchain altyapısı üzerine kurgulanmış olan dokuz bin adedin üzerindeki kripto 

para(coin ve token) şimdilik bir mübadele aracı olmanın ötesinde daha çok yatırım aracı olarak 

kullanılmaktadır. Özellikle hali hazırda yaşamış olduğumuz covid-19 pandemisinin finansal piyasalarda 

oluşturduğu yıkım ve dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının 

neden olduğu ekonomik dalgalanmalar yatırımcıları alternatif yatırım aracı arayışına itmiş, aynı 

dönemde kripto paraların popülerleşmesi de yatırımların önemli bir bölümünün bu yönde yer 

değiştirmesine neden olmuştur. Bunun yanı sıra işlem maliyetlerinin mevcut sisteme göre çok düşük 

seviyede olması, ilgili para birimlerinin transfer ve ödemelerde kullanılmasında avantaj sağlamaktadır. 

Kripto paralar neredeyse tamamen spekülatif varlıklar olması nedeniyle yüksek riskli yatırım araçları 

olarak değerlendirilmekte olup, piyasadaki coin ve tokenların büyük bir çoğunluğu sermayelerinin ve 

proje kalitelerinin çok üzerinde işlem hacimleriyle alınıp satılmaktadırlar. Yüksek düzeydeki volaliteleri 

ve özellikle ilk kripto para olan Bitcoin’in geçmişten bugüne değerindeki yükseliş hikayesi 

yatırımcıların ilgisini çekmekte, kripto paraların gelecekte mübadele aracı olarak fiziksel paraların 

yerini alacağı spekülasyonları da bu alana yatırım yapılmasında itici güç olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Dünya çapında günlük işlem hacmi toplamda 2 trilyon USD’yi aşmış olan kripto para borsalarında 

Türkiye’nin hacmi ise 1 milyar USD’ nin üzerinde gerçekleşmektedir.( https://coinmarketcap.com) 

İşlem hacimlerinin kısa sürede bu kadar yüksek seviyelere ulaşması kamu otoritelerinin dikkatini 

çekmekte, vergilendirme ve kayıt altına alma belirsizliğinin yanı sıra paranın dijitalleşmesiyle yaşanan 

https://www.cnnturk.com/ekonomi/venezueladan-kripto-para-atagi
https://www.indyturk.com/
https://coinmarketcap.com/


  

   
253 

dönüşüm sürecinde geri kalmama endişesinin de etkisiyle devletler kendilerini bu alanda düzenleme 

yapmak zorunda hissetmektedirler. 

Bulunduğumuz dönemde ülkeler kripto para düzenlemeleri konusunda kayda değer somut bir ilerleme 

kaydetmiş değillerdir. Özellikle Türkiye ve çalışmamızda belirtilen bazı önemli ekonomiler bazında 

yapılan incelemelerde ülkelerin çoğunluğunun kripto paraya mesafeli yaklaştıkları, ancak giderek bu 

konudaki esnekliklerinin arttığı ve bazı ülke ve bölgelerde ödemelerde kullanılmasına başlandığı 

görülmüştür. Ancak kripto paraların kullanımını tamamen yasaklayan ülkelerin olduğu da göz ardı 

edilmemelidir. 

Spekülatif ve karşılıksız üretilebilen bir varlık olduğundan dolayı kripto paralara yaklaşımın oldukça 

tedbirli ve detaylı olması gerektiği aşikârdır. Finansal piyasalarda kripto paraların geleceğin para birimi 

olacağını düşünenlere karşın, bu paraların balon olduğunu söyleyenler de bulunmaktadır. Bugün 

itibariyle dağıtık bir veritabanı sistemi üzerinde yapılandırılmış olması ve aşılması çok zor olan 

şifreleme yöntemleriyle korunuyor olması güvenli görünse de gelecekte bilgisayar sistemlerinin 

geliştirilmesiyle bu güvenlik önlemlerinin aşılabilip aşılamayacağı hususu belirsizdir.  Ancak yine de 

paranın dijitalleşmesi sürecinde bolckchain teknolojisi üzerine kurgulanan bu varlıklar, bilinen mevcut 

paraların yerini almaya bugün itibariyle en büyük adaydır.  
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Abstract 

When a human being is born to the new world, ongoing interactions happening around lead him / her to 

acquire a language under normal conditions as language is a compulsory part of communication in our 

further life. The current study deals with four Kurdish Native EFL learners’ views about the distinctions 

between endangered language and dead language. The participants are BA students at the department 

of English Language and Literature (ELL) whose ages vary from 20 to 22 years. The main data 

collection tool for the current study is a semi-structured interview comprising of 4 items. Since the 

number of the items and participants are not high, the obtained data were collected in two weeks, and 

analyzed qualitatively via coding systems of the main issues. Regarding the main aspects of the items, 

the participants are required to indicate the differences between endangered and dead languages, the 

reason for those issues. They are also asked to indicate their knowledge on the names of the languages 

which they regard either distinct. Besides, their views about the status of Kurdish language are 

interrogated in terms of being either endangered or dead. The results of qualitative coding analysis reveal 

that most of the participants claim various reasons such as economical, industrial, global, migration, 

cultural and family for endangered and dead languages. It is also surprising that participants are able to 

name some endangered and dead languages; considering Kurdish language, they claim that it is not a 

dead language; however, it becomes endangered due to families who do not speak that language with 

their children. 

Keywords: Endangered, Dead, Kurdish, Language, Reasons 

 

 

mailto:m.veysi.babayigit@gmail.com


  

   
256 

Türkiye’de Kırsal Kalkınmanın Finansmanında 

Uluslararası Kuruluşların Rolü 
 

Harun Reşit GENÇ 

Doktora Öğrencisi, Gaziantep Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik, TÜRKİYE 

E-mail: hrgenc@gmail.com 
 

Mustafa METE 

Doç. Dr. Gaziantep Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik, TÜRKİYE 

E-mail: mete@gantep.edu.tr 

 

 

Öz 

Kırsal alanlar, özellikle 20. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren gerek uluslararası kuruluşlar gerekse 

ulusal yönetimlerin, sosyal, kültürel, ekonomik ve toplumsal açıdan politika geliştirmek zorunda 

oldukları alanların başında gelmektedir. Kırsal kalkınma ile ilgili politikalar ilk dönemlerde genellikle 

tarımsal üretim ve gıda güvenliği ile ilgili kaygılara odaklanmıştır. Daha sonraki gelişmeler, kırsal 

alanlarda yaşayan insanlar için tarım dışında gelir sağlayıcı yeni ekonomik faaliyetler geliştirilmesi, yeni 

iş ve istihdam olanakları sağlanması ile daha yaşanabilir ve sürdürülebilir kırsal alanlar oluşturulmasını 

amaçlayan kapsamlı politikaların geliştirilmesine zemin hazırlamıştır.  

Bu politikaların hayata geçirilebilmesi için gerekli finansmanı sağlamakta özellikle az gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkeler sıkıntı yaşamaktadırlar. Bu noktada, uluslararası kuruluşlar tarafından bu 

ülkelere sağlanan maddi kaynak ve teknik destek çok önemli rol oynamaktadır.  

Kırsal kalkınmanın finansmanı ile ilgili olarak Türkiye’de yeterince çalışma yapılmadığı, uluslararası 

kuruluşlar tarafından sağlanan desteklerin boyutunu ortaya koyan çalışmaların ise daha da az olduğu 

görülmektedir.  

Bu çalışmada, Uluslararası Kuruluşların işbirliğinde Türkiye’de uygulamaya konulan kırsal kalkınma 

projelerinin finansman boyutu ele alınmıştır. Yapılan analiz sonucunda, özellikle son zamanlarda 

Avrupa Birliği tarafından sağlanan hibeler başta olmak üzere, Uluslarası Kuruluşlar tarafından kredi ve 

hibe şeklinde sağlanan katkıların, Türkiye’nin kırsal kalkınmasının finansmanında önemli olduğu 

sonucunu ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kırsal Kalkınma, IPARD, Dünya Bankası, IFAD  
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GİRİŞ 

Özellikle sanayileşme süreci ile bağlantılı olarak kentlerde iş, ulaşım, eğitim, sağlık ve güvenlik gibi 

olanakların gelişmesi ve bu imkânlardan mahrum durumda olan kırsal bölgelerde yaşayanların kentsel 

alanlara yönelmesi kentleri ve kentsel yaşamı etkilediği kadar kırsal alanları da olumsuz yönden 

etkilemiştir.  

Dünya üzerinde 1960 yılında nüfusun hemen hemen üçte ikisi kırsal alanlarda yaşarken, 2020 yılına 

gelindiğinde bu oranın % 44 seviyelerine gerilediği görülmüştür. Kırsal alanlarda yaşayan nüfusun 

toplam nüfusa oranı düşüş göstermesine rağmen, 1960 yılında kırsal alanlarda yaşayanların sayısı 2 

milyar iken, bu gün yaklaşık 3,4 milyar insan halen kırsal alanlarda yaşamaktadır (World Bank, 2021b). 

Bu durum, her ne kadar kentsel alanlara bir yönelimi ortaya koysa da, özellikle tarımsal üretimin 

merkezi durumunda olan kırsal alanların hala büyük miktarda bir nüfusu barındırdığını ortaya koyması 

bakımından önemlidir. 

Sosyolojik, ekonomik ve toplumsal olarak çok önemli değişiklikleri ortaya koyan bu nüfus hareketinin 

ivme kazandığı ilk dönemlerde yapılmış birçok çalışma vardır. Bu çalışmaların, genellikle nüfus 

hareketinin kentsel alanlar üzerinde oluşturduğu etkileri üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Nüfusun 

azalmasından kaynaklı kırsal alanlarda ortaya çıkan sorunlara bu çalışmalarda yeterince yer 

verilmemiştir. Sonraki dönemlerde kırsal alanlar ve bu bölgelerde yaşayan insanların yaşadığı sorunlar 

daha fazla dikkat çekmeye başlamıştır.  

Bu durum, uluslararası kuruluşlar ve ulusal otoritelerin bu alanlarda yeni arayışlara yönelmesine ve 

kırsal alanlara yönelik politikalarını gözden geçirmelerine yol açmıştır. Kırsal alanlarda ortaya çıkan 

sorunların çözümüne yönelik olarak geliştirilen bu politikalarda, gıda arz güvenliğinin sağlanması, kırsal 

alanların ve doğanın korunması, tarımsal verimliliğin geliştirilerek çiftçilerin yaşam kalitesinin 

artırılması ile kırsal ekonominin geliştirilmesi gibi kalkınma odaklı hedeflerin öne çıktığı görülmektedir. 

Bu hedeflere ulaşmak için, kırsal alanlarda, yaşam koşullarının iyileştirilmesi, yeni gelir getirici 

ekonomik faaliyetlerin oluşturulması, kırsal altyapı olanaklarının iyileştirilmesi, sulama altyapısının 

geliştirilmesi, doğal kaynaklardan sürdürülebilir bir şekilde yararlanılabilmesi ve tarımsal üretimi 

artıracak yeni teknolojilerin desteklenmesi gibi değişik amaçlarla, 1970’li yıllardan itibaren genellikle 

dış finansman desteğiyle kırsal kalkınma projeleri uygulanmıştır. Uygulanan bu projelerle, kır – kent 

arasındaki farklılıkların azaltılması ve özellikle çok az gelişmiş yörelerin kalkındırılması hedeflenmiştir.  

Kamu tarafından uygulanan her alanda olduğu gibi, kırsal kalkınma politikalarında belirlenen hedeflere 

ulaşabilmek için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmede finansman çok önemli bir yer tutmaktadır. 

Çalışma da, uluslararası kuruluşlar tarafından kredi ve hibe şeklinde sağlanan desteklerin, Türkiye’de 

uygulanmış ve halen uygulanmakta olan kırsal kalkınma ile ilgili program ve projelerin finansmanı 

açısından önemi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Devlet tarafından köylere götürülen içme suyu, elektrik, 

yol, kanalizasyon ve telefon gibi temel altyapı yatırımları ile sağlık ve eğitim hizmetleri çalışmanın 

kapsamı dışında tutulmuştur. 
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MATERYAL ve YÖNTEM 

Bu çalışmada, Türkiye’de uygulanan kırsal kalkınma projeleri, sağlanan finansman türüne göre ulusal 

ve uluslararası kaynaklı kırsal kalkınma projeleri olarak sınıflandırılmaya tabi tutulmuştur. Bu projelere 

finansman desteği sağlayan Dünya Bankası, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD),Avrupa 

Birliği (AB), Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) gibi kuruluşlar tarafından yürütülen projelere 

ilişkin olarak yayınlanan proje borç ve finansman anlaşmaları, uygulama ve sonuç raporları vb. 

dokümanlar çalışmanın temelini oluşturmuştur.  

Dokümanlardan elde edilen veriler Microsoft excel programı kullanılarak analiz yapılmasına olanak 

sağlayacak tablolara dönüştürülmüştür. Bu tablolar üzerinden verilerin yorumlanmasıyla, uluslararası 

kuruluşlar tarafından Türkiye’de yürütülen kırsal kalkınma projelerine sağlanan finansman kaynağının 

önemi ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

 

ARAŞTIRMA BULGULARI 

Son yarım yüzyılda, özellikle tarımsal olmak üzere ekonomik kalkınma teorilerinin kırsal kalkınma 

politikaları üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğu düşünülmektedir. Pratikte ise bunun aksi bir şekilde 

hükümetler ve politika uygulayıcılarının milli kalkınma ile ilgili konularda sosyal ve tarımsal temelli 

olmayan düşüncelerden daha geniş biçimde etkilendiğine vurgu yapılmaktadır (Ellis ve Biggs, 2001). 

Modernizasyon, altmışlı yıllarda öne çıkan kırsal kalkınma yaklaşımı olurken, devlet müdahaleleri, 

yetmişli yılların, serbest pazar, seksenlerin, katılım ve yetkilendirme ise doksanların popüler fikirleri 

olarak öne çıkan kavramsal çerçeveyi oluşturmuşlardır. Sosyolojik bakımdan da bu dönemlerin 

yoksulluk kavramı temelinde ayrı bir sınıflandırılmaya tabi tutulduğu görülmektedir. Seksenler, 

yoksulluğun hafifletilmesi, doksanlar azaltılması, iki binli yıllar ise ortadan kaldırılmasına yönelik 

kaygıların öne çıktığı dönemler olarak karşımıza çıkmaktadır (Giray vd., 2004).  

Günümüzde, kırsal alanlarda yaşayan insanlar için ekonomik, sosyal, kültürel ve mekânsal açıdan daha 

yaşanabilir olanaklar oluşturulması temel politika konuları arasında yer almaktadır. Bu politikalarla, 

geleneksel olarak yürütülen tarımsal faaliyetlerin yanı sıra gelir getirici farklı ekonomik aktivitelerle 

yeni iş olanaklarının geliştirilerek, gelir ve refah düzeyinde artış sağlanması ve bu yolla yoksulluğun 

azaltılmasını amaçlanmaktadır. Kırsal alanların dengeli ve çevreye duyarlı bir şekilde kalkınması, 

kamunun desteğiyle katılımcı bir anlayışla uygulamaya konulacak projeler geliştirilerek, yörede 

yaşayanlara gelir artırıcı yeni faaliyetler oluşturulması ve ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilerek refah 

düzeylerinin artırılmasından geçmektedir.  

Kırsal kalkınma ile ilgili baştaki çabalar tarım merkezli ve fertlerin salt olarak gelirlerini artırmaya 

yönelik iken, zamanla kırsal alanların yol, içme suyu, kanalizasyon gibi altyapı olanakları ile eğitim ve 

sağlık imkânlarına erişimin geliştirilmesi, çevreye duyarlı doğal kaynakların korunarak kullanılması gibi 

yeni hedeflerle bütüncül bir açıdan ele alınmaya başlandığı görülmüştür. Hızla artan küreselleşme 

sonucunda dünyanın bir bütün olarak algılanması ile birlikte, nerede olduğuna bakılmaksızın herhangi 

bir yerde ortaya çıkan çevresel, tarımsal ve kırsal sorunlar herkesi, her ülkeyi ilgilendirir bir hal almıştır 

(DPT, 2006b). Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşlar, gönüllü 

sivil toplum örgütleri ve hükümetler, kırsal kalkınma olgusuna daha fazla zaman ve kaynak ayırma 

konusunda sorumluluk alma gereği hissetmişlerdir (Gülçubuk, 2005). 
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Kırsal Kalkınmada Uluslararası Kuruluşlar 

Gelişmekte olan ülkelerde 1974'de baş gösteren açlık ve gıda krizi, Dünya nüfusunun neredeyse 

çeyreğinin yeterli gıdaya ulaşamadığı bir durumu ortaya koyarken, gıda üretiminde azalmaya ve 

yüzbinlerce insanın ölümüne sebep olmuştur. Bu gelişmelerin gölgesinde 1974 yılının Ekim ayında 

Roma'da toplanan Dünya Gıda Konferansı’nda, öncelikli olarak gelişmekte olan ülkelerde gıda 

üretiminde arz güvenliğini sağlamak amacıyla tarımsal kalkınma projelerini desteklemeye yönelik 

uluslararası bir kırsal kalkınma fonunun kurulması kararlaştırılmıştır. Kırsal yoksulluğun azaltılması ve 

tarımsal üretim ile birlikte verimin artırılması amacıyla, Birleşmiş Milletler bünyesinde, 1977 yılında 

120 ülkenin katılımı ile ilk yönetim konseyini toplayarak kuruluş işlemleri tamamlanan Uluslararası 

Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD – International Fund for Agricultural Development)  çalışmalarına 

1978 yılında başlamıştır (IFAD, 2018). IFAD, bugüne kadar Dünya genelinde yürütülen birçok kırsal 

kalkınma programına mali ve teknik destek sağlayan önde gelen uluslararası kuruluşlar arasında yer 

almaktadır. 

Dünya ekonomisine finansman kaynağı sunan en önemli kuruluşlardan biri durumunda olan Dünya 

Bankası (The International Bank for Reconstruction and Development - World Bank), 1944 yılında 

kurulmuştur. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere, kalkınma politikalarının geliştirilmesi ve 

uygulanması açısından ihtiyaç duydukları finansman desteğini sağlamaktadır.  Özellikle ülkelerin geri 

kalmış ya da az gelişmiş bölgelerinde insanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve yeni gelir 

kaynakları oluşturulmasına yönelik projelere düşük faizli ya da faizsiz kredi desteği sağlamaktadır 

(Öztürk, 2006). 

Kırsal kalkınmaya mali destek sunan bir başka uluslararası kuruluş olarak Avrupa Birliği (AB), öne 

çıkmaktadır. Birlik, aday ülkelerin tam üyeliğe hazır duruma gelebilmeleri ve sosyal, ekonomik ve 

siyasal bütünleşme sürecini sorunsuz bir şekilde tamamlamaları için yardımda bulunmaktadır. Bu 

yardımlar, aday ve potansiyel aday durumundaki ülkelere gerekli reform ve uyum gerekliliklerini yerine 

getirebilmeleri için çeşitli politika ve araçları kapsamaktadır. Katılım öncesi mali yardım aracı olarak 

adlandırılan bu yardım mekanizması içerisinde kırsal kalkınma önemli bir yer tutmakta ve kırsal 

alanlarının kalkınması için geliştirilecek projelerde kullanılmak üzere, AB bütçesinden önemli miktarda 

fon aday ülkelere tahsis edilmektedir.  

Kırsal kalkınma ile ilgili olarak, finansman desteğinin dışında teknik destek, danışmanlık, eğitim 

hizmetleri ve farkındalık yaratılması gibi farklı alanlarda destek sağlayan birçok uluslararası ve bölgesel 

kuruluş bulunmaktadır. BM bünyesinde, 1945 yılında tüm insanlara ulaşacak şekilde gıda ve tarımsal 

ürünlerin dağıtım ve üretimini artırma ve daha iyi beslenmelerini sağlamak amacıyla Gıda ve Tarım 

Örgütü (Food and Agriculture Organization - FAO) kurulmuştur. Örgütün, üye ülkelerin kırsal alanlarda 

yaşayan nüfusunun yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve böylelikle daha yüksek yaşam standartlarına 

katkıda bulunmakla ilgili sorumlulukları da bulunmaktadır. FAO, tarımsal ve kırsal kalkınma ile ilgili 

diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerçekleştirdiği programlar ile gelişmekte olan 

ülkelere teknik yardım sağlama konusunda en önemli kuruluş durumundadır (Kriesberg, 1977).  

FAO, tarım ve kırsal kalkınma alanında ilk yatırım desteğini, Dünya Bankası işbirliğinde 1964 yılında 

gerçekleştirmiştir. Daha sonra kuruluş bünyesinde kurulan yatırım merkezi, Dünya Bankası, IFAD ve 

bölgesel kalkınma bankaları gibi farklı finans kuruluşları ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilen 
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yatırımların uygulanması ve formüle edilmesi için gerekli teknik yardım desteğinde bulunarak kırsal 

kalkınma yatırımlarının uygulanması konusunda önemli bir boşluğun doldurulmasına katkıda 

bulunmuştur (FAO, 2015). 

Türkiye’de Kırsal Kalkınma  

Türkiye’de, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren tarımsal üretimde verimliliğinin artırılması, gıda 

ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması, özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan küçük üreticiler için 

olmak üzere istihdam ve yeni iş olanakları oluşturulmasına yönelik politikalar her zaman ön planda 

tutulmuştur. Yetmişli yıllardan itibaren, sosyal ve ekonomik içerikli olmak üzere, bölgesel, tarımsal ve 

kırsal altyapıyı iyileştirmeye yönelik birçok kırsal kalkınma projesi hazırlanmış ve uygulanmıştır.  

Türkiye’nin, Avrupa Birliği’ne aday ülke olarak kabul edilmesinden sonra birçok alanda olduğu gibi, 

tarım ve kırsal kalkınma alanında da AB müktesebatına uyum gerekliliklerinin de etkisi ile düzenlemeler 

yapılmış ve bu kapsamda tarım strateji belgesi (2006-2010) hazırlanmıştır. Strateji belgesinde, AB ortak 

tarım ve balıkçılık politikalarında belirlenen hedef ve amaçlar gözetilerek, çok kapsamlı, katılımcı ve 

bütüncül yeni bir kırsal kalkınma yaklaşımı benimsenmiştir. Bu yeni yaklaşım, Türkiye’nin, ulusal 

politika belgelerinde de geniş bir şekilde yer ele alınmaya başlanmıştır. Bu kapsamda, ulusal ve 

uluslararası kuruluşlarca desteklenecek kırsal kalkınma plan ve programlarının hazırlanmasında ilgili 

kesimlere perspektif sunacak bütüncül bir politika oluşturulması amacıyla ilki 2007-2013 yıllarını (DPT, 

2006a), ikincisi 2014-2020 yıllarını kapsayan (GTHB, 2014) ulusal kırsal kalkınma stratejileri yürürlüğe 

konulmuştur. 

2014-2020 yıllarını kapsayan Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisinde (UKKS) (GTHB, 2014), asgari 

yaşam seviyesinin ülke ortalamasına yaklaştırılması hedefiyle kırsal alanlarda yeni iş olanakları 

geliştirilmesi ve yaşam koşullarının sürdürülebilir bir çerçevede bizzat yerinde geliştirilmesi kırsal 

kalkınma politikasının temel amacı olarak ortaya konulmuştur. Kırsal alanlarda, ekonominin 

geliştirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılması, çevrenin iyileştirilmesi ve doğal kaynakların 

sürdürülebilirliğinin sağlanması, yerleşimlerin sosyal ve fiziki alt yapısının güçlendirilmesi, insan 

kaynaklarının güçlendirilmesi ile fakirliğin azaltılması ve yerel kalkınmaya yönelik kurumsal 

kapasitenin geliştirilmesini amaçlayan beş stratejik amaç belirlenmiştir.  Bu amaçlara ulaşmak için 

belirlenen öncelik ve tedbirler kırsal kalkınma stratejisine temel teşkil etmiş olup, tablo-1’de 

gösterilmiştir. (Genç, 2019). 

Tablo 1. UKKS 2014 – 2020 Stratejik Amaç, Öncelik ve Faaliyetler 

Stratejik Amaç Öncelik Faaliyet 

Kırsal Ekonominin 

Geliştirilmesi ve 

İstihdam 

İmkânlarının 

Artırılması 

Tarım ve Gıda 

Sektörlerinin Rekabet 

Gücünün 

Geliştirilmesi 

Üretici örgütlerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi 

Tarım-gıda ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması 

Üreticilere yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin 

geliştirilmesi 

Tarım gıda işletmelerinin modernize edilmesi 

Gıda güvenilirliğinin artırılması 
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Kırsal Ekonominin 

Çeşitlendirilmesi 

Kırsal turizmin geliştirilmesi 

Tarım ve tarım dışı ürünlerde katma değer artışının sağlanması 

Tarım dışı sektörlerdeki ticari işletmelerin modernize edilmesi 

Mikro işletmecilik temelinde girişimciliğin teşvik edilmesi 

Su ürünleri yetiştiriciliğinin geliştirilmesi 

Kırsal Çevrenin 

İyileştirilmesi ve 

Doğal Kaynakların 

Sürdürülebilirliğinin 

Sağlanması 

Toprak ve Su 

Kaynaklarının 

Sürdürülebilirliğinin 

Sağlanması 

Çevre dostu tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması 

Organik tarımın geliştirilmesi 

Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin 

önlenmesi 

Meraların ıslah edilmesi 

Tarım Arazilerin 

Kullanımında 

Etkinliğin 

Sağlanması 

Sulama altyapısının geliştirilmesi 

Arazi toplulaştırılmasının yaygınlaştırılması 

Orman Kaynaklarının 

Sürdürülebilirliğinin 

Sağlanması 

Orman ürünlerine yönelik gelir getirici faaliyetlerin 

geliştirilmesi 

Ormanların iyileştirilmesi ve ağaçlandırmanın 

yaygınlaştırılması 

Korunan alanlarda ve etrafında gelir getirici faaliyetlerin 

geliştirilmesi 

Kırsal Yerleşimlerin 

Sosyal ve Fiziki 

Altyapısının 

Geliştirilmesi 

Fiziki Altyapının 

Geliştirilmesi 

Ulaşım ağının iyileştirilmesi 

İçme suyu altyapısının iyileştirilmesi 

Atık yönetiminin geliştirilmesi 

Bilişim Teknolojileri kullanımının yaygınlaştırılması 

Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının yaygınlaştırılması 

Yapılaşmada yöresel mimarinin teşvik edilmesi 

Doğal afetlerle mücadele için güvenli yerleşim koşullarının 

sağlanması 

Sosyal Altyapının 

Geliştirilmesi 

Yöresel kültür mirasının korunmasına ilişkin altyapının 

geliştirilmesi 

Spor ve sanatsal faaliyetler altyapısının geliştirilmesi 

Atıl kamu binalarının kalkınma faaliyetleri için yeniden 

düzenlenmesi 

Kırsal Toplumun Beşeri Sermayenin Örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerine erişimin kolaylaştırılması 
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Beşeri 

Sermayesinin 

Güçlendirilmesi ve 

Yoksulluğun 

Azaltılması 

Geliştirilmesi Koruyucu sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması 

Yoksullukla 

Mücadelenin 

Güçlendirilmesi 

Mevsimlik gezici tarım işçilerine yönelik hizmetlerin 

etkinleştirilmesi 

Sosyal hizmet ve yardımların etkinleştirilmesi 

Dezavantajlı bireyler için sosyal içermenin güçlendirilmesi 

Yerel Kalkınmaya 

İlişkin Kurumsal 

Kapasitenin 

Geliştirilmesi 

Kamunun hizmet 

sunum kapasitesinin 

geliştirilmesi 

Beldelerin ve köy muhtarlıklarının hizmet sunum 

kapasitelerinin geliştirilmesi 

İlçe belediyelerinin hizmet sunum kapasitelerinin geliştirilmesi 

Kamusal hizmetlerin sunumunda yenilikçi modellerin 

geliştirilmesi 

Yerel Kalkınmaya 

yönelik girişimlerin 

güçlendirilmesi 

Kamu ve kamu dışı paydaşların ortaklığında Yerel kalkınma 

stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması 

Yerel Kalkınmaya yönelik sivil girişimlerin teknik kapasitesinin 

geliştirilmesi 

Ulusal kırsal kalkınma işbirliği ağının oluşturulması 

Kaynak : (GTHB, 2014) 

 

Ulusal Kaynaklı Kırsal Kalkınma Projeleri 

Türkiye’de, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının ulusal bütçeden ayrılan fonlarla çeşitli kırsal kalkınma 

projeleri yürütülmüştür. Genellikle, tarım ve ormanla ilgili bakanlıklar tarafından uygulanan bu 

projelerle, kırsal alanlarda yaşayan insanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi, refah seviyesinin, iş 

olanaklarının ve gelirlerinin artırılması için gerekli faaliyetlerin geliştirilerek, kırsal alanların 

kalkındırılması amaçlanmıştır.  

Ulusal Kırsal Kalkınma Strateji belgesinde belirtilen kırsal kalkınma ile ilgili hedef, amaç ve 

önceliklerin tamamını ya da bir kısmını içerisinde barındıran birçok proje ve program bulunmaktadır.  

Ulusal kaynaklarla finanse edilen farklı alanlarda yürütülen bu program ve projelerle kırsal kalkınmaya 

katkı sağlanması amaçlanmakta olup, bunlardan öne çıkanlar aşağıdaki tablo-2’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 2. Ulusal Kaynaklı Kırsal Kalkınma Projeleri 

PROJE / PROGRAM ADI KAPSAMI 
UYGULAMA DÖNEMİ 

Başlama Bitiş 

Bölgesel Kalkınma Projeleri (GAP, DAP 

ve DOKAP vb.) 
Bölgesel Kalkınma 1989 

Devam 

Ediyor 

Köye Dönüş Rehabilitasyon Projesi 

(KDRP) 

Sosyal, Ekonomik ve Altyapı 

İçerikli Yatırımlar 
1994 2015 
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Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi 

(KASDEP) 

Tarımsal ve Kırsal Amaçlı 

Projeler 
2003 2010 

Köy Altyapısını Destekleme Projesi 

(KÖYDES) 
Kırsal Altyapı 2005 

Devam 

Ediyor 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının 

Desteklenmesi Programı (KKYDP) 

Tarıma Dayalı ve Kırsal 

Ekonomik Altyapı 
2006 

Devam 

Ediyor 

Belediyelerin Altyapısının Desteklenmesi 

Projesi (BELDES) 
Kırsal Altyapı 2007 2011 

Su ve Kanalizasyon Altyapı Projesi 

(SUKAP) 
Kırsal Altyapı 2011 

Devam 

Ediyor 

Entegre Su Havzaları Rehabilitasyon 

Projeleri 
Su Havzası Rehabilitasyon 2014 

Devam 

Ediyor 

Genç Çiftçi Projesi  
Tarıma Dayalı ve Kırsal 

Ekonomik Altyapı 
2016 2018 

Kırsal Altyapı Destekleme Projesi 

(KIRDES) 
Kırsal Altyapı 2017 

Devam 

Ediyor 

Kaynak : (Genç, 2019) 

 

Tablo da yer verilen program ve projeler, kırsal kalkınma kapsamında belirlenen tüm stratejik amaçları 

yerine getirmek için tasarlanmamışlardır. Ancak, her birinin kırsal kalkınma anlamında belirlenen bir 

amaca ulaşmaya yönelik olduğu görülmektedir. Türkiye’de özellikle planlı kalkınma dönemi sonrasında 

kırsal alanlarda yaşam kalitesinin artırılarak yeni gelir kaynaklarının sağlanmasına yönelik yürütülen 

farklı projelerde bulunmaktadır. Ulusal kaynaklarla yürütülen kırsal kalkınma temalı sayılabilecek diğer 

projeler şu şekildedir (DPT, 2006b). 

 Köy-Kent Projesi 

 Köy Merkezli Tarımsal Üretime Destek Projesi (Köy-Mer) 

 Ortak Ormancılık İçin Uygun Metotların Geliştirilmesi Projesi 

 Sosyal Ormancılık Projesi (Sinop-Durağan ve Erzurum-Uzundere) 

 Televizyon Yoluyla Yaygın Çiftçi Eğitimi Projesi (YAYÇEP) 

 Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi 

 Sosyal Riski Azaltma Projesi 

 

Dış Kaynaklı Kırsal Kalkınma Destekleri 

Türkiye’de, kırsal kalkınma ile ilgili dış kaynaklı uygulanan projeler, ilk olarak yetmişli yıllarda 

karşımıza çıkmaktadır (DPT, 2006b). Bu yıllarda, Dünya Bankası tarafından desteklenen kırsal 

kalkınma projelerine, seksenli yıllarla birlikte IFAD tarafından desteklenen yeni projeler eklenmiştir. 

Kırsal kalkınma için katılım öncesi mali yardım aracı (IPARD – The Instrument for Pre-Accession 
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Assistance in Rural Development) kapsamında Avrupa Birliği tarafından sağlanan destekler, 

Türkiye’nin kırsal kalkınması için önemli bir dış finansman kaynağı olarak öne çıkmaktadır. 

Dünya Bankası  

Dünya Bankası, kırsal kalkınma alanında kararlı ve sağlam politikalar üreten bir yapıya sahip bir 

kuruluştur. Kırsalda yaşayan insanların, daha yaşanabilir olanaklara erişmesi, kalkınmaya yönelik 

değişim isteklerinin karşılanması, bireylere özgüven ve toplumsal dinamiklere hareket kazandırılması, 

yeni gelir imkânları sağlanarak daha adil gelir dağılımı sağlanması, eğitim, sağlık gibi temel ihtiyaçlara 

erişim imkânı, kadın ve çocuklara daha iyi koşullar oluşturulması konusunda pozitif ayrımcılık 

yapılması, doğal kaynakların korunarak zenginliklerden kırsaldaki insanların daha fazla istifade 

edilmesi, örgütsel birlikteliklerin teşvik edilmesi ile kırsal ve tarımsal sanayinin geliştirilmesi, Dünya 

Bankasının kırsal kalkınma ile ilgili öncelikli amaçları arasındadır (Agah, 2012). 

Türkiye, Dünya Bankasına 1947 yılında üye olmuştur. Bankadan ilk krediyi bir liman ve silo yapımı 

için 1950 yılında kullanmış, daha sonra özellikle yetmişlerin ortalarından itibaren kırsal kalkınmayı 

sağlamaya yönelik çeşitli projeler için kredi anlaşmaları imzalanmıştır (World Bank, 2021). Çorum – 

Çankırı Kırsal Kalkınma Projesi, Dünya Bankası desteği ile Türkiye’de uygulamaya konulan ilk kırsal 

kalkınma projesidir. Günümüze kadar, Dünya Bankası desteği ile yeni tekniklerin geliştirilmesi, 

uygulamaya dönük yeni politikalar oluşturulması ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine katkı 

sağlayan birçok bölgesel ağırlıklı kırsal kalkınma projesi hayata geçirilmiştir (Agah, 2012). Türkiye’de, 

Dünya Bankası desteğiyle yürütülen kırsal kalkınma projeleri tablo-3’te gösterilmiştir. 

 

Tablo 3. Türkiye’de Uygulanan Dünya Bankası Destekli Kırsal Kalkınma Projeleri (milyon dolar) 

PROJE ADI 
TOPLAM 

BÜTÇE 

DÜNYA BANKASI UYGULAMA DÖNEMİ 

KREDİ HİBE TOPLAM Başlama Bitiş 

Hayvancılık Geliştirme Projeleri  216,67 114,87  114,87 1971 1987 

Sebze ve Meyve Yetiştiriciliği Projeleri  95,44 54,10  54,10 1971 1986 

Çorum Çankırı Kırsal Kalkınma Projesi 161,60 75,00  75,00 1975 1984 

Erzurum Kırsal Kalkınma Projesi (*) 104,75 30,98  30,98 1982 1989 

Tarımsal Yayım ve Uygulamalı Araştırma 

Projeleri (*) 
164,91 61,97  61,97 1984 1993 

Tarımsal Yayım ve Uygulamalı Araştırma 

Projesi (02) 
69,40 47,40  47,40 1990 1998 

Tarımsal Araştırma Projesi 69,40 45,00  45,00 1992 2001 

Doğu Anadolu Su Havzası Rehabilitasyon 

Projesi 
78,33 47,97  47,97 1993 2001 

Ürün Borsaları Geliştirme Projesi 2,10 1,40  1,40 1998 2003 
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Tarım Reformu Uygulama Projesi 618,20 521,20  521,20 2001 2008 

Kuş Gribi İle Mücadele Projesi 56,25 30,55  30,55 2006 2011 

Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon 

Projesi 
28,76 15,15 6,98 22,13 2004 2012 

TOPLAM 1.665,81 1.045,59 6,98 1.052,57   

Kaynak : Dünya Bankası ve (*) IFAD verilerinden faydalanılarak oluşturulmuştur. 

 

Dünya Bankası tarafından bugüne kadar Türkiye’de kırsal kalkınma projeleri ve içerisinde kırsal 

kalkınma programları barındıran projelerin yatırım tutarı toplam 1 milyar 665 milyon ABD doları 

tutarındadır. Bu projeler için yaklaşık 1 milyar ABD dolarının üzerinde kredi ve hibe desteği 

sağlanmıştır. Dünya Bankası desteğiyle yürütülen projeler içerisinde gerek bütçe gerekse kullanılan 

kredi bakımından Tarım Reformu Uygulama Projesi en başta yer almaktadır. 

Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) 

IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), özellikle düşük, düşük-orta ve üst-orta gelirli ülkelerin 

kırsal ekonomileri ve gıda sistemlerini dönüştürmeyi amaçlayan bir kuruluş olarak ön plana çıkmaktadır. 

Genellikle küçük ölçekli tarımla uğraşan yoksul üreticiler, kadınlar, gençler, yerel sakinler ve diğer 

savunmasız gruplara destek verilmektedir. Kırsal kuruluşların geliştirilmesi ve tarımsal alanda kamu ve 

özel kuruluş yatırımlarının artması noktasında adeta katalizör görevini yerine getiren çok taraflı bir 

kalkınma örgütüdür. Kuruluş, projelerin tasarım ve uygulama sürecinin merkezinde gelir düzeyi düşük 

kadın ve erkeklere yer vermektedir. Gelişmekte olan ülkelerin bu tür projeleri hayata geçirebilmeleri 

için düşük faizli kredi ve hibe desteği sağlamakta, aynı zamanda proje katılımcıları, üye ülkeler ve 

gelişmekte olan ülkeler arasında eş finansmanı teşvik eden bir sistemi hareketi esas almaktadır (IFAD, 

2020a). 

Üst-orta gelirli ülkeler kategorisinde değerlendirilen Türkiye, kuruluşa 1982 yılında üye olmuştur. IFAD 

ve Türkiye Cumhuriyeti, birlikte hazırladıkları Ülke Stratejik Belgesi’nde belirtilen önceliklere uygun 

olarak, yoksulluğun yaygın olduğu kuzey ve doğu illerindeki kırsal alanlara destek sağlamıştır. Temel 

olarak tarımsal verim, karlılık ve pazarlama kabiliyetlerinin arttırılması vurgulanmış, doğal kaynakların 

sürdürülebilir kullanımı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, pazara erişim olanaklarının geliştirilmesi, 

gelirlerinin artırılması ve istihdam fırsatlarının teşvik edilmesi suretiyle desteklenmesi hedeflenmiştir 

(IFAD, 2015). Türkiye’de, IFAD tarafından desteklenerek hayata geçirilen projeler tablo-4’te 

gösterilmiştir. 
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Tablo 4. Türkiye’de uygulanan IFAD destekli kırsal kalkınma projeleri (milyon dolar)  

PROJE ADI 
TOPLAM 

BÜTÇE 

IFAD KATKISI UYGULAMA  

Kredi Hibe Toplam Başlama Bitiş 

Erzurum Kırsal Kalkınma Projesi 104,75 15,21  15,21 1982 1989 

Tarımsal Yayım ve Uygulamalı Araştırma 

Proje 
164,91 6,51   6,51 1984 1993 

Bingöl-Muş Kırsal Kalkınma Projesi 52,17 19,89  19,89 1989 1999 

Yozgat Kırsal Kalkınma Projesi 40,53 16,40   16,40 1990 2000 

Ordu-Giresun Kırsal Kalkınma Projesi 51,19 19,99  19,99 1995 2004 

Sivas-Erzincan Kalkınma Projesi 19,49 10,31   10,31 2003 2011 

Diyarbakır, Batman ve Siirt Kalkınma Projesi 23,64 16,15  16,15 2006 2014 

Ardahan-Kars-Artvin Kalkınma Projesi 13,09 9,31   9,31 2009 2016 

TOPLAM 469,77 113,77  113,77   

Kaynak : IFAD verilerinden faydalanılarak oluşturulmuştur. 

 

Türkiye’de, IFAD desteği ile uygulanan ilk proje, kuruluşa üye olduğu yıl olan 1982 yılında uygulamaya 

konulan ve Dünya Bankasının da kredi desteğinde bulunduğu Erzurum Kırsal Kalkınma Projesi’dir. 

2016 yılına kadar, IFAD desteğiyle yürütülen yatırım tutarı yaklaşık 470 milyon ABD doları olan sekiz 

proje tamamlanmıştır. Bu projelere, kuruluş tarafından yaklaşık toplam 114 milyon ABD doları kredi 

desteği sağlamıştır.  

Tablo-5’te görüldüğü üzere, Türkiye’de IFAD işbirliğinde, yaklaşık 117,5 milyon ABD doları IFAD 

kredi ve hibe desteği olmak üzere 183,35 milyon ABD doları bütçeye sahip üç kırsal kalkınma projesinin 

uygulaması devam etmektedir.  

 

Tablo 5. Türkiye’de, IFAD destekli uygulamaları devam eden kırsal kalkınma projeleri (milyon dolar) 

PROJE ADI 
TOPLAM 

BÜTÇE 

IFAD KATKISI UYGULAMA 

Kredi Hibe Toplam Başlama Bitiş 

Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi 61,48 35,86 0,43 36,29 2012 2022 

Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi 25,00 17,89 0,40 18,29 2016 2022 

Yüksek Kesimler Kırsal Kalkınma Programı 96,87 61,91 1,05 62,96 2017 2023 

TOPLAM 183,35 115,66 1,88 117,54   

Kaynak : IFAD verilerinden faydalanılarak oluşturulmuştur. 
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Yürütülen projelere, 2012 yılından itibaren IFAD tarafından az miktarda da olsa hibe desteği 

sağlanmaya başlandığı da görülmektedir. 2012 yılından itibaren kuruluş desteğiyle uygulamaya konulan 

projelerin havza bazlı olması dikkat çekmektedir. 

Avrupa Birliği  

Avrupa Birliği, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan, kırsal alanların belli bir seviyeye gelmesi için 

kuruluşundan itibaren kırsal kalkınma politikalarına özel önem vermektedir. Bu politikaları uygulamaya 

koymak için gerekli idari, mali ve siyasal düzenlemeleri geliştirmeye ve bu süreci canlı tutmaya yönelik 

yoğun çaba harcamaktadır. Bir taraftan, mevcut üye ülkeler arasında politikaların uygulanması 

konusunda denge politikası izlenirken, diğer taraftan birliğe aday ve potansiyel aday ülke durumundaki 

ülkelerin tam üyelik ve bütünleşme sürecini sorunsuz bir şekilde tamamlamaları, ortak değerlere ve 

politikalara olabildiğince hızlı uyum sağlamaları için bir takım araçlar geliştirmektedir (Genç, 2019). 

IPARD (The Instrument for Pre-Accession Assistance for Rural Development), Avrupa Birliğinin aday 

ve potansiyel aday ülkelerin kırsal kalkınmalarına mali destek sağlamak üzere geliştirmiş olduğu en 

önemli araçlardan biridir. IPARD programı ile, ortak tarım, kırsal kalkınma ve diğer politikalarının 

yönetimi ve uygulanması için gerekli uyum çalışmalarına ve politika geliştirmelerine destek 

sağlanmaktadır (TKB, 2012). 1999 yılında AB’ye adaylığı teyit edilen Türkiye’de, bu programın 

faydalanıcıları arasında yer almaktadır. Bu kapsamda, 2007 – 2013 yıllarını kapsayan IPARD 

programının I. uygulama döneminde Türkiye’ye kırsal kalkınma bileşeni kapsamında projelerin 

finansmanında kullanılmak üzere toplam 854,56 milyon avro bütçe tahsis edilmiştir (EC, 2012). 

IPARD I Programının tamamlandığı 2016 yılı sonu itibariyle çeşitli sektörlerde yaklaşık 11.000 proje 

desteklenmiştir. Programın yürütüldüğü 42 ilde yaklaşık 57.000 kişiye istihdam sağlanmış ve 

yatırımcılar 1,2 milyar TL vergi muafiyetinden faydalanmışlardır (TKDK, 2019). Tedbir bazında tahsis 

edilen ve ödenen hibe tutarlarını gösterir bilgiler tablo-6’da gösterilmiştir. 

 

Tablo 6. IPARD I dönemi tedbir bazında tahsis edilen bütçe ve yapılan ödemeler (milyon avro) 

Kod Tedbir Adı 

Tahsis Edilen Ödenen Tutar  

ORAN KAMU 

(AB+TC) 
AB 

KAMU 

(AB+TC) 
AB 

101 

Tarımsal İşletmelerin Yeniden 

Yapılandırılması ve Topluluk 

Standartlarına Ulaştırılmasına 

Yönelik Yatırımlar 

692,04 519,03 687,70 515,80 99,38% 

103 

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin 

İşlenmesi ve Pazarlanmasının 

Yeniden Yapılandırılması ve 

Topluluk Standartlarına 

Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar 

170,73 128,05 170,62 127,97 99,94% 

302 Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin 189,07 141,80 186,46 139,84 98,62% 
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Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi 

501 Teknik Destek 0,94 0,75 0,78 0,62 82,73% 

TOPLAM 1.052,78 789,63 1.045,56 784,23 99,32% 

Kaynak : https://ipard.tarim.gov.tr/Statiks (25.04.2021) 

 

Program döneminde, AB tarafından 789 milyon, Türkiye Cumhuriyeti merkezi bütçesinden 263 milyon 

avro olmak üzere program hedefleri doğrultusunda faydalanıcılara hibe olarak kullandırılmak üzere 

toplam 1 milyar 52 milyon avro kaynak tahsis edilmiştir. Programın tamamlanması ile birlikte 

faydalanıcılara toplam 1 milyar 45 milyon avro hibe ödemesi yapılmıştır. AB tarafından tahsis edilen 

bütçenin neredeyse tamamının (% 99,32) kullanıldığı (TKDK, 2019), finansman kullanımı açısından 

başarılı bir program olarak karşımıza çıkmaktadır.  

IPARD I programının tamamlanması ile birlikte, 2014 – 2020 yıllarını kapsayan IPARD II programı 

uygulamaya konulmuştur. AB tarafından hazırlanan gösterge strateji belgesinde, IPARD II programına 

esas teşkil eden tarım ve kırsal kalkınma alanında 912 milyon avro Türkiye’ye bütçe tahsis edilmiştir. 

Çok yıllı finansman anlaşmasında yedi yıl için toplam bütçe 801 milyon avro olarak revize edilmiştir 

(EC, 2014). Uygulama döneminde ise, AB tarafından sağlanacak katkının 615 milyon avroya, ulusal 

katkının ise 198 milyon avroya düştüğü görülmüştür (TKDK, 2019).  

Avrupa Birliği tarafından IPARD I program döneminde sağlanan ve IPARD II programı kapsamında 

sağlanacak olan destek miktarları tablo-7’de görülmektedir. 

Tablo 7. IPARD programları AB ve bütçesi (milyon avro) 

PROJE ADI 
TOPLAM 

BÜTÇE 

AB KATKISI UYGULAMA DÖNEMİ 

Kredi Hibe Toplam Başlama Bitiş 

IPARD I Programı 1.045,56   784,23 784,23 2007 2016 

IPARD II Programı 813,00   615,00 615,00 2014 2023 

TOPLAM 1.858,56 0,00 1.399,23 1.399,23   

Kaynak : (TKDK, 2019) 

 

IPARD I ve II programı kapsamında 2023 yılına kadar 20.000 projenin desteklenmesi ve 100 bin kişinin 

istihdamı hedeflenmektedir. Projelerin toplam yatırım tutarı büyüklüğünün 15 milyar TL., yatırımcılara 

ödenecek hibe miktarının ise 8 milyar TL.’nı bulması beklenmektedir (TOB, 2021).  

Diğer Uluslararası Kuruluş Destekleri 

Türkiye’de yürütülen kırsal kalkınma ile ilgili projelere, Dünya Bankası, IFAD ve AB dışında kredi ve 

hibe şeklinde olmak üzere katkıda bulunan diğer kurum ve kuruluşlarda bulunmaktadır. Petrol İhraç 

Eden Ülkeler Örgütü (Organization of Petroleum Exporting Countries - OPEC), Birleşik Devletler 

Uluslarası Kalkınma Ajansı (United States Agency for International Development - USAID), İsviçre 

https://ipard.tarim.gov.tr/Statiks
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Kalkınma ve İşbirliği Ajansı (Swiss Agency for Development and Cooperation - SDC), İslami Kalkınma 

Bankası (Islamic Development Bank - IsDB), Japon Uluslarası İşbirliği Ajansı (Japan International 

Cooperation Agency - JICA) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (United Nations Development 

Programme - UNDP) bu kapsamda öne çıkan diğer kuruluşlardır. Türkiye’de yürütülen kırsal kalkınma 

projelerine bu kuruluşlar tarafından sağlanan maddi katkılar tablo-8’de gösterilmiştir. 

 Tablo 8. Türkiye’de kırsal kalkınmada diğer uluslararası kuruluşların destekleri (Milyon Dolar) 

PROJE ADI OPEC USAID SDC IsDB JICA  UNDP 

Tarımsal Yayım ve Uygulamalı Araştırma 

Projesi 
    2,03       

Kuş Gribi İle Mücadele Projesi   0,98         

Bingöl-Muş Kırsal Kalkınma Projesi     9,00       

Ordu-Giresun Kırsal Kalkınma Projesi       8,17     

Sivas-Erzincan Kalkınma Projesi 3,77         0,18 

Diyarbakır, Batman ve Siirt Kalkınma Projesi           0,60 

Çoruh Havzası Rehabilitasyon Projesi         38,44   

TOPLAM 3,77 0,98 11,03 8,17 38,44 0,78 

(*) Japon Yeni, TCMB’nin 28.05.2021 tarihli döviz kurları esas alınarak ABD dolarına çevrilmiştir. 

 

Türkiye’de Kırsal Kalkınmanın Finansmanında Uluslararası Kuruluşların Rolü  

Çalışma kapsamında elde edilen veriler ışığında, Türkiye’de, Uluslararası Kurum ve Kuruluşların kredi 

ve hibe şeklinde sağlamış oldukları finansman desteği ile yürütülen projelerin toplam bütçe dağılımını 

gösterir grafik, şekil-1’de gösterilmiştir. 

Şekil-1’den de anlaşılacağı üzere, en fazla katkı yürütülen projelerin en önemli unsuru durumunda 

bulunan kırsal alanlarda yaşayan faydalanıcılar tarafından yapılmaktadır. Kırsal kalkınma projelerinin 

gereksinim duyduğu finansmanın dörtte biri sadece Avrupa Birliği IPARD desteklerinden oluşmaktadır. 

Dünya Bankası ve IFAD destekleri diğer önemli dış finansman unsurları olarak öne çıkmaktadır. 
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Şekil 1. Türkiye’de Uluslararası Kuruluşlarca Desteklenen Kırsal Kalkınma Projelerinin Bütçe 

Dağılımı 

 

Projelerin finansman türü, şekil-2’de gösterilmekte olup, çalışmada konu edilen tüm projelerin yaklaşık 

% 20’si kredi, % 25’i hibe şeklinde olmak üzere % 45’lik kısmı dış finansman kaynaklarından 

sağlanmaktadır. 

 

Şekil 2. Türkiye’de Kırsal Kalkınmanın Finansmanı - İç ve Dış Kaynak Bütçe Dağılımı 

WB KREDİ
15,37%

WB  HİBE
0,10%

IFAD KREDİ
3,37%

IFAD HİBE
0,03%

EU HİBE
25,25%
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0,06%

USAID
0,01%

SDC
0,16%

IsDB
0,12%

JICA
0,57%

UNDP
0,01%

T.C.
17,98%

FAYDALANICI
36,79%

YEREL FİNANS
0,14%

KGF
0,04%

DIŞ KAYNAK KREDİ
19,68%

DIŞ KAYNAK HİBE
25,38%

İÇ KAYNAK KAMU 
18,16%

İÇ KAYNAK 
FAYDALANICI

36,79%
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Kırsal kalkınma projelerinin finansmanında Uluslarası Kuruluşların payını gösterir grafik şekil-3’te 

görülmektedir. Buna göre dış finansmanın % 56’lık kısmını hemen hemen tümü hibe şeklinde olmak 

üzere AB destekleri, % 34’ünü ise Dünya Bankası tarafından sağlanan çoğunluğu kredi şeklindeki 

kaynaklar oluşturmaktadır.  

 

Şekil 3. Türkiye’de Kırsal Kalkınmanın Finasnmanında Uluslararası Kuruluşların Payı. 

 

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Cumhuriyet’in ilan edilmesi ile birlikte nüfusun ağırlıklı kısmının köylerde yaşadığı ve genellikle 

tarımla iştigal ettiği Türkiye’de, köy ve kırsal alanların kalkınmasını amaçlayan birçok faaliyet 

yürütülmüştür. Ancak, yetmişli yıllarla birlikte, Dünya Bankası, daha sonra IFAD tarafından 

desteklenerek uygulamaya konulan kırsal kalkınma projeleri ile Türkiye’de kırsal alanlara ve kırsal 

kalkınmaya bakış açısı değişmiştir.  

Son elli yılı aşkın süredir, Türkiye, bir taraftan ulusal kaynaklarla, diğer taraftan da uluslararası 

kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve hibe destekleri ile yürütülen projeler vasıtasıyla kırsal alanların 

kalkınmasını amaçlamaktadır. Avrupa Birliği adaylık sürecine kadar ki dönemde Dünya Bankası ve 

IFAD tarafından destekli finansman kaynakları ile yürütülen projelerin ağırlıkta olduğu görülmektedir. 

AB katılım öncesi mali yardım aracı kapsamında IPARD fonlarının kullanılmaya başlanması ile birlikte 

kırsal kalkınmanın finansmanında Türkiye’nin önemli bir kaynağa kavuştuğu görülmüştür. 

Dünya Bankası, 2012 yılına kadar 1,67 milyar ABD doları toplam maliyete sahip kırsal kalkınma ile 

ilgili projelerin finansmanında kullanılmak üzere yaklaşık 1 milyar ABD doları kredi imkânı sağlamıştır. 

IFAD ise halen devam eden projelerle birlikte toplam maliyeti 653 milyon ABD doları olan projelere 

yaklaşık 231 milyon ABD doları kredi ve az miktarda da hibe desteği sağlamıştır.  

Kırsal kalkınma için katılım öncesi mali yardım aracı (IPARD) programı kapsamında, AB tarafından 

programın 2007 – 2013 yıllarını kapsayan ilk uygulama döneminde, 784 milyon avro kaynak hibe olarak 

DÜNYA
BANKASI
34,35%

IFAD
7,55%

AVRUPA
BİRLİĞİ
56,04%

DİĞER
2,06%
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Türkiye’ye kullandırılmıştır. Uygulaması halen devam etmekte olan IPARD II kapsamında 615 milyon 

avro bütçenin kullandırılması kırsal kalkınma projelerinde kullandırılması öngörülmektedir. İki 

programın uygulanması ile birlikte, toplam yaklaşık 1,4 milyar avro büyüklüğünde bir finansal kaynakla 

kırsal alanların kalkınmasına katkı sağlanmış olacaktır. 

Türkiye’de kırsal alanlarının kalkınması için gerekli finansman ihtiyacının karşılanmasında, ulusal 

bütçeden ayrılan kaynakların dışında, Dünya Bankası, IFAD ve Avrupa Birliği gibi uluslararası 

kuruluşlar önemli bir kaynak durumundadır. IPARD programının uygulamaya konulmasından itibaren 

gerek sağladığı finansman miktarının büyüklüğü, gerekse geri ödemesiz olarak hibe şeklinde olması, 

Avrupa Birliği tarafından sağlanan katkıyı daha önemli bir hale getirmektedir.  

Kırsal kalkınmanın finansmanı kadar kaynakların etkin, verimli ve sürdürülebilir biçimde kullanılması 

da önemlidir. Bu çerçevede, Türkiye’nin, kırsal kalkınma alanında ulusal ve uluslararası tüm kaynakları 

içine alacak bütüncül bir yaklaşım temelinde politikalar oluşturan ve bu politikalar çerçevesinde 

geliştirilecek projeleri uygulayacak merkezi bir kurumsal yapının oluşturulması gereklidir.  
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Öz 

Bu çalışmada sağlık hizmetleri alanında eğitim alan öğrencilerin sosyal ağ sitelerini kullanma 

amaçlarının çeşitli değişkenlere göre belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada kolayda örnekleme 

yöntemi tercih edilmiş ve veriler online anket uygulaması izlenerek elde edilmiştir. Araştırmanın 

örneklem grubunu 2020-2021 akademik yılı bahar döneminde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 

SHMYO’da öğrenimlerini sürdüren 238 kadın, 56 erkek olmak üzere 294 öğrenci oluşturmaktadır. 

Araştırma verileri Karal ve Kokoç (2010) tarafından geliştirilen “Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amacı 

Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde betimleyici istatistikler, Kolmogorov-Smirnov 

normallik testi, Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis testi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen 

bulgulara göre, öğrencilerin sosyal ağ sitelerini en çok sosyal etkileşim ve iletişim amacıyla, en az ise 

tanıma ve tanınma amacıyla kullandıkları belirlenmiştir. Kız öğrencilerin sosyal ağ sitelerini sosyal 

etkileşim ve iletişim amacıyla kullanım düzeylerinin erkeklere göre anlamlı derecede daha yüksek 

olduğu tespit edilmiş, tanıma ve tanınma amaçlı kullanım ile eğitim amaçlı kullanım düzeyinin ise 

cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediği görülmüştür. Öğrencilerin sosyal ağ sitelerini kullanım 

amaçları öğrenim türüne ve sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermemiş, sosyal etkileşim ve 

iletişim amacıyla ve eğitim amaçlı kullanım düzeyleri ise internete erişim imkânına göre anlamlı 

düzeyde farklılaşmıştır. İnternet erişimi imkânı daha iyi olan öğrencilerin sosyal etkileşim ve iletişim 

amacıyla kullanım düzeyleri daha yüksek bulunurken, internet erişimi imkânı yetersiz olan öğrencilerin 

eğitim amaçlı kullanım düzeylerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.    

Anahtar Kelimeler: Sosyal Ağ, İnternet, Üniversite, Öğrenci 
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Abstract 

In this study, it was aimed to determine the purposes of using social networking sites of students studying 

in the field of health services according to various variables. The sample group of the research consists 

of 294 students, 238 female and 56 male, who continue their education at Sivas Cumhuriyet University 

SHMYO in the spring semester of the 2020-2021 academic year. The research data were obtained by 

using the "Social Network Sites Usage Purpose Scale" developed by Karal and Kokoç (2010). 

Descriptive statistics, Kolmogorov-Smirnov normality test, Mann-Whitney U test and Kruskal-Wallis 

test were used in the analysis of the data. According to the findings obtained from the research, it was 

determined that students use social networking sites mostly for social interaction and communication, 

and least for recognition and recognition. It was determined that female students' level of use of social 

networking sites for social interaction and communication purposes was significantly higher than that 

of boys, and the level of use for recognition and recognition and educational purposes did not show a 

significant difference according to gender. The students' use of social networking sites did not differ 

significantly according to the type of education and class level, while their use levels for social 

interaction and communication and educational purposes differed significantly according to the 

possibility of accessing the internet. It has been determined that students with better internet access have 

higher levels of use for social interaction and communication, while students with insufficient internet 

access have higher levels of use for educational purposes. 

Keywords: Social Network, Internet, University, Student 

 

 

GİRİŞ 

Günümüzde teknolojinin en yoğun hissedildiği alanlar arasında sosyal hayatı derinden etkileyen iletişim 

öne çıkmaktadır. Teknoloji ile iletişim bağlantısı başlangıçta sadece haberleşme temelinde öne çıkarken 

süreç içerisinde internetin yaygınlaşması, sosyal ağ sitelerinin kurulması ve insanların bu sitelerde vakit 

geçirmeyi tercih etmesi sonucunda tüm hayatımıza yön veren bir noktaya gelmiştir (Çoklar, 2010). 

İnternetin sunduğu olanaklar temelinde yaşanan gelişmeler toplumsal yaşantının bir dönüşüm 

geçirmesine neden olmuştur. Bu etki ve dönüşüm başta gençler olmak üzere her yaştan insanın iletişim 

ve sosyalleşme araçlarını çevrimiçi dünyaya kaydırmıştır. Sosyal ağ sitelerinin yaygınlaşmasıyla bu 

sitelerdeki kişilerarası etkileşimin artması sonucunda birbirine tanımayan insanların birbirlerini farklı 

alanlarda etkilediği görülmektedeir (Wang, Moon, Kwon, Evans, & Stefanone, 2010).  

Sosyal ağ kavramı; bireylerin amaçları doğrultusunda internet ortamında belirli bir grup oluşturarak 

duygu, düşünce, bilgi, fikir vb. paylaşması olarak ifade edilmektedir (Preeti, 2009). Alanyazında sosyal 

ağ kavramı ile ilgili yapılan tanımlamalara bakıldığında Çetin (2009) sosyal iletişim ağı; Stevenson ve 

Liu (2010) informal öğrenme ortamı; Buss ve Strauss (2009) çevrimiçi olarak bir arada bulunulan 

topluluk ve firmaların reklam yaptığı pazarlama alanı olarak bu kavramı açıklamıştır.  
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Sosyal ağ paylaşım siteleri arasında Facebook, İnstagram, Twitter gibi öne çıkanlar olmasına karşın 

birçok farklı site bulunmaktadır. Durmadan yenilenen yazılımlarıyla bu siteler gelişmeye devam 

etmektedir (Kim, Jeong, & Lee, 2010). Bu sitelerin varlığı temelde kullanıcılarının varlığına bağlıdır 

(Tredinnick, 2006). Sosyal ağ paylaşım sitelerinde öncelikle bireyin üye kaydı yapılması için gerekli 

bilgiler alınmakta ve sonrasında yazı, fotoğraf, müzik, video vb. paylaşım yapmalarına, anlık iletişim 

sağlamalarına olanak verilmektedir (Pempek, Yermolayeva, & Calvert, 2009). Ayrıca üye olanlar kendi 

oluşturdukları içeriği diğer üyelerle paylaşmasına (Kim vd., 2010), kendine özel sayfa, blog vb. 

oluşturma olanağı sunmaktadır. Üyeler sayfalarındaki bilgileri isterlerse tanımadıkları kişilerin görmesi 

için izin verebilir. Sosyal ağ sitelerinde çok farklı yerlerde yaşayan insanlarla arkadaşlıklar kurabilir 

(Wang vd., 2010). Sunulan bu geniş olanaklar nedeniyle hem dünyada hem ülkemizde birçok insan bu 

sitelere üye olmaktadır. Üyeler yaş grubu olarak incelendiğinde; gençlerin ağırlıklı olduğu 

görülmektedir. Kullanım açısından da gençlerin bu siteleri daha aktif kullandıkları belirlenmiştir 

(Pingdom, 2010). Yapılan birçok çalışmada sosyal ağ kullanma sitelerinin olumlu ver olumsuz 

etkilerinin birliklte verildiği görülmektedir. (Kabilan, Ahmad, & Abidin, 2010). Bu bağlamda özellikle 

çocuk ve gençlerin sosyal paylaşım sitelerini neden ve hangi amaçlarla kullandıklarının belirlenmesi 

önem kazanmaktadır. Çünkü bu sitelerin birey üzerindeki etkisinin olumlu ya da olumsuz olmasında 

kullanım amacı önemli bir faktördür (Çetin, 2009). Ayrıca gençlerin kullanım amaçlarının belirlenmesi 

ilgili konuyla ilişkili kurulacak sitelerin başarılı olması için de katkı sunacaktır (Brandtzæg & Heim, 

2009). Üniversite düzeyinde öğrenim gören gençlerin de sosyal ağ kullanım düzeylerini etkileyen 

faktörlerin belirlenmesi önemli görülmektedir. Yapılan bu çalışmada sağlık alanında eğitim gören 

öğrencilerin sosyal ağ kullanım düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından saptanmasının alanyazına 

katkı sunacağı kabul edilmiş ve aşağıdaki soruların yanıtlarına cevap aranmıştır:  

a) SHMYO öğrencilerinin sosyal ağ siteleri kullanma amacı ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları, 

ölçeğin tamamı ve alt faktörlerinde hangi düzeydedir? 

b) Öğretmen adaylarının sosyal ağ siteleri kullanma amacı ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları farklı 

değişkenler açısından anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? 

 

YÖNTEM 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 akademik yılı bahar döneminde Sivas Cumhuriyet 

Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nda öğrenimlerini sürdüren 238 kadın, 56 erkek 

olmak üzere toplam 294 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu kolayda örnekleme 

yöntemiyle belirlenmiştir. Çalışma grubundaki öğrencilerin demografik özelliklerine göre frekans 

dağılımları Tablo 1’deki gibidir. 
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Tablo 1. Çalışma Grubuna Ait Frekans Dağılımları 

Değişken Grup (f) (%) 

Cinsiyetiniz? 
Kadın 238 81.0 

Erkek 56 19.0 

Sınıfınız? 
1. Sınıf 159 54.1 

2. Sınıf 135 45.9 

Öğrenim Türünüz? 
Birinci Öğretim 244 83.0 

İkinci Öğretim 50 17.0 

İnternete Kolay Erişim 

İmkânınız Var mı? 

Evet 169 57.5 

Kısmen 104 35.4 

Hayır 21 7.1 

En Çok Kullandığınız Sosyal Ağ 

Sitesi hangisidir? 

Whatsapp 95 32.3 

Instagram 129 43.9 

Youtube 11 3.7 

Twitter 16 5.4 

Diğer 11 3.7 

Yok 32 10.9 

 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ile Karal ve Kokoç (2010) 

tarafından geliştirilen “Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amacı Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Sosyal 

Ağ Siteleri Kullanım Amacı Ölçeği “Sosyal Etkileşim ve İletişim Amaçlı”, “Tanıma ve Tanınma 

Amaçlı” ve “Eğitim Amaçlı” şeklinde adlandırılan 3 alt boyuttan oluşan 5’li Likert tipinde bir ölçektir. 

Ölçeğe verilebilecek cevaplar olumsuzdan olumluya doğru “1=Kesinlikle Katılmıyorum”, 

“2=Katılmıyorum”, “3=Orta Derecede Katılıyorum”, “4= Katılıyorum” ve “5=Tamamen Katılıyorum” 

seçeneklerinden oluşmaktadır. Ölçekte olumsuz anlam içeren madde bulunmamaktadır. 

Verilerin Toplanması Ve Puanlanması 

Veri toplama aracı araştırmanın çalışma grubunu oluşturan 294 öğrenciye Google Forms platformunda 

çevrimiçi (online) anket yoluyla uygulanarak araştırmanın verileri elde edilmiştir. Ölçeğe verilen 

cevaplar en olumsuz seçenekten en olumlu seçeneğe doğru 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde puanlanmıştır. Ölçeğin 

tümüne ve alt boyutlarına ait ortalama puanlar ise içerdikleri maddelerin toplam puanı madde sayısına 

bölünerek hesaplanmıştır.   

Kullanılan İstatistiksel Yöntemler 

Öncelikle Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amacı Ölçeği ve alt boyut ortalama puanlarının normal dağılım 

gösterip göstermediği Kolmogorov-Smirnov normallik testi dikkate alınarak incelenmiş ve tüm 

değişkenlerin normal dağılım göstermediği görülmüştür. Buna göre, bağımsız iki grubun 
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ortalamalarının karşılaştırılmasında nonparametrik istatistiksel yöntemlerden Mann-Whitney U testi, üç 

veya daha fazla sayıda grubun ortalamalarının karşılaştırılmasında ise Kruskal-Wallis testi 

kullanılmıştır. Kruskal-Wallis testi sonucunda tespit edilen farklılıkların kaynaklandığı grupların 

belirlenmesinde ikili karşılaştırma testi olarak Bonferroni düzeltmeli Mann-Whitney U testi 

kullanılmıştır. Söz konusu istatistiksel tekniklerin yapılmasında IBM SPSS 23.0 paket programı 

kullanılmıştır. 

 

BULGULAR 

Bu bölümde araştırma verilerinin analizi sonucunda elde edilen bulgulara yer verilmiştir. 

Tablo 2. Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amacı Ölçeği ve Alt Boyutlarına İlişkin Betimleyici İstatistikler 

ve Cronbach Alpha Katsayıları 

Alt Boyutlar N Ort. ss Min. Maks. Cronbach 

Alpha 

Sosyal Etkileşim ve İletişim Amaçlı 294 3.26 0.78 1.00 5.00 0.734 

Tanıma ve Tanınma Amaçlı 294 1.86 0.90 1.00 5.00 0.711 

Eğitim Amaçlı 294 2.89 0.96 1.00 5.00 0.702 

Toplam 294 2.93 0.67 1.00 5.00 0.793 

 

Tablo 2’de verilen Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amacı Ölçeği ve alt boyutlarına ait ortalama değerleri 

göz önüne alındığında öğrencilerin sosyal ağ sitelerini en çok sosyal etkileşim ve iletişim amacıyla, en 

az ise tanıma ve tanınma amacıyla kullandıkları söylenebilir. Ayrıca Cronbach Alpha katsayısı değerleri 

dikkate alındığında, ölçeğin ve alt boyutların tamamının Cronbach Alpha katsayılarının 0.702 ile 0.793 

aralığında değer aldığı görülmektedir. Bu değerler göz önüne alınarak, Kartal ve Bardakçı (2019)’a göre 

hem ölçeğin bütününün hem de alt boyutlarının tamamının oldukça güvenilir olduğu söylenebilir. 

Tablo 3. Cinsiyete Göre Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amacı Ölçeği ve Alt Boyutlarına İlişkin Mann-

Whitney U Testi Sonuçları 

Alt Boyut Cinsiyet N Medyan Z İst. p 

Sosyal Etkileşim ve İletişim Amaçlı Kadın 238 3.38 -2.448 0.014 
Erkek 56 3.00 

Tanıma ve Tanınma Amaçlı Kadın 238 1.67 -1.129 0.259 
Erkek 56 1.67 

Eğitim Amaçlı Kadın 238 3.00 -1.339 0.181 
Erkek 56 2.67 

 

Tablo 3’teki bulgulara göre, kız öğrencilerin sosyal ağ sitelerini sosyal etkileşim ve iletişim amacıyla 

kullanım düzeylerinin erkeklere göre anlamlı derecede daha yüksek olduğu (z=-2.448; p<0.05) tespit 

edilmiş, tanıma ve tanınma amaçlı kullanım ile eğitim amaçlı kullanım düzeyinin ise cinsiyete göre 

anlamlı bir farklılık göstermediği görülmüştür (p>0.05).  
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Tablo 4. Sınıf Düzeyine Göre Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amacı Ölçeği ve Alt Boyutlarına İlişkin 

Mann-Whitney U Testi Sonuçları 

Alt Boyut Sınıf N Medyan Z İst. p 

Sosyal Etkileşim ve İletişim Amaçlı 1. Sınıf 159 3.25 -0.780 0.435 
2. Sınıf 135 3.37 

Tanıma ve Tanınma Amaçlı 1. Sınıf 159 1.67 -0.136 0.892 
2. Sınıf 135 1.67 

Eğitim Amaçlı 1. Sınıf 159 3.00 -0,628 0.530 
2. Sınıf 135 2.67 

 

Tablo 4’teki bulgulara göre, sosyal ağ sitelerini sosyal etkileşim ve iletişim amaçlı, tanıma ve tanınma 

amaçlı ve eğitim amaçlı kullanım düzeylerinin tamamı öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf düzeyine 

göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir (p>0.05). 

 

Tablo 5. Öğrenim Türüne Göre Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amacı Ölçeği ve Alt Boyutlarına İlişkin 

Mann-Whitney U Testi Sonuçları 

Alt Boyut Öğrenim Iürü N Medyan Z İst. p 

Sosyal Etkileşim ve İletişim 

Amaçlı 

Normal Öğretim 244 3.25 -0.827 0.408 
İkinci Öğretim 50 3.38 

Tanıma ve Tanınma Amaçlı Normal Öğretim 244 1.67 -0.642 0.521 
İkinci Öğretim 50 1.67 

Eğitim Amaçlı 
Normal Öğretim 244 3.00 

-0,655 0.513 
İkinci Öğretim 50 3.00 

 

Tablo 5’teki bulgulara göre, sosyal ağ sitelerini sosyal etkileşim ve iletişim amaçlı, tanıma ve tanınma 

amaçlı ve eğitim amaçlı kullanım düzeylerinin tamamı öğrencilerin öğrenim gördükleri öğrenim türüne 

göre de anlamlı bir farklılık göstermemektedir (p>0.05). 

Tablo 6. İnternet İmkânına Sahip Olma Durumuna Göre Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amacı Ölçeği ve 

Alt Boyutlarına İlişkin Kruskal-Wallis Testi Sonuçları 

Alt Boyut İnternet İmkânı N Medyan χ2 p 

Sosyal Etkileşim ve İletişim 

Amaçlı 

Evet 169 3.38 
7.477 0.024 Kısmen 104 3.25 

Hayır 21 2.75 

Tanıma ve Tanınma Amaçlı 
Evet 244 1.33 

3.622 0.163 Kısmen 50 1.67 

Hayır  1.67 

Evet 244 2.67 
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Eğitim Amaçlı Kısmen 50 3.16 6.921 0.031 
Hayır  3.00 

 

Tablo 6’daki bulgulara göre, öğrencilerin sosyal ağ sitelerini tanıma ve tanınma amaçlı kullanım 

düzeyleri internete erişim imkânlarına göre anlamlı bir farklılık göstermezken (χ2=3.622; p>0.05), 

sosyal etkileşim ve iletişim amaçlı (χ2=7.477; p<0.05) ve eğitim amaçlı kullanım düzeyleri (χ2=6.921; 

p<0.05)  anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Mann-Whitney U testi kullanılarak yapılan ikili 

karşılaştırma testleri sonucunda internete kolay erişim imkânına sahip olan öğrencilerin bu imkâna sahip 

olmayan öğrencilere göre sosyal etkileşim ve iletişim amaçlı kullanım düzeyleri anlamlı derecede daha 

yüksek bulunmuştur. Ayrıca,  internete kolay erişim imkânına kısmen sahip olan öğrencilerin bu imkâna 

sahip olan öğrencilere göre eğitim amaçlı kullanım düzeylerini anlamlı derecede daha yüksek tespit 

edilmiştir. 

 

SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER 

Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amacı Ölçeği ve alt boyutlarına ait ortalama değerleri göz önüne 

alındığında öğrencilerin sosyal ağ sitelerini en çok sosyal etkileşim ve iletişim amacıyla, en az ise tanıma 

ve tanınma amacıyla kullandıkları söylenebilir. Ayrıca Cronbach Alpha katsayısı değerleri dikkate 

alındığında, ölçeğin ve alt boyutların tamamının Cronbach Alpha katsayılarının 0.702 ile 0.793 

aralığında değer aldığı görülmektedir. Bu değerler göz önüne alınarak, Kartal ve Bardakçı (2019)’a göre 

hem ölçeğin bütününün hem de alt boyutlarının tamamının oldukça güvenilir olduğu söylenebilir. 

Bulgulara göre, kız öğrencilerin sosyal ağ sitelerini sosyal etkileşim ve iletişim amacıyla kullanım 

düzeylerinin erkeklere göre anlamlı derecede daha yüksek olduğu tespit edilmiş, tanıma ve tanınma 

amaçlı kullanım ile eğitim amaçlı kullanım düzeyinin ise cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 

göstermediği görülmüştür. Filiz, Erol, Sönmez ve Kurt (2014) tarafından yapılan çalışmada tanıma ve 

tanınma amaçlı kullanım faktöründe erkek öğrenciler lehine anlamlı farklılık saptanmıştır. Sezgin, Erol, 

Dulkadir ve Karakaş (2011)’in Facebook’un eğitsel amaçlı olarak kullanılmasına ilişkin yaptıkları 

araştırma bulgularında erkekler ve kadınlar arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirtilmiştir. Bu 

farklılığın örneklem grubundan kaynaklanabileceği gibi, bu çalışmada birden fazla sosyal ağın 

araştırmaya katılmasından dolayı kaynaklandığı da söylenebilir. 

Sosyal ağ sitelerini sosyal etkileşim ve iletişim amaçlı, tanıma ve tanınma amaçlı ve eğitim amaçlı 

kullanım düzeylerinin tamamı öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir. Filiz vd. (2014) tarafından yapılan çalışmada sınıf düzeyleri açısından anlamlı 

farklılık bulunmuştur 

Bulgulara göre, sosyal ağ sitelerini sosyal etkileşim ve iletişim amaçlı, tanıma ve tanınma amaçlı ve 

eğitim amaçlı kullanım düzeylerinin tamamı öğrencilerin öğrenim gördükleri öğrenim türüne göre de 

anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Öğrencilerin sosyal ağ sitelerini tanıma ve tanınma amaçlı 

kullanım düzeyleri internete erişim imkânlarına göre anlamlı bir farklılık göstermezken sosyal etkileşim 

ve iletişim amaçlı ve eğitim amaçlı kullanım düzeyleri anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Yapılan ikili 

karşılaştırma testleri sonucunda internete kolay erişim imkânına sahip olan öğrencilerin bu imkâna sahip 
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olmayan öğrencilere göre sosyal etkileşim ve iletişim amaçlı kullanım düzeyleri anlamlı derecede daha 

yüksek bulunmuştur. Ayrıca,  internete kolay erişim imkânına kısmen sahip olan öğrencilerin bu imkâna 

sahip olan öğrencilere göre eğitim amaçlı kullanım düzeylerini anlamlı derecede daha yüksek tespit 

edilmiştir. 
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Background: Involving close relatives or friends in business activities has both advantages and 

disadvantages. It is one of the methods of bootstrapping financing that gives a chance to generate 

savings, reducing expenses at the beginning of building a business [Block, Fisch, Hirschmann, 2021; 

Winborg and Landstrom, 2001]. By using the support of family and friends, engaging them often at 

lower rates than the market rates, asking for a favor, we can develop our business on our own without 

the involvement of external finances, such as Venture Capital, business angels, or credit, maintaining 

independence [Horváth, 2018]. On the other hand, running a business in a family relations may affect 

the work and balance disorder, bring conflicts and work to home [Ruizalba et al., 2016]. The activity of 

a family business is largely based on emotional trust, which is one of the key elements of social capital 

and its part - family capital [Wang, Shi, 2019, Popczyk, 2011]. Young people, including students, 

considering starting their own business are also struggling with decisions, sometimes with the pressure 

of involving relatives or friends in the company. Relatively little can be found in literature about 

student's views on the answer to the question if they are willing to hire their relatives and friends in their 

companies [Bakraheva, et al, 2020]. The issue of the decision of including the closest persons from 

private life in business plans is a vital aspect of entrepreneurship student's decisions study. 

Purpose: The paper aims to identify the level of the willingness to involve their family, relatives, and 

close people in their business plans and check whether there is a statistically significant main effect of 

the country and/or interactions with gender. 

Method: The research is part of the international project INTERGEN - The intergenerational family 

businesses as a stress management instrument for entrepreneurs (more info: www.intergen-theory.eu), 

implemented by twelve universities from six different countries Albania, Bulgaria, Poland, Romania, 

Russia, and Serbia. The study covered students aged 17 to 66 years with mean age of 24 years. In total, 

1,424 people were diagnosed by the paper-based questionnaire (PAPI) (of which 30% were men and 

70% women). The study was three-fold at intervals, from September 2018 to June 2019, and each part 

was preceded by a lecture on the aspects of entrepreneurship and the specifics of an intergenerational 

mailto:joanna.rudawska@ujk.edu.pl
mailto:anna.krzysztofek@ujk.edu.pl
http://www.intergen-theory.eu/
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family business. The questionnaire consisted of 37 items focused on 5 areas including such issues as 

having a clear vision about the future, the attitude of young people to remain in their country or pursue 

career development abroad, their attitude to start own venture or preferences to be employed in some 

company and willingness to involve their family, relatives, and close people in their plans. The questions 

measuring the perceived well-being were included, too. In this research, only the data according to the 

willingness to involve their family, relatives, and close people in their business plans were diagnosed 

with the use of items as I prefer to have my own business; In order to start something alone, I need the 

support from my relatives and friends; In my business plans I would include my relatives, too; In my 

business plans I would rely on my friends; I am convinced that my family would support me by all means. 

The study used a 5-point Likert scale marked from “strongly agree” to “strongly disagree”. The data 

were analyzed using factor analysis, correlational analysis, ANOVA, T-test, and paired samples t-test, 

which allowed examining whether there is a statistically significant relationship between the analyzed 

variables. 

Findings: In the study group (1,424 people) students shared that they want to set up a business (mean 

2,4930) and have ideas for their own business (mean 2,4501). They are inclined also to continue their 

family business (mean 2,9333). What is interesting they would include friends in the first place (mean 

3,0569), then relatives (2,9031), and the family (mean 2,8167) in their business plans. Less than half are 

convinced that their family would support them (mean 2,1763). Sex has significant effects on mentioned 

issues. Men much more than women are willing to rely on friends in their own business. Women share 

to a greater extent the conviction that their family will support them, and at the same time their shared 

position that in view to succeed one shall rely on own efforts. There is also some country effect presented 

in the research results Albanians’ students are more relying on their friends compared to the students 

from Russia, Serbia, Poland, and Romania considering own business. The least decided to involve 

friends in a company are students from Russia. The most convinced from all groups to rely on their 

friends in business plans are Bulgarian students. All students form all countries are convinced that their 

families will support them, Romanian least. 

Practical implications: The results of the research provide an international, cross-cultural point of view 

on the attitude to cooperation with relatives and friends of young people considering their own business. 

Family and friends, through the existing ties, have a huge impact on shaping the structure and 

organizational culture in the company. Cooperation in such a relational system has both advantages and 

disadvantages. The results of the research can be used as support for decisions in the context of selecting 

bootstrap financing methods aimed at minimizing the costs of, among others. by employing friends, 

family at lower rates or borrowing from them at the first stage (Family, Friends, Fools), as well as in the 

context of decisions regarding the continuation of the family business. 

Research limitations/implications: The samples are not representative and cannot be generalized to 

the entire population of students.  More empirical work is needed to further clarify the antecedents of 

students' decisions regarding the selection of people for joint business. 

Keywords: InterGen, entrepreneurship, family business 
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Abstract 

The ‘individual self-actualization vs social unification’ is one of the dilemmas established in the society-

person relations. This dilemma comprises the following two components:    

Self-actualizations – a process whereby specific individuals carry out their own willful efforts in a 

certain activity area; it is a feature of personal growth.    

The concept of a person’s self-actualizations has but a short prehistory and took on the special 

importance with the emergence of the ideas of the humanism.  

Unification – convergence into a common system. Socially, it means development and application of 

norms of social relations and interaction.   

Because it is evidently not possible to reject social unification completely, consequently, self-

actualization as well as unification as its antithesis are the values that are not absolute per se but are in 

a dialectical unity. 

Keywords:  self-actualisation, social unification, the ‘I-concept’, social norms, datum.  

 

Резюме 
Одной из сформировавшихся в составляющих основу, необходимый момент функционирования 

социума на всех этапах его эволюции отношениях «общество-личность» социально значимых 

дилемм представляется дилемма “индивидуальная самореализация – социальная унификация”. 

Данная дилемма объединяет в себе два момента:    

      1. Самореализация – процесс осуществления конкретными индивидами собственных волевых 

усилий в определенной сфере деятельности и является атрибутом личностного развития.   Идея 

самореализации личности не обладает долгой историей. Она наибольшую актуальность 

приобрела с появлением идей гуманизма.  

      2. Унификация — приведение в единую систему. С социальной позиции означает разработку 

и применение норм социальных отношений.   

Очевидно, что нет возможности для полного отказа от социальной унификации. Следовательно, 

самореализация, также как ее антоним – унификация являются не абсолютными ценностями, а 

находящимися в диалектическом единстве ценностями. 

Ключевые слова: самоактуализация, социальное объединение, «Я-концепция», социальные 

нормы, данные. 
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Abstract 

The aim of this presentation is to present the characteristics of the iGen generation - a generation that is 

slowly maturing and growing up in the times when the main form of physical activity is constant staring 

at the screen of one's smartphone, where one can be liked or rejected by peers. It is a generation that is 

extremely sensitive mentally and alienated from real contact with other people. All this translates into 

the everyday life of its members - school life, work or relationships with other people, and consequently 

into the demographic and economic situation of the voivodeship and the country. That is why it is so 

important to determine whether and to what extent new technologies, which are an indispensable part 

of the life of these young people, affect their psyche, physical health and social relations, so that 

appropriate remedial actions can be taken in advance. This confronts own research and hypotheses put 

forward by foreign authors, where the subject matter is already known slightly better. The research 

conducted by the author to a large extent confirms the theories proclaimed by these scientists. 

Keywords: child, adolescent, igeneration, opolskie voivodship, new technologies. 
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Резюме 

Динамика отношений АСЕАН и Республики Корея оказывает влияние на экономическое 

развитие региона и региональную безопасность. Благодаря заключённым договорам и 

усилиям, предпринимаемым странами для налаживания отношений, страны АСЕАН 

стали вторым по значимости торговым партнёром Южной Кореи. Многочисленные 

торговые соглашения между странами свидетельствуют о крепких экономических связях 

РК и АСЕАН, а также о значительной интеграции Южной Кореи в регион Юго-

Восточной Азии. Тем не менее, представители АСЕАН подвергают критике Республику 

Корея за фокусирование на получении прибыли от взаимодействий с АСЕАН и 

отсутствие проработанной внешнеполитической концепции по укреплению отношений 

с каждой из стран АСЕАН [1].  

Основными направлениями сотрудничества Республики Корея и Ассоциации государств 

Юго-Восточной Азии можно назвать торговлю, инвестирование и устойчивое развитие 

региона ЮВА, военное сотрудничество как на суше, так и на море, политическое 

взаимодействие и формирование союзов, а также социальную и культурную сферы. 

Политическое сотрудничество, будучи важным атрибутом взаимоотношений 

Республики Корея и АСЕАН, не находится в безусловном приоритете и затмевается 

усилиями обеих сторон по налаживанию торговли и социокультурных связей. 

Проект по созданию свободной экономической зоны АСЕАН и Республики Корея 

способствует интенсификации взаимодействий между странами, увеличению потока 

инвестиций, росту экономики всех государств, подписавших Соглашение о свободной 

торговле, и существенному расширению сотрудничества. Этот проект можно назвать 

ключевым во взаимоотношениях Джакарты и Сеула. Однако многие исследователи 

сочли проект не отвечающим современным требованиям и недостаточно продуманным 

для того, чтобы, опираясь исключительно на него, можно было установить режим СЭВ 

на территориях стран АСЕАН и Южной Кореи [2].  

Фонд сотрудничества АСЕАН и Республики Корея является важным дипломатическим 

инструментом, используя который Южная Корея добилась значительных успехов в 

улучшении двусторонних отношений. Инициатива в отношениях РК – АСЕАН 
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принадлежит Сеулу, инвестирующему в экономику стран АСЕАН и исполняющему 

ведущую роль в совместных проектах. Сами проекты касаются в основном развития 

АСЕАН и несут Южной Корее опосредованную выгоду в виде туристических доходов и 

открытия для Сеула новых рынков сбыта. Такая политика стимулирует рост 

национальной экономики Республики Корея.  

Деятельность Центра АСЕАН-Республика Корея заключается в продвижении культур 

стран АСЕАН в Южной Корее и поощрении инвестиций в регион Юго-Восточной Азии. 

Благодаря активной работе Центра, Республика Корея и АСЕАН находят всё больше 

точек для сближения, а южнокорейские корпорации становятся более настроенными на 

инвестирование в АСЕАН.  

Помимо того, участие Республики Корея в структуре АСЕАН + 3 увеличивает вес страны 

в мировой политике и делает её полноценной «средней державой», вовлечённой в 

процессы международного уровня. Во время саммитов в формате АСЕАН + 3 

обсуждается текущий статус отношений участников и настоящая ситуация не только в 

целом по АСЕАН, но и в отдельных регионах. Также в рамках саммитов происходит 

обмен мнений по будущим направлениям сотрудничества. Такой подход позволяет 

координировать действия стран-партнёров АСЕАН для повышения эффективности 

взаимодействия. 

Встречи в форматах Регионального Форума стран АСЕАН и Совещания министров 

обороны АСЕАН плюс позволяют эффективно координировать действия АСЕАН и 

Республики Корея по борьбе с транснациональным терроризмом, осуществлению 

гуманитарной помощи, урегулированию локальных конфликтов и поддержанию мира в 

регионе, тогда как совместные учения стран содействуют модернизации военно-морских 

сил стран АСЕАН. Южная Корея поставляет странам АСЕАН военные судна и помогает 

в проводимой модернизации морской оборонной промышленности, которая 

мотивирована необходимостью защищать свои территории в споре с КНР вокруг Южно-

Китайского моря. Республика Корея, однако, предпочитает не ввязываться в данных 

спор, чтобы не провоцировать ухудшение отношений с Китаем. 

Переход к новой южной политике оказал мало влияния на внешнеполитический курс 

Республики Корея. Заявления о том, что АСЕАН станет «пост-Китаем» для Южной 

Кореи и одним из основных партнёров в каждой сфере взаимодействия, на данный 

момент критично воспринимаются большинством исследователей, несмотря на явное 

наличие потенциала для укрепления отношений. Уровень взаимоотношений АСЕАН и 

Республики Корея всё ещё не достиг уровня отношений РК и таких стран как США, 

Япония и Китай. Подход Сеула к сотрудничеству со странами АСЕАН отличается 

приоритетностью коммерческой выгоды. Голубой дом смотрит на взаимодействия с 

АСЕАН в любой области, в том числе военной, культурной и политической, с точки 
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зрения ожидаемой прибыли. Новая южная политика не внесла значительных изменений 

в процесс принятия решений относительно стратегии по взаимодействию со странами 

АСЕАН. Несмотря на заявление президента РК Мун Чжэина, что среди трёх столпов 

новой южной политики («люди, процветание, мир») «люди» имеют первостепенное 

значение [3], утверждение, что на первом месте по важности для Южной Кореи стоит 

«процветание» (прежде всего процветание самой Южной Кореи) лучше соответствует 

реальности. В то же время региональный «мир» является наименее актуальной целью 

для Республики Корея, озабоченной корейским вопросом и поддержанием хороших 

отношений с Китаем. Способствование региональному миру требует от РК 

существенных вложений, преданности общему делу и готовности брать на себя риски, 

чего Сеул пока не может себе позволить. Тем не менее, отношения Южной Кореи и 

АСЕАН находятся на подъёме во многом благодаря новой южной политике и личной 

вовлеченности южнокорейского президента. Переход к новой южной политике был 

мотивирован не сколько желанием упрочить отношения с АСЕАН, сколько амбицией 

стать влиятельной средней державой, обладающей международным авторитетом, и 

обрести экономическую и политическую независимость от Китая. Важно отметить 

положительный отклик стран АСЕАН на новую южную политику, возродившую в 

Республике Корея уже начавший угасать интерес к Юго-Восточной Азии. Новая южная 

политика стала символом внешней политики администрации президента Мун Чжэина, 

стимулировала укрепление связей между РК и АСЕАН и расцвет туризма, но не привела 

мощному росту объёмов двусторонних торговли и инвестирования. Эффект новой 

южной политики будет ощущаться в течение многих лет после президентства Мун 

Чжэина и вести к дальнейшему улучшению отношений АСЕАН и Республики Корея. 

Можно заключить, что Республика Корея придаёт особую важность своим отношениям 

со странами АСЕАН. Наибольший интерес для Сеула представляют торговля и 

инвестирование по причине высокой прибыли, получаемой Южной Кореей от 

экономических операций с АСЕАН. Ввиду этого АСЕАН является одним из 

приоритетных направлений сотрудничества для Республики Корея и занимает важное 

место во внешней политике страны. Тем не менее, несмотря на то что при президенте 

Мун Чжэине двусторонние отношения с АСЕАН должны были приобрести 

первостепенное значение для Сеула, согласно заявленным целям новой южной 

политики, АСЕАН как союзник и торговый партнёр продолжает затмеваться такими 

традиционными партнёрами Республики Корея, как США, Китай и Япония. 

Южная Корея заинтересована в регионе Юго-Восточной Азии, предоставляющем рынки 

сбыта, готовом принимать прямые иностранные инвестиции и развиваться под 

южнокорейским руководством. Республика Корея преследует цель углубить 

взаимодействие с АСЕАН для увеличения прибыли, которая не была бы связана с 

китайско-южнокорейскими отношениями, что позволит Республике Корея обрести 
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относительную экономическую и политическую независимость от Китая. Кроме того, 

для Сеула важно заручиться поддержкой малых держав, входящих в АСЕАН, чтобы с 

уверенностью презентовать себя как значимого игрока на международной арене. 

Стремясь к этим целям, Республика Корея старается равномерно развивать все 

возможные направления взаимодействия с АСЕАН путём подписания соглашений, 

разработки совместных планов действий и создания различных фондов, центров 

сотрудничества и прочих организаций, позволяющих институционализировать 

существующие отношения.  
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Öz 

Propaganda, her ülkenin kendi çıkarları doğrultusunda gerek stratejik gerekse taktiksel anlamda izlemiş 

olduğu politikalarının ayrılmaz bir parçasıdır. Belli bir düşüncenin, davranışın, eylemin, duygunun veya 

dikkat çekici bir olayın hem ülke çapında hem de dünya genelinde yaygınlaşması ve bir kamuoyu 

imalatının inşa edilmesi istendiğinde propaganda faaliyetlerine girişilmesi kaçınılmazdır, denilebilir. Bu 

faaliyetler, hem sıcak hem de soğuk savaş dönemlerinde bazen açık ve şeffaf bazen kapalı ve karanlık 

bazen de savaş ve vahşet özelinde amaca ulaşmak için kullanılmak üzere her türlü entrikayı bünyesinde 

barındıracak bir biçimde sürdürülmektedir. Hatta bir ülkenin aleyhine olan olaylar, bir başka ülkenin 

lehine, karşı propaganda özelinde kullanılabilmektedir. 

Bu amaç doğrultusunda bütün olaylar, sloganlar, afişler, resimler, heykeller, müzikler, karikatürler, 

filmler, protesto hareketleri ve skandallar, “seçici ayıklama” özelinde tercih edilmekte ve hiçbir sınır 

tanımadan devreye sokulmaktadır. Bu da bir ülke için dezavantaj olan bir durumun, başka ülkeler için 

fırsata çevrilmesi anlamına gelmektedir. Ancak bu fırsat, onu kullanabilecek potansiyeli bünyesinde 

barındıranlar için geçerlidir. Başka bir ifadeyle bu fırsat, dünya genelinde ve gelişmişlik liginde yerlerini 

doğrulama derdinde olan güçlü ülkeler için söz konusudur. Çünkü bu ülkeler, hem yapısal yeniliklerin 

gerçekleştirildiği hem de bu yeniliklerin tekelinin elde tutulduğu yerlerdir.  

Bu bağlamda günümüzdeki propaganda faaliyetlerinin, amaca ulaşmak doğrultusunda geçmişten hem 

farklı hem de çok daha incelikli olarak gerçekleştirildiği ileri sürülebilir. Bu konuda Baudrillard’ın 

“illüzyon ve simülasyon” ayrımı, son derece aydınlatıcı bir fikir vermektedir. Çünkü biri maddi bir 

temele yaslanırken, diğeri böyle bir temelden yoksundur. Başka bir ifadeyle kurgu olanın gerçeğe daha 

üstün geldiği bir simülasyon evreninde kameralar vasıtasıyla görkemli gösterilerde öne çıkarılan 

görüntüler gerçek olsa da onların gerçekliğinden emin olma konusunda oldukça zorluk çekilmektedir. 

Nitekim yapılan çalışmada ele alınan iki film özelinde de bu ayrıntıya odaklanılmaktadır.  

mailto:nrsam1635@uludag.edu.tr
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Bu anlamda yapılan çalışmada, nitel yöntem itibariyle “tarihsel karşılaştırma” kullanılmakta olup, 

geçmiş ve günümüzdeki propaganda faaliyetleri, “tarihsel olarak ele alınmaktadır. Araştırmanın nitel 

tekniğini, “doküman analizi”, örneklemini ise, “aşırı veya aykırı durum” oluşturmaktadır. Çalışma, bir 

bütün olarak teorik ve uygulamalı bilim geleneği düzleminde seçilen filmlerin içeriğine, söylemine ve 

temsil kabiliyetine uygun bir biçimde sürdürülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Propaganda, Savaş, Vahşet, Gösteri, Uyuyan Güzel, Başkan’ın Adamları 

 

 

Abstract 

Propaganda is an inherent feature of any country's policies, both strategically and tactically, toward its 

own interests. We can also suggest that it is inevitable to engage in propaganda activities when it comes 

to disseminate certain thoughts, behaviors, actions, feelings, and any significant event or ideal both 

global and national scale, and to construct public opinion around them. These activities are carried out, 

sometimes open and transparent, sometimes covert and dark, during both hot and cold war periods, and 

sometimes in a way that includes all kinds of machinations to be used to achieve the goal with war and 

brutality. In fact, events that are against one country can be used in favor of another country, specifically 

with counterpropaganda. 

As such, all events, slogans, posters, pictures, sculptures, musical works, cartoons, films, stories, fairy 

tales, mythological figures, epics, protest movements and scandals are preferred - using "selective 

sorting", and utilized for this purpose without any boundaries. This means that a situation unfavorable 

for one country is turned into an opportunity for other countries. However, this will be an opportunity 

only for those who have the potency required to utilize it. In other words, such opportunity is available 

for the most powerful countries seeking to consolidate their position across the world and in the league 

of developed countries. Because these countries make - and monopolize - the structural innovations 

within their borders. 

In this study, we reviewed two films as representative samples of propaganda. Our study focuses on the 

corrupting effects of power due to the absolute use of it, especially during implementation of war and 

brutality propaganda, using discourse and content analysis methods.  

Keywords: Propaganda, War, Brutality, Show, Sleeping Beauty, Wag The Dog. 

 

 

GİRİŞ 

Günümüzdeki propaganda faaliyetlerinin, amaca ulaşmak doğrultusunda geçmişten hem farklı hem de 

çok daha incelikli olarak gerçekleştirildiği ileri sürülebilir.  Bu konuda Baudrillard’ın “illüzyon ve 

simülasyon” ayrımı, son derece aydınlatıcı bir fikir vermektedir. Çünkü biri maddi bir temele 

yaslanırken, diğeri böyle bir temelden yoksundur. Başka bir ifadeyle kurgu olanın gerçeğe daha üstün 

geldiği bir simülasyon evreninde kameralar vasıtasıyla görkemli gösterilerde öne çıkarılan görüntüler 
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gerçek olsa da onların gerçekliğinden emin olma konusunda oldukça zorluk çekilmektedir. Bunun 

nedeni, illüzyonda maddi bir gerçekliğin çarpıtılmasından, buna karşın simülasyonda ise, gerçekte 

olmayan bir şeyin mevcut kılınmasından kaynaklanmaktadır.  

Bu anlamda yapılan çalışmada “Uyuyan Güzel” masalı, illüzyon evreninde gerçekliğin, verilen eğitim 

özelinde ideolojik bir biçimde çarpıtılmasına ve iktidarın uygulamış oldukları baskılarına karşılık 

gelmektedir. Başka bir ifadeyle “Uyuyan Güzel” masalında, Orwell’in “1984” romanındaki “iktidarı 

sürdürmek istiyorsan öncelikle acı çektirmelisin” düsturundan hareket edilmektedir. Buna karşın 

“Başkan’ın Adamları” filminde ise, bir simülasyon evreni anlatılmakta, yani olmayan bir şey, doğru ve 

gerçekmiş gibi var kılınmaya çalışılmaktadır. Başkan’ın Adamları filminde bu anlamda, Orwell’den 

ziyade Huxley’in “Cesur Yeni Dünyası”ndaki söylemi daha fazla dikkate alınmakta, yani acı çektirmek 

yerine kitlelere hazlar verilmek suretiyle iktidarların sürdürülebileceğine yönelik bir kanaate 

ulaşılmaktadır. 

Bu bağlamda kültür endüstrisinin hegemonyasında “katı olan her şey buharlaşmakta” veya “her şey her 

şeye dönüştürülebilmektedir”. Buna göre tüm içerikler, görüntüler, resimler hikâyeler ve senaryolar, 

hem kolaylıkla eğlenceye dönüştürülmekte hem de her türlü propagandayla bütünleştirilebilmektedir. 

Doğal olarak bunun içerisinde her türlü entrikaya ve yalanlara da yer verilmektedir. Nitekim Platon’un 

devlet adlı eserinde devletin bekasının sürdürülebilmesi için gerektiğinde “Soylu Yalanlara” da 

başvurulabileceğinden bahsedilmektedir. 

Çalışma bir bütün olarak bu tematiği içeren savaş ve vahşet propagandasını tanımlayıcı nitelikte ve 

örneklem kabiliyetine sahip iki film üzerinden irdelenmeye çalışılmakta, dolayısıyla da dünyanın ne 

türde entrikalarla döndürüldüğüne ve yönetildiğine yönelik ayrıntılarına odaklanılmaktadır. 

 

1. Materyal ve Metod:  

Yapılan çalışmada, nitel yöntem itibariyle “tarihsel karşılaştırma” kullanılmakta olup, geçmiş ve 

günümüzdeki propaganda faaliyetleri, “tarihsel olarak ele alınmaktadır. Araştırmanın nitel tekniğini, 

“doküman analizi”, örneklemini ise, “aşırı veya aykırı durum” oluşturmaktadır. Araştırmanın yöntemi, 

tekniği ve seçilen örneklemi dikkate alındığında yapılan karşılaştırmanın, “illüzyon ve simülasyon”, 

propaganda araçları bağlamında radyo ve televizyon ile birlikte günümüzde internet”, toplum 

karşılaştırması anlamında da “kamu ve kitle”, iktidarın sürdürülmesi bakımından ise, “cezalandırma 

yoluyla baskı uygulama ve korku salma ile haz verme” “arasında olduğu ileri sürülebilir. Bu bağlamda 

çalışma, bir bütün olarak teorik ve uygulamalı bilim geleneği düzleminde seçilen filmlerin içeriğine, 

söylemine ve temsil kabiliyetine uygun bir biçimde sürdürülmüştür. 

2. Kavramsal Çerçeve: 

Denilebilir ki, propaganda üzerinden manipüle etmeye veya yönlendirmeye dayalı bütün ikna, etkileme 

ve telkin çalışmalarının temelinde, hedef alınan kitlelerin bilinçaltında motive edici bir biçimde yer alma 

isteği bulunmaktadır. Bu istek doğrultusunda bireysel, grupsal ve toplumsal hedefleri birbirlerine 

eklemleyebilecek her şey propaganda faaliyetleri kapsamındadır, denilebilir. Örneğin bir kamu 

diplomasisi veya halkla ilişkilere yönelik bir faaliyet, kitlelerin ikna edilmesi ve etkilenmesi söz konusu 
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olduğunda bir anda kolaylıkla propagandaya dönüştürülebilmektedir. Aynı şeyler, psikolojik bir harekât, 

savaş veya içinden çıkılmaz yok edici bir vahşet durumu söz konusu olduğunda da geçerlidir.  

Buna göre bütün propagandaların öncelikli ortak paydası, halkın hem siyasal ve ekonomik yapıyı kabul 

etmesine hem de bir eyleme katılmasına yol açmak için kitle iletişim araçları vasıtasıyla belli bir 

ideolojiyi yayma girişimini ima etmesidir, denilebilir (Ellul, 1973: 63). Böyle bir girişim ve ima etme, 

propagandayı, bir taraftan örgütlü bir çabanın sonrasında belli fikirlerin, inançların veya doktrinlerin 

geniş çapta yayılmaya çalışıldığı bir mekanizma, diğer taraftan da “görünmez hükümetin yürütme kolu” 

haline getirmektedir (Bernays, 1928: 20). Kuşkusuz bu süreçte, gelişigüzel veya keyfi hareket 

edilmemekte, bilakis kitleleri belirli bir yönde yönlendirmeyi amaçlayan her öznel düşünce, seçici 

raporlamaya dayalı olarak sınıflandırılmakta ve uygulamaya konulmaktadır (Stockmann, 2010: 274-

275). 

Bu ifadelerin ışığı altında propagandanın, hem ulusal hem de uluslararası ölçekte, hükümetlerin 

hedeflerine arzu ettikleri yollardan belli bir toplumsal yararı elde etmek üzere ulaşabilmeleri için 

kamuoyunu etkilemeye çalıştıkları teknikler yelpazesini kapsadığı ileri sürülebilir (Vaughan, 2005: 3-

4). Bu teknikler yelpazesinin harmonik bir bütünlükte kullanılmasıyla propaganda, insanların, grupların, 

toplulukların veya toplumların zihniyetini, duygularını, hayallerini veya mantığını anlamak isteyenlere, 

“bir idealizmi sunmakla kalmamakta, aynı zamanda idealizmin gerçek egemenlik aracı” olduğunu da 

göstermektedir. Bunun önemini kavrayan ülkeler, yaptıkları etkili propaganda çalışmalarında belli bir 

yapıdaki duygu ve düşüncelerin öncelikle birbirlerini nasıl çağrıştırdığına ve şekillendirdiğine 

bakmakta, sonrasında ise, belli bir düşünceyle ne yapacaklarına ve onu, hangi duygu üzerinden nasıl 

hareket ettireceklerine odaklanmaktadırlar (Axelrod, 2009: 141-146). 

Bu sayede etkili propaganda faaliyetlerinde bulunanlar, anlamlı sembolleri kullanarak sadece kolektif 

tutumları manipüle etmekle kalmamakta, aynı zamanda yayılması istenen fikirlere engel teşkil 

edebilecek tüm alternatif seçenekleri ortadan kaldırmak suretiyle aslında sosyal anlamda bir kontrol 

tekniğini de fonksiyonel kılmaktadırlar (Cull, & Culbert & Welch, 2003: 318-319). Bu husus, amaç ve 

hedeflere ulaşılması söz konusu olduğunda savaş ve vahşet propagandasında da önemli bir vasıtadır, 

denilebilir. Çünkü bu vasıta, Hitler’in “Mein Kampf” adlı eserinde de belirttiği gibi, “daha kolay 

kazanılabilecek bir zaferin şartı olarak en korkunç silahları dahi en insani silah haline getirebilmektedir” 

(Hitler, 2002: 169). 

Nitekim günümüzde bu anlamda ülkelerin birbirleriyle ciddi bir propaganda yarışı içerisinde olduklarına 

dair bir hayli örneğe rastlanılmaktadır. Çünkü Makyavelci anlamda pragmatizmin bir gereği olarak 

“amaca ulaşmak için her yol mubah” görülmektedir. Ancak bu husus, beraberinde bir meşruiyeti 

getirmediği gibi haklı olarak da savunulamamaktadır. Çünkü dile getirilen, iddia edilen ve gösterilen 

şeyler, mantığa bürünmüş, akla uygun hale getirilmiş veya rasyonelleştirilmiş şeyler olsalar da 

propaganda vasıtasıyla asıl gerçeğin ortaya çıkarılmasını ve aydınlığa kavuşturulmasını engellemeleri 

nedeniyle meşru, haklı veya hukuki bir dayanaktan oldukça uzaktırlar. 

Ne yazık ki kitleler, yoğun duygusal bir coşkuyla ve sürüklenmişliğe dayalı bir akışkanlıkla hareket 

etmiş olduklarından doğru ve yanlış arasındaki farkı ayırt edebilecek bir potansiyelden yoksundurlar. 

Çünkü kitlelerin tepkileri, bilinçli olmaktan ziyade reflekstir. Bu refleks tepkiler, kitle insanının sonunu 

dahi getirebilecek bir mahiyete sahiptir. Adorno tam da bu noktada, “insanların anlamadıkları bir fikir 
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uğruna dahi ölebileceklerinden” bahsetmektedir. Adorno’nun değindiği bu husus, Nazilerin ve Nazi 

düşünce çizgisinin inatçı, bilinçli ve manipülatif irrasyonelliğinin kökenleri hakkında da bir fikir 

vermektedir (Adorno, 2011: 247). Bu da propagandanın, kitleler üzerinde neden bu kadar etkili bir vasıta 

olduğunu anlaşılır kılmaktadır.  

3. Savaş ve Vahşet Propagandasının Genel Karakteristikleri:  

Ülkelerin savaş ve vahşet propagandasını tercih etmelerinin temelinde, herhangi bir başarısızlık veya 

krizin yönetilememesi durumunda halkın veya kitlelerin negatif enerjilerini boşaltabilecekleri hayali bir 

düşmandan ziyade gerçek bir düşmana gereksinim duyma isteklerinin yer alması yatmaktadır.  Bu 

hususa, Hitler dönemi Almanya’sında “dünyada kalan tek Yahudi’nin Krallar gibi yaşatılması” 

temsilinde çarpıcı bir biçimde dikkat çekilmektedir. Bu temsilde, Almanların tüm politik başarıları 

“üstün ırk” olmalarına bağlanmakta, başarısızlıkları ise, Yahudilere yüklenmekte, dolayısıyla da onların 

cezalandırılmaları, gaz odalarında yakılarak öldürülmeleri veya zorunlu olarak sürgüne tabi tutulmaları 

rasyonalize edilmektedir. 

Bu bağlamda kendilerini “üstün ırk” gören Almanların, “benliklerinde bir Yahudi taşıdıkları” ileri 

sürülebilir. Bunun nedeni, gözle görülür bir düşmanla savaşmayı, görünmeyen bir cinle savaşmaktan 

daha kolay görme eğiliminde olmalarından kaynaklanmaktadır (Domenach, 1995: 61). Ancak burada 

beliren sorun, daha çok ortada hiçbir Yahudi kalmadığında başarısızlığın sorumluluğunun kime 

yükleneceğiyle ilgilidir. İşte savaş ve vahşet propagandasının varlık nedeni veya gerekçesi tam da 

burada yatmaktadır.  

Genel hatlarıyla savaş ve vahşet propagandasının başlıca hedefleri şu şekildedir:  

a. Düşmana karşı nefret hislerini uyandırarak onun maneviyatını bozmak, 

b. Milleti, müttefik güçlerin davalarında son derece haklı olduğuna inandırmak ve onu savaşa 

ruhen hazırlamak, 

c. Tarafsız ülkelerle dostluk bağları kurmak ve mümkün olduğunda bu ülkelerin desteğini 

sağlamak, 

d. Halkı, müttefik güçlerin hem haklı hem de muzaffer olacağı konusunda ikna etmek, 

e. Aynı safta çarpışan milletlerle dostluğu geliştirmek, 

f. Grup dışılığın tehlikeli olduğu fikrini aşılamak suretiyle bir gruba dâhil olma duygusunu 

kuvvetle hissettirmeyi sağlamak, (Brown, 2000: 73) özelinde karşımıza çıkmaktadır.  

Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi ise, “yalan yayma” işlemlerinin ve gayri-meşrulaştırma yöntemlerinin 

başarılı bir biçimde stratejik ve taktiksel anlamda yönetilmesini gerektirmektedir. Bu uğurda ilk etapta 

hedef alınanlar veya muhalif görülenler, birer hayvan, iblis veya canavar olarak insan dışılaştırılmış ya 

da alt insan özelinde resmedilmektedir. İkinci etapta ise, düşman olarak tanımlanan unsurların evrensel 

normlara göre, örneğin çocuklara, hastalara ve yaşlı insanlara yönelik saldırılarıyla birlikte yaptıkları 

saygısızlıkları sürekli tekrar edilmektedir. Üçüncü etapta, olumsuz nitelikteki kişisel özelliklerin 

toplumun genelini temsil ettiği vurgulanmak suretiyle önyargılar veya bazı klişe olumsuzluklar işlevsel 

kılınmaktadır. Böylelikle hedef alınan düşman unsurlar, etiketlenmekte veya damgalanmaktadır. Bütün 

bunlar, hedef alınan düşmanın, “insan ırkına ait olmadığına dair bir kanıt” olarak sunulmaktadır. Bu da 

düşmanın, “insan şefkatine ihtiyacı” olmadığı yönündeki söylemleri, savaş ve vahşet propagandasını 

icra edenler tarafından oldukça kullanışlı hale getirmektedir (Malesevic, 2018: 305-308). 
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Özellikle hınç duygusunu ve nefret söylemlerini daha da kışkırtarak düşmanın kendisine yönelik 

yapılacak saldırıları olumlamaktadır. Bu husus, düşman olarak görülen veya nitelenen unsurların, 

kendilerini dost tarafta tanımlayanların ve rasyonel bir çerçevede sunanların yaptıkları saldırılara karşıt 

yöndeki psikolojik ve stratejik harekâtlar için de geçerlidir. Çünkü kendilerini dost kuvvetler olarak 

görenler, düşman unsurlar tarafından da mücadele etmek zorunda oldukları karşıt kutupta yer alan bir 

düşman olarak nitelenmektedir. Böyle bir durumda Zizek’e göre, her iki tarafta yer alan unsurlar, “şiddet 

ve karşıt şiddet özelinde ölümcül bir kısır döngüye girerek savaşmak istedikleri güçleri yaratmaktadır” 

(Zizek, 2018: 81). Başka bir ifadeyle “düşman tarafların her biri, diğerinin kanununu oluşturabilecek bir 

eylemi karşılıklı olarak ortaya çıkarmaktadır” (Achcar, 2012: 25). 

Kuşkusuz bu süreçte, taraflar arasındaki hınç duygu durumunun, yani intikam isteği, nefret, kötü 

niyetlilik, haset, kara çalma dürtüsü ve değersizleştirici kinin (Scheler, 2004: 7), ön planda tutulmuş 

olmasının büyük bir önemi ve rolü bulunmaktadır. Çünkü hınç, tarafları, karşılıklı olarak yıkılmış bir 

geçmişin çarmıhına germekle kalmamakta, aynı zamanda geriye döndürülemeyecek olanın tersine 

çevrilmesini, olanın olmamış kılınmasını talep etmekte, dolayısıyla da geleceğe çıkışın önünü 

kesmektedir. Kısaca hınç duygusu, ilki geçmişe dönmek, ikincisi ise, olmuş olanın feshedilmesi olmak 

üzere iki farklı imkânsızı talep etmektedir (Amery, 2015: 95). Doğal olarak savaş ve vahşet söz konusu 

olduğunda yerine getirilmesi mümkün olmayan bu talepler, bir yandan tarafların birbirlerine yönelik 

negatif yüklü enerjilerini en üst seviyeye çekmekte, diğer taraftan da onları, gündelik hayatlarının 

normal yörüngesinden çıkararak farklı bir coşkuya, beklenmedik olasılıklara, olağanüstü hedeflere ve 

maceraya sürüklemektedir. Ancak gerçekçi olmayan hedeflere yönelik coşkular, bir süre sonra yerini 

çaresizliğe, umutsuzluğa bırakmaktadır (Ellul, 1973: 72). 

Böyle bir durumda ise, özellikle hüsrana uğramış kitleler, kendileri gibi olan diğer insanlarla birlikte 

hem bir nefret hissini paylaşmakta hem de bir kitlenin kendisini tek vücut haline getirmek suretiyle en 

büyük rollerini oynamaktadırlar. Bir anlamda Heine’nin de dediği gibi “Hristiyan sevgisinin 

yaratamadığı bütünlüğü, ortak bir nefret duygusu üzerinden gerçekleştirmektedirler”. Çünkü psikolojik 

açıdan arzuları tatmin olmamış ve hüsrana uğramış kimseler, bir öfke patlaması yaşamaktadırlar. Bu 

öfke patlaması, insanların sadece kendilerine yönelik kalmamakta, aynı zamanda öfkelerini 

kusabilecekleri bir hedefe yönelmelerine, yani düşman arayışına koyulmalarına da uygun bir zemin 

hazırlamaktadır. Bu nedenle de hüsrana uğrayanlar, çareyi, bir taraftan kendi gibi olanlarla birleşmekte, 

diğer taraftan ise, ortak bir nefret hissine sahip fertler arasında erimekte ve kitlenin bir parçası olmakta 

bulmaktadırlar (Brown, 2000: 105-106). 

Nitekim Hitler’in savaş ve vahşet propagandası da işte bu anahtar temel üzerinde yükselmektedir. Çünkü 

düşmana karşı uzlaşmaz bir mücadele etmeni olarak nefret duygusu, ona sahip olan insanlara sınırlarının 

ötesinde bir azmi vermekle kalmamakta, aynı zamanda onları, etkili, güçlü, seçici ve soğuk bir ölüm 

makinesine de dönüştürmektedir. Aksi bir durumda ise, yani nefretsiz bir halkın, zalim bir düşman 

karşısında zafer kazanmasının mümkün olamayacağı dile getirilmektedir (Achcar, 2012: 102). Buna 

göre halkın nefreti ve negatif enerjisi ne kadar yüksek seviyede tutulursa, “düşmanın kendisini, 

hikâyesini duymadığımız kişi” haline getirmek de o kadar kolaylaşmaktadır  (Zizek, 2018: 52). Çünkü 

bu noktada, propagandanın görkemli bir biçimde sunulmasıyla büyülenen ve sürüklenmişlik duygusuyla 

hareket eden memnuniyetsiz kitleler, “bir akıl tutulması” yaşamaktadırlar. Şimdi değinilen bu hususları, 
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“aşırı ve aykırı durum” örneklemi içerisinde yer alan iki farklı propaganda filmi üzerinden irdelemeye 

ve özetlemeye çalışalım. 

4. “Uyuyan Güzel” Filmi:  

Bilindiği üzere, Althusser’in en önemli eserlerinden biri, “Devletin İdeolojik Aygıtları”dır. Bu aygıtların 

başında ise, eğitim gelmektedir. Bu aygıt sayesinde devlet, zor veya şiddet yoluna başvurmadan kanaat 

imalatına girişmek suretiyle vatandaşlarından, kendiliğinden gelişen gönüllü bir onay almaktadır. Bu 

sayede, gelecekte hem devletin varlığının devam ettirilebileceği hem de kültür mirasının bırakılabileceği 

“ideal bir tip üretilmiş” olmaktadır. “Uyuyan güzel” filmi bu anlamda, Walt Disney tarafından çekilmiş 

olup, çizgi karakterler üzerinden “Hitler’in Çocuklarının Nazi Yapılması” sürecinde “ölüm için nasıl 

eğitildiklerini” ve “bu yola nasıl girildiğini” anlatmaktadır.   

“Uyuyan Güzel” filminde, eğitimin ideolojik bir aygıt olarak işlevsel kılınmasıyla ilgili beş önemli ana 

tema üzerinde durulmaktadır. İlk etapta Nazileştirme süreci, Almanya’da doğan her çocuğun ciddi bir 

kontrole tabi tutulmalarıyla başlatılmaktadır. Öncelikle doğum yapan ailelerin her biri, çocuklarını 

kaydettirmek üzere doğumların kontrolünü yapan ofislere başvurmak zorundadır. Her aile, doğum 

belgelerinin yanında büyükbabalarının bilgilerini de sunarak safkan aryan ırkından olduğunu kanıtlamak 

durumundadır. Bunun hemen sonrasında ise, çocuğa bir isim verilmesi ve bunun da yasaklı olmaması 

gerekmektedir. Başka bir ifadeyle, ailelerin çocuklarına verdikleri isimlerin yasaklılar listesinde olup 

olmadıkları kontrol edilmektedir. Bu anlamda filmde, bütün prosedürlerin sonunda çocuklarına yasaklı 

olmayan ve sistemin ideolojisiyle uygunluk içeren isimleri veren ailelere, ödül olarak Almanya’nın en 

çok satan “Mein Kampf” adlı kitabı verilmektedir. Bu ise, eğitimin ideolojik bir aygıt olarak 

kullanılmasının yanında propaganda yoluyla Nazizmin sistematik olarak taçlandırılması özelinde 

yorumlanabilir. 

İkinci önemli tema ise, anaokuluna başlayan bütün küçük Hans’ların, masalların yeni bir versiyonuyla 

eğitilmeleri esnasında karşımıza çıkmaktadır. Bunun en güzel örneği, “Uyuyan Güzel” masalıdır. Bu 

masalda, Küçük Hans’ların her birine demokrasinin bir cadı olduğu öğretilmektedir. Küçük Hans’ların 

her birinin, geleceğin prensleri unvanını alabilmeleri, bu cadıyla savaşmalarına ve zafer kazanmalarına 

bağlıdır. Kısaca cadı olarak tasvir edilen demokrasi düşürülmeden prens olunamayacağı 

vurgulanmaktadır. Oysa geleceğin prenslerinin asıl görevi ve ödevi, demokrasiyi düşürdükten sonra 

‘Uyuyan Güzeli” bir öpücükle sihri bozarak uykusundan uyandırmaktır. “Uyuyan Güzel” ile anlatılmak 

istenen ise, Almanya’nın ta kendisidir. Filmde “Uyuyan Güzeli” uykusundan uyandıran cesur ve 

yakışıklı prens figürü olarak Adolf Hitler takdim edilmektedir. Bu masal’da Hitler, “Uyuyan Güzel” 

olan Almanya’yı uykusundan uyandırarak bir anlamda hantallığından kurtarmakta, onu, bir geziye ve 

yeni bir serüvene çıkarmaktadır. “Uyuyan Güzel” masalında üç temel hedefin gerçekleştirilmesinin 

arzulandığı gözlenmektedir. İlki, Hitler’i genç Hans’ların idolü haline getirilmesi, ikincisi genç 

Hans’ların kendilerinin birer idol olması ve üçüncüsü ise, “Uyuyan Güzel” Almanya’nın uyandırılması 

ve yeni bir maceraya çıkarılması sürecinde ölümüne mücadele edilmesidir. Bütün bunlar, gelecekte her 

bir Hans’ın kendilerinden yerine getirilmesi gereken beklentileri nitelemektedir. 

Filmin üçüncü temasını, eğitime devam mecburiyeti ve onun, disiplinli bir biçimde sürdürülmesi 

oluşturmaktadır. Bu tema, küçük Hans’ın bir gün hastalanması ve annesinin, onun bir an önce iyileşmesi 

için dua etmesi özelinde işlenmektedir. Çünkü hasta olan çocuklar iyileşme belirtisi göstermediğinde 
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toplanmakta ve bir daha kendilerinden haber alınamamaktadır. Bu husus, bütün küçük Hans’ların 

annelerinin en önemli endişesidir. Nitekim küçük Hans’ın evine gelen ceberût kontrolör de bu kadar 

melankoliye gerek olmadığını, dolayısıyla okuluna devam etmesi gerektiğini söylemektedir. Çünkü 

Nazizm ideolojisinin başarısı, eğitimin ideolojik bir aygıt olarak disiplinli bir biçimde sürdürülmesini 

gerektirmektedir. Küçük Hans’ların iyileşerek bulundukları okullarına, eğitim ve öğretimlerine 

kaldıkları yerden devam etmek üzere geri dönmeleri, bir taraftan idolleştirilen Hitler’e itaat etmelerini, 

diğer taraftan ise, Hitler’in şahsında bütünleştirilen “Uyuyan Güzel”, yani Almanya uğrunda “ölme 

eğitimlerini” eksiksiz bir biçimde tamamlamalarını işaret etmektedir. Bu uğurda insanüstü çaba gösteren 

bütün Hans’lardan memnun olunmaktadır. Bu memnuniyet, Filmde Führer, Goebbels ve Göring’in bir 

sınıf ortamındaki karede asılı bulunan portrelerinde, her birinin gözlerinin “altın yıldız” gibi parlaması 

özelinde verilmektedir. Bu da bir resmin dahi propaganda özelinde sadece bir resim olmadığının en 

önemli göstergesidir, denilebilir.  

Dördüncü tema, küçük Hans’ların ceberût hocasının doğal tarihle ilgili bir ders vermek isteğinde işlevsel 

kılınmaktadır. Özellikle bir orman ortamında güçlü olan tilkinin, güçsüz olan tavşanı yemesi tasvir 

edilmekte ve hemen akabinde de sınıftaki küçük Hans’lara burada ne anlatılmak istenildiği 

sorulmaktadır. Sınıftaki küçük Hans’lardan biri, tilki tarafından yenilen tavşandan zavallı diye 

bahsetmektedir. Ancak bu, beklenilen ve hoşnut kalınan bir yanıt olmadığından kabul görmemektedir. 

Bu temada, ceberût öğretmenlerin beklenilen ve arzu edilen şekliyle hareket etmeyenlere yönelik doğru 

yanıt alıncaya kadar ceza uygulayabilecekleri veya hakaret edebilecekleri vurgulanmaktadır. Bu 

bağlamda ceza almak ve hakarete uğramak istemeyen her öğrenci kendilerinden beklenilen yanıtları 

doğru bir biçimde vermek ve memnuniyet sağlamak zorundadır. Nitekim Filmde de ilk soruya aldığı 

yanıttan memnun olmayan ceberût öğretmenin soruyu bir kez daha tekrar ederek doğru yanıt beklediğini 

söylemesi, hem kendisini hem de öğrencilerin sınıf ortamında resimler üzerinden kendilerine bakan 

idollerini memnun etmeleri gerektiğini anlatan bir girişimdir. Bu girişim, doğru ve memnun edici bir 

yanıt alınıncaya kadar küçük Hans’lara verilen cezalarla birlikte sürdürülmektedir. Sorulan soruya Nazi 

ideolojisine uygun gelecek bir yanıtı, sınıftaki küçük Hans’lardan biri, şu şekilde dile getirmektedir: 

“dünya güçlü ve acımasız olana aittir, dolayısıyla da tavşan korkaktı ve ölmeyi hak etti”. Bu yanıt 

karşısında hem öğretmenin hem de sınıfta resimleri asılı bulunan küçük Hans’ların idollerinin gözleri 

kamaşmaktadır. Memnun edici ve doğru kabul edilen yanıt alındıktan sonra gözleri kamaşmış ceberût 

öğretmen, ceza alan küçük Hans’lara dönerek demek ki doğru yanıt neymiş diye bir kez daha 

sormaktadır. Bu kez, ceza alan bütün küçük Hans’ların her biri, “tavşandan artık nefret ediyorum ve 

zayıflara yer yok” diye güçlü tepkiler vermeye başlamaktadırlar. Bu husus, ceza alan küçük Hans’ların, 

hızla öğrenmeye başladıklarının, dolayısıyla da “doğru Nazi düşünme çizgisine geldiklerinin bir 

göstergesi” kabul edilmektedir. O halde güçlü tilki’nin zayıf tavşan’ı yemesi özelinde verilen bu ders, 

Nazizmin temelini oluşturmaktadır, denilebilir.  

Beşinci ve son tema ise, belirli eğitim aşamalarını tamamladıktan sonra birer yetişkin haline gelen her 

bir Hans’ın, Führer’leri tarafından derecelendirilmiş daha yüksek bir eğitime hazırlanmalarıyla ilgilidir. 

Bu hazırlanmanın temelinde, “Almanların “büyük yürüyüş” adını verdikleri idealleri yer almaktadır. 

Ancak idealize edilen bu yürüyüşün gerçekleşmesi, Almanların süper bir ırk olarak kimseden 

korkmadan ve yenilmeden merkezi güç olarak dünyaya kendilerini kabul ettirmelerine, dolayısıyla da 

kendi dışındaki köle, zayıf ve korkak olarak nitelendirdikleri bütün ülkeleri tarih sahnesinden 
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silmelerine bağlıdır. Bu bakış açısından hareket edildiğinde, bugün Almanya’nın gelecekte ise tüm 

dünya’nın ellerine geçebilmesinin yolu, Nazizmin tüm derece ve türdeki yatkınlıklarına sahip bütün 

yetişkin Hans’ların toleransız, umutsuz ve şefkatsiz bir biçimde marşlar eşliğinde ve bütünleştikleri 

idollerine selam vererek ilerlemelerinden geçmektedir. 

Sonuç itibariyle yıllar içerisinde “iyi bir Nazi” olunması için verilen eğitim, katı bir disiplin içerisinde 

tamamlanmaktadır. İyi bir Nazi olunduğunun en temel göstergeleri arasında ise, bütün yetişkin 

Hans’ların milyonlarca yoldaşıyla birlikte marşlar eşliğinde selam vererek gerçekleştirdikleri 

yürüyüşleri esnasında, Nazi Partisinin kendilerinden görmelerini istediğinden fazlasını görmemeleri, 

söylemelerini istediğinden fazlasını söylememeleri, yapılmalarını istediğinden fazlasını yapmamaları, 

yer almaktadır. Bütün bunlar ise, verilen eğitimin, ancak bir yüce amaç uğruna, yani “toprak ve kan” 

özelinde bütün Hans’ların ölümü için gerçekleştirildiğinde tamamlanabileceğine işaret etmektedir. 

İşte tam da bu noktada hem propagandanın kendisinin fonksiyonel bir silah olarak kullanılmasının hem 

de propaganda vasıtasıyla insanın bedeninin bir silah haline getirilmesinin zemini oluşturulmaktadır. 

Çünkü farklı bir bakış açısına, eleştiriye ve yoruma sahip olmayanlar, kendilerine komuta edenlerin 

talimatlarına veya komutlarına tabidirler. Bu nedenle de durumdan vazife çıkaramadıklarından, her daim 

kendilerini eksik ve yetersiz hissedenlerle bütünleşme eğilimindedirler. Bu da en bariz şekilde, nefret 

duygularının ve negatif enerjilerin hedef alınan somut bir düşmanın üzerine boşaltımında kendini yok 

edici bir biçimde göstermektedir. 

Yaşanan bu süreçte şiddetin ve aşırı karşıt şiddetin işin içine girmesiyle birlikte insanların normal 

tepkileri dahi, adeta tüm bünyeye yayılmakta, uyuşmakta veya büyülenmişlik içerisinde 

tutuklaşmaktadır. Nasıl ki bir tehlike anında, örneğin bir yılanın karşısında kaçma tepkileri tutuklaşmış 

ve efsunlanmış biçimde duran bir kuşun durumu ne ise, (Domenach, 1995: 44) propaganda karşısında 

da insanların durumu odur, denilebilir. Bu anlamda “Uyuyan Güzel” masalı, Almanya’nın uyandırılması 

esnasında, genelde kitlelerin, özelde ise küçük Hans’ların, Nazi İdeolojisinin yaşatılabilmesi için savaş 

ve vahşet propagandası vasıtasıyla bir tür uyutulma veya akıl tutulması süreci olduğu ileri sürülebilir. 

Çünkü bütün bir toplumun, propaganda icracılarının ve yönetici kadronun dışında kitleselleştirilmesi 

söz konudur. 

5. Başkan’ın Adamları Filmi: 

Baudrillard, “Simülakrlar ve Simülasyon” adlı eserinde günümüz toplumlarında anlam arayışından 

ziyade görkemli gösterilerin tercih edildiğinden bahsetmektedir. Böyle bir evrede gerçeğin yerini 

taklitler almakta ve bu taklitler, gerçeğinden çok daha inandırıcı bir biçimde karşımızda durmaktadır. 

Bir başka ifadeyle kurgular, gerçeğinden daha öncelikli hale gelmektedir. Bu husus, Baudrillard referans 

alındığında, “gerçeğin sonsuza değin ortadan kalktığı” ‘kusursuz cinayetler’ ile karşılaşılmasına uygun 

bir zemin hazırlamaktadır (Baudrillard, 2012: 13–14). 

Nitekim günümüzde bu süreç, çok daha kusursuz bir biçimde işlemektedir. Çünkü birbirinden farklı 

alanların yatay, çapraz ve dikey bir biçimde birbirlerine eklemlenerek tekelleşmeleri söz konusudur. 

Kuşkusuz böyle bir tekelleşme sürecinde gerçeğin kendisi en büyük sır olarak kalmakta, buna karşın 

seçilen söylemlere karşılık gelebilecek görüntüler, kameranın gerçekliğinde öncelikli hale getirilerek bir 

mesaj verme yoluna gidilmektedir. Görüntü ne kadar görkemli ve dehşetengiz sunulursa, kitlelerin 

absorbe edilmeleri veya soğurulmaları da o kadar kolaylaşmaktadır. Bu ise, savaş ve vahşet 
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propagandacılarının tam da arzuladıkları bir şeydir. Çünkü farklı görüntülerden, bir kurgu ve tema 

oluşturabilecekleri fırsatları yakalamaktadırlar. Başkan’ın adamları filmini de bu anlamda ele almak ve 

değerlendirmek gerekmektedir.  

Filmin genel hatlarıyla kompozisyonu dört temel tema üzerinden oluşmaktadır. Filmdeki ilk tema, bir 

problem durumunun ortaya konulmasıyla başlatılmaktadır. Problemin temelinde, Beyaz Saray’da 

“Ateşböceği Kızı” olarak nitelenen birinin, oval ofiste iken başkanın kendisine cinsel tacizde bulunduğu 

yönündeki iddiaları, yer almaktadır. Bu iddialar, başkanı oldukça zor durumda bırakmaktadır. Çünkü 

bir seçim sürecindeki yarışta, başkanın rakiplerinin eline onun aleyhinde kullanılabilecek bir koz 

geçmiştir. Hatta bu kozun olur olmaz şekilde sürekli gündemde tutulmasıyla, başkanın büyük bir farkla 

seçimi kaybetmesi dahi söz konusudur. Başkanın yeniden seçim yarışında yer alabilmesi için de 

öncelikle seks skandalına yönelik iddiaların örtbas edilmesi gerekmektedir. Bunun için de “kanaat 

imalatçıları”ndan, seçim yarışında kendileri lehine zaman kazandırılması adına bir “oyalama 

operasyonu” düzenlemeleri istenilmektedir.   

Kanaat imalatçılarının kendilerinden talep edilen istek doğrultusunda harekete geçmeleri ve gündemi, 

bir akış üzerinden belirleyebilmeleri adına yaptıkları girişimler, filmin ikinci aşamadaki temasını 

oluşturmaktadır. Kanat imalatçıları, öncelikle kitle iletişim sürecinde “gündem belirleme” ve kitlelere 

yönelik “sessizlik sarmalı” modellerinden yararlanarak genelin azınlığa indirilmesi, azınlığın da genele 

yükseltilmesi gerektiği hedefine odaklanmışlardır. Bu hedef doğrultusunda kanaat imalatçıları, “bir 

savaşın icat edilmesine” gereksinim duyulduğunu dile getirmişlerdir. Başka bir ifadeyle, ortada 

savaşmayı gerektirecek bir durum bulunmazken, kanaat imalatçıları “savaşın yapımcılığı”na 

soyunmuşlar ve savaşın senaryosunu bir stüdyo ortamında genel hatları üzerinden yazmışlardır.  

Filmdeki üçüncü tema, savaşan bir ülkenin akışıyla ilgilidir. Senaryoda savaşla ilgili yazılanların etkili 

olabilmesi, bir yerde görüntülerle desteklenmesini gerektirmektedir. Bu desteğin bir stüdyo ortamında 

teknoloji kolaycılığıyla sağlanmasıyla birlikte, savaş, adeta bir gösteri işine dönüştürülmüştür. Bu 

gösteride kurban olarak ihtiyaç duyulan ülke ise, yine stüdyoda bulunan bir dünya haritasından rastgele 

seçilmiştir. Bu ülke, Arnavutluk’tur. Ancak kurban ülke olarak her ne kadar rastgele Arnavutluk 

seçilmiş olsa da ortada savaş yapılmasına dair bir gerekçe bulunmamaktadır. Bu gerekçe de kanat 

imalatçıları marifetiyle bilgisayar teknolojileri vasıtasıyla belli görüntüler üzerinden kanıt niteliğinde 

kullanılmak amacıyla üretilmişlerdir. Bu amaç doğrultusunda Arnavutluğun, Amerika Birleşik 

Devletleri’ni yok etme isteklerine yönelik bir kurgu işlevsel kılınmıştır. Kurgunun içerisinde bir taraftan 

Arnavut teröristlerin, Amerika Birleşik Devletleri’ni Kanada üzerinden sokacakları patlayıcı maddelerle 

bombalayacakları söylemi, diğer taraftan da Arnavut vatandaşlarının, ülkelerinin içinde bulunduğu 

kaotik durum ve yaşadıkları baskıdan dolayı Amerika Birleşik Devleri”nden özgürlük istemiyle ilgili 

talepleri, yer almaktadır.  

Bütün bunlar, Arnavutluğa hiç gitmeden ve hiçbir Arnavut vatandaşıyla karşılaşmadan bir stüdyo 

ortamında gerçekleştirilmektedir. Öyle ki görüntülerde kullanılmak üzere seçilerek sunulan ve Arnavut 

vatandaşlarına benzeyen figürler bile Amerika’lıdır. Seçilen figürlerden biri, ekranlara teröristlerin 

tecavüzüne uğrayan, yıkık dökük binaların önünde kedisiyle birlikte kaçmaya ve canını kurtarmaya 

çalışan genç bir kız özelinde yansıtılmıştır. Görüntülerin daha dramatize hale getirilmesi için de 

stüdyo’da ve bilgisayar ortamında alevler oluşturulmakta, dumanlar arasından çığlık sesleri 

yükseltilmekte, kurban olarak nitelenenler yanan bir köprünün üstünden geçirtilmekte, sirenler aralıksız 
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çaldırılmakta, silah sesleri dehşetengiz bir biçimde duyurulmakta ve korkutucu bütün görüntülerin 

eşliğinde ekrana yansıtılmaktadır. Bütün bunların sonunda ise, çekilen filme son dokunuşları yapmak 

ve akışkanlığını sağlamak adına 4-5 saatte bitirilmek üzere stüdyo ortamında montajına geçilmektedir.  

En son aşamadaki tema ise, kitlesel bir algı oluşturmak ve onu yönetmek üzere filmin küçük bir kesitinin 

basına sızdırılarak gece 24 haberlerine yetiştirilmesi esnasında karşımıza çıkmaktadır. Medyaya 

sızdırılan film, akşam haberlerini veren sunucu tarafından “Arnavutluk cephesinden gelen özel bir 

haberle yayınımıza ara veriyoruz”, şeklinde takdim edilmekte ve ekrana, genç bir Arnavutluk 

vatandaşının, köylerine saldıran silahlı teröristlerden ateş hattından ve enkazdan çığlıklar eşliğinde 

canını kurtarmak üzere kaçmaya çalıştığı esnadaki “hal-i pür melal” durumu verilmektedir. Buna ek 

olarak televizyon ekranlarına getirilen görüntülerin üzerine gece haberlerinin sunucusunun yorumunun 

eklenmesi de ihmal edilmemektedir: Amerika insanlığa karşı işlenen suçlara daha önce de tanık oldu, 

ama bunların hiçbirine kayıtsız kalmadı, yine kayıtsız kalmayacak ve üzerine düşüne layıkıyla 

yapacaktır. 

Sonuçta ise, kanaat imalatçıları tarafından stüdyo ortamında müthiş bir iş başarılmıştır. Hatta aynı türden 

bir işi, Patrick Schwarzenegger’in filmlerinin birinde de yaptıklarını ileri sürerek kendi aralarında 

eğlenmektedirler. Bütün bunlar, bir seks skandalının örtbas edilmesi üzerine üretilmiş ve fonksiyonel 

olarak da son derece kullanışlı hale getirilmişlerdir. İşin ilginç yanı ise, senaryonun yüksek sesli 

düşünülmesinde, yazılmasında, oynanmasında, kayıt altına alınmasında ve çeşitli ses efektlerinin 

verilmesi esnasında, başkanın kendisi de operasyonel anlamda bütün yapılacak olanların birebir 

tanığıdır, hatta yeri geldiğinde, örneğin tecavüze uğrayan Arnavut vatandaşı genç bir kızın alevler içinde 

yanan köprüden kaçarken kucağında taşıdığı kedinin renginin ne olması gerektiğine dahi karar 

vermektedir, yani senaryoya müdahale etmektedir. Bu da filmde, oldukça ironik durmaktadır. 

Film, savaş ve vahşet propagandasının işlevsel kılınmasıyla ilgili sansasyonel bir kriz yaşandığında onun 

nasıl yönetildiği ve bu konuda algıların nasıl oluşturduğuyla ilgili bir fikir vermektedir. Ancak burada, 

kameraların kaydettiği görüntüler üzerinden “üretilmiş bir gerçeklik” durumu söz konusudur. Bu da 

gerçeklik ilkesinin aşındırılması veya gerçekliğin ötesine geçilmiş olması nedeniyle “kesinliğinden emin 

olamadığımız” bir simülasyon evresinde, “taklit edilenleri gerçeklerinden daha gerçek” kabul etmemize 

uygun bir zemin hazırlamaktadır. Başka bir ifadeyle, her geçen gün bu anlamda gerçekliğin gerçek 

varoluş sebepleri giderek daha da sorunlu hale gelmekte, hatta “bir hiper gerçeklik” alanında kendi 

gerçek varlığımız dahi taklitleriyle yer ve yön değiştirmektedir. 

Böylelikle hem etrafımızdaki üretilmiş yapıntılar, hem de kendimizi taklitler üzerinden bir yapıntı haline 

getirmemizle ilgili süreçler, birbirlerini etkilemek ve tetiklemek suretiyle “sanallığın” kendisinin, başlı 

başına tek gerçek olarak algılandığı bir yanılsamayı beraberinde getirmektedir. Bu husus, bir kitle 

toplumunda sürüklenmişlik duygusuyla ve belli bir akışkanlıkla hareket ettirilenler dikkate alındığında, 

savaş ve vahşet propagandacılarının arzu etmiş olduğu, W. Mills’in de “Neşeli Robotlar” dediği 

yönetilmesi çok kolay olan “ideal tip”lere ulaşılmış demektir.  
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6. TARTIŞMA:  

Günümüzde propaganda, kamuoyu ve sosyal yönetim çalışmalarının teknolojik süreçlerle giderek daha 

fazla entegre olmasıyla birlikte neredeyse tüm değerlendirmelerin merkezinde yer almaktadır 

(Creemers, 2017: 99). Bu sayede propaganda, bir taraftan yönetimin icra edeceği yeni politikalara 

yönelik açıklamalarının ilham verici bir aracı olmakta, diğer taraftan ise, belli ırkları hedef göstererek 

hem vatandaşları dehşete düşürecek nefret söyleminden övünç duyulmasını sağlayan hem de başkalarını 

bu yönde teşvik eden bir platform haline gelmektedir (Wilkinson, 1997:  54-62). 

Ancak savaş ve vahşet propagandası özelinde temsillerin manipülasyonu söz konusu olduğunda 

genellikle birbirine rakip taraflar arasında düşmanca akıl yürütme, aldatma ve sahtekârlıkla özdeşleşmiş, 

anlaşılması güç ve giderek tartışmalı hale gelen bir kavramla karşılaşılmaktadır (Patrona, 2018: 187). 

Bu tartışmaların temelinde ise, propagandaların etkili olabilmesi için yalanların gerekli olduğu yönünde 

genel bir kanaatin yer almasıdır. Nitekim Hitler de Mein Kampf’da “büyük insan kitlelerinin küçük bir 

mağdurdan çok daha büyük bir yalana kurban edilebileceğini” ileri sürmektedir. Propagandacılar, bu 

anlamda geçmişte ve günümüzde yaptıkları gibi gelecekte de düşmanlarla ilgili hikâyeleri icat etmeye, 

istatistikleri tahrif etmeye ve asılsız haberleri oluşturmaya kayıtsız kalmayacaklardır (Cull, & Culbert 

& Welch, 2003: 39). Çünkü “amaca ulaşmak için her şey mubah” sayıldığında, savaş ve vahşet 

propagandası da bir taraftan sınırların ötesinde bulunanların daima dışarıda tutulduğu ve dışlandığı bir 

mecrayı, diğer taraftan ise, devletlerin kabul edilen dış politika direktiflerini ve bunların kamusal 

düzeyde birbirleriyle eklemlendiği bir dizi hedefi tanımlamaya başlamaktadır. Nitekim bu konuda, kitle 

iletişim araçları vasıtasıyla hem birbirinden farklı barbarlık hesaplarıyla oluşturulan kamuoyu öfkesinin 

açığa çıkarılmasında, hem de liberal ilkelere ve reel politikalara göre daha geniş kitlesel bir çekiciliğe 

sahip olarak algılanan bir dış-duyarlılık ilişkisinin ayrıcalıklı hale getirilmesi esnasında çok sayıda 

örneğe rastlanılmaktadır  (Gullace, 1997: 743-747).  

Bu bağlamda bütün “zehirli senaryoların dahi tesadüfî değil, bilakis eğlence olarak gizlenmiş 

propaganda” oldukları ileri sürülebilir (Shaheen, 2003: 187). Çünkü anakronik bir biçimdeki 

propaganda hattı, piyasaya ve profesyonel mantığa kolaylıkla dâhil edilebilmektedir (Lee & He & 

Huang, 2006: 584). Böyle bir mantık ise, retorik, eğlenceli, bilgilendirici ve ilham verici olabilen her 

şeyi, aldatıcı ve manipülatif bir propagandaya dönüştürmek suretiyle milyonlarca kişinin zihninde 

koşullu şartlandırmalar yaratabilmektedir (Boyett, 2008: 180–181). Kuşkusuz bu süreçte, topluma 

yalanlar üzerinden korkular ne kadar fazla pompalanır ve güvensizlik ortamı yaratılırsa, propagandanın 

kendisi de bu korku ve güvensizlik ortamı üzerinden o kadar fazla büyümektedir, denilebilir (Oberschall, 

2000: 984). Bu sayede bütün edilgenler, fethedilmekte, canlandırılmakta ve uygun adım aktif aktörlerin 

ardından gitmeye yöneltilmektedir (Domenach, 1995: 76). 

Böyle bir yönlendirme, gelişigüzel olmaktan ziyade belli bir çerçeveleme dâhilinde 

gerçekleştirilmektedir. Genel anlamda çerçeveleme, hükümet yetkilileri ile habercilerin birbirleri ve 

halk üzerinde politik nüfuza sahip oldukları merkezi bir süreci nitelenmektedir. Bu sürecin kendi işleyiş 

mantığı doğrultusunda olayların veya sorunların bazı yönleri seçilmekte, vurgulanmakta, 

yorumlanmakta, değerlendirilmekte veya sorunun çözümünü teşvik etmek için aralarında bağlantılar 

kurulmaktadır. Özellikle de kültürel olarak daha rezonanslı terimleri içeren çerçeveler üzerinden 

izleyicilerin büyük bölümlerinde benzer düşünceler ve duygular uyandırılarak en büyük etki 

potansiyeline ulaşılmaya çalışılmaktadır (Entman, 2003: 417). Bu hususu, hem hükümetin mağdur 
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nüfusun ıstıraplarına karşı duyarsız göründüğü muhalif kampanyalarda, hem de radikallerin desteğiyle 

artan bir seferberlik esnasında fazlasıyla görmek mümkündür. Çünkü her iki durumda da, muhtemel 

çatışmaların farklı düzeylerde yaşanabileceği toplum türlerine karşılık gelebilecek bir bakış açısıyla 

yaklaşılmasına uygun bir zemin hazırlanmaktadır (De Mesquita & Dickson, 2007: 374). Bu amaç ve 

hedef doğrultusunda da her toplum veya topluluk düzeyinde kültür kodları üzerinden arzu edilen 

reaksiyonları alabilmek için bazı temaların, içeriklerin, duyguların, davranış ve eylem kalıplarının, hem 

hikâyesi ve öyküsünün senaryosu yazılmakta hem de kamera vasıtasıyla görsel kayıtları, dramatize 

edilmiş bir biçimde oluşturulmaktadır. 

Dramatize edilmiş bütün sunumların ise, iki temel fonksiyonu bulunmaktadır: ilki bir olayın 

görüntülenerek sahneye konulması, ikincisi ise, dramatize edilen öykünün trajik niteliğinin ve 

vahametinin daha da abartılmasıdır (Bourdieu, 2000: 24). Bu sayede değerli olarak kabul edilen 

kurbanlara yapılan kötü muameleler hem filtreden geçirilmekte hem de propaganda kampanyalarının 

temelini oluşturmaktadır. Bu bağlamda hükümetler, iş çevreleri ve medya bir öyküyü dramatik olduğu 

kadar yararlı olarak da bulduklarında yoğun bir biçimde onu kullanma yoluna gitmektedirler. Örneğin 

geçmişte Kore Yolcu uçağı KAL 007 Sovyetler tarafından düşürüldüğünde, ABD bu hususu kendi 

lehine kullanmayı oldukça işlevsel kılmıştır. Başka bir ifadeyle resmi düşmana karşı uzatmalı bir 

karalama kampanyasının başlatılmasına ortam hazırlamış olan bu olay, dönemin siyasi arenasında 

hükümet eyleyen Reagan yönetiminin silahlanma planlarını da büyük ölçüde kolaylaştırmıştır 

(Chomsky & Herman: 2004: 122-123).  

Bir başka örnek ise, Kuveyt hükümeti ve hanedanlığının zengin fertlerinin ülkelerini kurtaracak bir 

savaşta ABD desteğini almak için halkla ilişkiler kampanyasını yürütmek amacıyla Hill & Knowlton 

firmasıyla yaptıkları işbirliği özelinde verilebilir. Bu firma, ABD’de önemli kongre müzakerelerine 

yaklaşıldığında haber şekillendirici bir oyunu sahneye koyarak çatışmalar ortasında Nayirah adlı 

Kuveyt’li bir genç kızı kongrenin gözleri önüne getirmiş ve olayı iyice kişiselleştirmiştir. Kendini 

Kuveytli bir hastane çalışanı olarak tanıtan Nayirah, Kuveytli bebekleri kuvözlerinden alıp ölmeleri için 

yere fırlatan düşman askerlerini tasvir ederek kongreye adeta tanıklık etmiştir ve bunun için de bir kayıt 

hazırlanmıştır. Bu kayıt, sadece NBC gece haberleri programlarında yayınlanmakla kalmamış aynı 

zamanda 700 kadar Tv istasyonuna dağıtılmıştır ve 35 milyon olarak hesaplanan ABD izleyicisine 

gösterilmiştir. Askeri müdahaleyi onaylayacak kritik kongre oylamasına kadar kongre ve basında cani 

Irak askerlerinin ellerinde can veren bebeklerin sayısıyla ilgili 312’ye varan yüksek bir rakam dolaşmaya 

başlamıştır. Rakamın yüksekliği, savaş lehinde oy kullanan çok sayıda kongre üyesinin aklında tuttuğu 

bir faktör olmuştur. Savaşın bitmesinin ardından ABC kanalı, Kuveyt’teki hastaneye bir muhabirini 

göndererek olayın alını soruşturmuştur. Yapılan soruşturmada böyle bir olayın yaşanmadığı ortaya 

çıkmıştır. Daha sonrasında basının savaş sonrasında nasıl yanlış yönlendirildiğini ele alan bir kitap da 

dâhil olmak üzere belgeleriyle birlikte basılmış, ancak bu hikâyesinin gerisindeki hikâye kadar asla 

büyük bir haber olamamıştır (Bennett, 2000: 90-95). 

Burada beliren sıkıntı şudur: belli bir olayla ilgili ortaya atılan iddiaları destekleyecek herhangi bir delil 

olmamasına rağmen, askeri ve medya istihbaratının birbirlerini güvenilir bulmaları, meşru bilgi ve rapor 

kaynağı olarak görmeleri, dolayısıyla da herhangi bir şekilde teyit etmeye yönelik bir hamlede 

bulunmamalarıdır. Nitekim “Körfez Savaşı” esnasında bir süt fabrikasının silah üretim tesisi olduğu ileri 

sürülerek bombalanması da, bu hususu fazlasıyla açıklamaktadır (Van Belle, 1997: 407). Bu da savaş 
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ve vahşet propagandası özelinde tüm yapılan çalışmaların, belli bir stüdyo ortamında “makineler veya 

teknolojik aygıtlar vasıtasıyla yönetildiği bir mecrada gerçekleştirildiğini göstermektedir” (Postman, 

2009: 111). Böyle bir mecranın önemi ise, “görüntüleri üretmek suretiyle kavramları silmesinden ileri 

gelmektedir. Çünkü bilmeyi yaymaktan ziyade onun temellerini tüketmektedir (Sartori, 2006: 35–38). 

Sonuç itibariyle savaş ve vahşet propagandası özelinde verilen tüm sunumların ve gösterilenlerin 

gerçekliğinden emin olamadığımız bir post gerçekliği yaşamaktayız. Bu husus, post gerçeklik ve 

haberciliğin geleceği konusunda “epistemolojik bir kriz içerisinde olduğumuza işaret etmektedir” (Âşık 

& Sam: 2017a). Böyle bir krizin aşılabilmesi ise, hakikat sonrası bir çağda yapılacak habercilik 

anlayışında gerçeklik ilkesinin kurtarılmasına bağlıdır. Bunun için de yerel haber üretiminin potansiyel 

rolü üzerine düşünceler geliştirilmeli (Aşık & Sam: 2017b), hatta alternatif haber ve izleyici 

okuryazarlığı inşa edilmelidir. 

 

7. SONUÇ: 

Savaş ve vahşet propagandası özelinde iki ayrı filmin kurgusal incelemesi sonucunda bildiğimiz 

dünyanın, sadece kendi ve güneşin etrafında dönmekle kalmamakta, aynı zamanda kanaat imalatçıları 

vasıtasıyla akıllara durgunluk verecek şekilde ve tahmin dahi edilemeyecek entrikalarla döndürüldüğü 

de gözler önüne serilmektedir. Bu bağlamda bir küremizin olduğu, ancak “bin bir” küreselleşmenin 

yaşandığı bir dünyada, ülkelerin gelişmişlik seviyelerine uygun bir dizi farklı entrikalara dayalı 

bilinmeyenlerle karşılaşılması kaçınılmazdır, denilebilir. Bir kitle toplumundan kamu toplumuna 

geçilmediği ve eleştirel düzeyde bir okuryazarlık inşa edilmediği sürece bu entrikalar üzerinden 

oluşturulan manipülasyonlara dayalı yönlendirmelerin etkisinden kurtulmak da neredeyse olanaksızdır.   

Eskiden “gerçek önce hayal edilir, sonrasında ise hayal edilen gerçekleştirilirdi. Örneğin “Seksen Günde 

Devriâlem” veya “Titanik” önce hayal edilmişler, sonrasında gerçekleştirilmişlerdir. Günümüzde ise,  

bir post gerçeklik çağında yaşamaktayız ve bu çağda da gerçeklik ilkesinin aşındırılması tehlikesi söz 

konusudur. Bir şekilde kameraların kaydettikleri görüntüleri gerçek kabul etmekteyiz, ancak bunların 

kesinliğinden hiçbir şekilde emin değiliz. Çünkü taklitlerin kendileri, bir gösteri dünyasında gerçeğin 

kendisinden ayırt edilemez bir kusursuzlukla sunulmaktadır. Dolayısıyla da böyle bir gösteride 

soğurulanlar veya absorbe edilenler, sürüklenmişlik duygusuyla hareket ettiklerinden aslında bir 

yanılsamayı yaşamaktadırlar. 

Baudrillard, bu hususu, gösterinin ve anlamın kusursuz cinayeti olarak ele almaktadır. Buna göre, savaş 

ve vahşet propagandası özelinde, dolayısıyla da bir simülasyon evreninde kusursuz bir cinayetin 

işlendiği rahatlıkla ileri sürülebilir. Günlük hayatın rutini içerisinde savaş ve vahşet propagandasının 

sadece bir kerelik olmadığı, dünyanın farklı yerlerinde de sürdürüldüğüne tanık olunmaktadır. Örneğin 

başkanlık yarışında Scandal dizisi, Irak’ın Kuveyt’i işgalinde Hill & Knowlton firmasının marifetiyle 

kamerada kayda alınan Nayirah ve 1980’li yıllarda türlü entrikaların nasıl çevrildiğini anlatan 

Washington: Behind Closed Doors”, bu konuda önemli bir fikir vermektedir. 

İşte bu noktada Mein Kampf’ın yazarı da kitlelerin dikkatini belli olaylar ve zaruretler üzerine çekmek 

söz konusu olduğunda propaganda yapılmasının gerekliliğinden, buna karşın bilimsel açıklamaların ise, 

entelektüel kimseler için daha uygun olacağından bahsetmektedir. Bu açıklama, aslında kitle/kamu, 
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bilimsel bilgi/duygusal ilgi, illüzyon-simülasyon, iktidarın sürdürülmesinde baskı ve haz ayrımlarına da 

denk düşmektedir. Her iki filmde de bu tasnifteki hususlar dikkate alınarak bir değerlendirme yapılmış, 

söylem ve içerik çözümlemesine gidilmiştir.  
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Öz 

Refik Halid Karay, II. Meşrutiyet döneminin Ömer Seyfettin’le birlikte öne çıkan öykü yazarlarından 

biridir. O, Anadolu’daki sürgün yıllarında yazdığı öyküleri Memleket Hikâyeleri adıyla bir kitapta 

toplar. Realist bakış açısıyla yazdığı öykülerinde yazar, Anadolu insanının sürdüregeldiği yaşama 

biçimini, dramını, açmazlarını yer yer alaycı bir dille ele alır. Onun Memleket Hikâyeleri kitabında yer 

alan “Boz Eşek” öyküsü de bu çerçevede yazılmış bir kalem ürünüdür. “Boz Eşek”te yazar, yabancı bir 

yolcunun köye yakın bir yerden geçerken hastalanması, köye getirilmesi, ölmesi, ölürken kemerindeki 

sekiz altınla boz eşeği Mekke’ye vakfetmesi; kısa süre içinde köylülerin gözünde eşeğe değer 

yüklenmesi ve vasiyetin yerine getirilmesi çabası dikkatlere sunulur. Öykü, beklenmedik bir sonla 

biterek okuyucuyu şaşırtır.   

Anahtar kelimeler: Refik Halid Karay, öykü, “Boz Eşek” 

 

Abstract 

Refik Halid Karay, is one of the prominent story writers of the II. Constitutional Monarchy period, 

together with Ömer Seyfettin. He collects the stories he wrote during his exile in Anatolia in a book 

called Memleket Hikâyeleri. In his stories written with a realist point of view, the author deals with 

the life style, drama and dilemmas of the Anatolian people with a cynical language from time to time. 

The story “Boz Eşek” in his book Memleket Hikâyeleri is also a pen product written in this 

framework. In “Boz Eşek”, the author writes that a foreign traveler fell ill while passing near the 

village, was brought to the village, died, and when he was dying, he donated eight gold pieces and 

his donkey on his belt to Mecca. In a short time, the effort to put a value on the donkey in the eyes 

of the villagers and to fulfill the will is brought to attention. The story surprises the reader with an 

unexpected ending. 

Keywords: Refik Halid Karay, story, “Boz Eşek” 
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Yazı hayatına Fecr-i Âtî topluluğu içerisindeki kalem ürünleriyle giren Refik Halid [Karay], II. 

Meşrutiyet yıllarında yazdığı öykü ve kronikleriyle edebiyat dünyasında yerini almaya başlar. Onun 

1919’da kitaplaşan Memleket Hikâyeleri, türün dikkate değer ürünleri arasında sayılır. Öyküden sonra 

romana yönelen yazar, çok sayıda roman yazmış olmasına rağmen asıl başarısını öykülerinde gösterir. 

Onun Anadolu’daki sürgün yıllarında gözleme dayalı, abartıdan uzak, gerçekçi bir bakış açısıyla yazdığı 

öyküler, türün başarılı örnekleri arasındadır. Bildirinin konusunu oluşturan “Boz Eşek” öyküsü de bu 

çerçevede anlamını bulan dikkate değer bir yapı gösterir.  

1909’da Fecr-i Ati topluluğuyla edebiyat dünyasına giren Refik Halid (Karay, 1888-1965)'in ilk kalem 

denemeleri 1909’dan itibaren bu topluluk içinde görülür. Halid Ziya ile Hüseyin Cahit’in mahallî 

yaşama tarzını yansıttığı öyküleriyle Maupassant tekniğinin izlerini taşıyan öykülerinde yerli konu ve 

tipler işlenir (Aktaş 2004: 61). Türk öykücülüğünün gelişimi yolunda önemli katkılar sağlayan yazar, 

asıl dikkate değer öykülerini topluluğun dağılmasından sonra Memleket Hikâyeleri (1919) başlığı altında 

toplanan kalem ürünleriyle verir. Söz konusu kitapta toplanan öyküler, türün gelişme çizgisi üzerinde 

önemli aşamalardan biri sayılır. “1913’te Anadolu’ya sürgün edilen Refik Halit Karay, o devri yakından 

tanımış, 1919’da neşrettiği Memleket Hikâyeleri’nin konularını şahsi müşahedelerinden almıştır” 

(Kaplan, 1986: 92). O, II. Meşrutiyet yıllarında Anadolu’da gözlemlediği hayat sahnelerinden hareketle 

Türk insanını içinde bulunduğu şartlar içerisinde yansıtan öyküler yazar. Beklenmedik bir sonla biten, 

sosyal yahut ideolojik iletisi olmayan bu öyküler, insan gerçekliğini yalın bir anlatımla dikkatlere sunar. 

Onun “Yatık Emine”, “Şeftali Bahçeleri” gibi öyküleri bu çerçevede hatırlanacak öyküler arasındadır. 

Bu öyküler aynı zamanda Türk edebiyatının Anadolu’ya açılmasında da önemli adımlardan biri 

durumundadır. II. Meşrutiyet yıllarında “Kirpi” takma adıyla usta bir mizah yazarı olarak beliren Refik 

Halid, “[r]oman yazarlığının öne çıktığı Cumhuriyet döneminde sürgün yıllarının kalem ürünü olarak 

Gurbet Hikâyeleri (1940)’ni yayımlar.” (Gariper 2018:  208). Ayrıca tiyatroları, kronikleri ve hatıraları 

da bulunmaktadır.  

Refik Halid’in “Boz Eşek” öyküsü sıradan, basit bir konu üzerine kurulur. Irmaktan su taşıyan çocuklar, 

dağ yolunda yaşlı bir adamın varlığını haber verirler. Boz bir eşek de orada başıboş dolaşmaktadır. 

Köylüler, durumu kontrol etmek için adamın görüldüğü iki dere yatağının birleştiği batak araziye 

vardıklarında ahlat ağacına yaslanmış, konuşmakta güçlük çeken yaşlı bir adamı ve eşeğini bulup köye 

getirirler. Konuksever köylülerin yardımıyla iyileşir gibi olan yaşlı adam, kuşağındaki sekiz altınla 

eşeğini Mekke’ye vakfettiğini vasiyet ederek ölür. Bunun üzerine Hüsmen Hoca öncülüğünde köylüler, 

eşeği ve altınları Mekke’ye göndermenin yolunu ararlar. İlçeye giderek yetkililerle görüşme görevi 

Hüsmen Hocaya düşer. İlçede yetkililerle görüşme fırsatı bulamayan Hüsmen Hoca, eşeği ve altınları 

Mekke’ye gönderilmesi isteğiyle kadıya verip döner. Bir yıl sonra gittiği ilçedeki pazar yerinde “Kabak 

Kadı”nın boz eşeğe binmiş şekilde geçtiğini gören Hüsmen Hoca, büyük şaşkınlık içerisinde köye gelir. 

Öyküde beklenmedik şaşırtıcı son ve kutsalın alımlanışı da bu son görüntüyle ortaya çıkar. Aslında 

karşılaşılan manzara kutsalın yıkımıdır.  

Anlatıcı öyküye, “Irmaktan su taşıyan çocuklar dağ yolunda bir ihtiyar adamın yattığını haber 

verdiler: Bir boz eşek de başıboş, aralarda dolaşıyordu. Hüsmen Hoca: ‘Varıp bakalım’ dedi” (Karay, 

1981: 103) şeklinde doğrudan olaylar dizisinin anlatımıyla başlar. Fakat hemen sonraki paragrafta 
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zamanı ve daha çok da olay örgüsüne sahne olan mekânı yer yer başvurduğu tasvirlerle dikkatlere 

sunar:  

“Akşam yakındı. İki derenin birleştiği bu batak, çukur, sıtmalı araziye çeltiklerden kalkan 

kokulu, ağır bir duman yayılıyor; gövdeleri yarılmış, yanmış, beş on yaşlı, cansız söğüt 

arkasında, güneş bulanık bir ışık bırakarak arkların durgun sularını yer yer parlatıyordu. Bu 

aydınlık parçalar, kül renkli, rutubetli ova ortasında bulutlu göğün yarıklarına benziyor; yavaş 

yavaş bulanıyor, sönüyor, örtülüyordu” (Karay, 1981: 103). 

 

Olay dizisinin geçtiği mekân, anayola uzak, en yakın kasabaya iki günlük mesafede, kurak, küçük, 

yoksul, yıkık ve ıssız bir köydür. Yağışın az olduğu senelerde Kızılırmak’ın suyu azalıp geçmenin 

kolaylaştığında şoseden ayrılıp kestirmeden şehre gitmek isteyen yolculardan yılda beş on kişinin 

uğradığı, onların getirdiği yalan yanlış haberler dışında dış dünya ile bağı önemli ölçüde kesik olan 

köylünün bilgisinin ve bilinç düzleminin zayıf olduğunu çıkarmak mümkündür. Az sayıda insanın 

uğradığı köy halkını bu durum yabancılara, yolculara karşı duyarlı hâle getirir. Konuksever köylüleri, 

köylerine yakın bir yerde bir yolcunun olduğu haberi biraz da bu sebeple ilgilendirir.  

Su taşıyan çocukların belirttiği yere giden üç köylü, bir boz eşekle yabancı adamı bulurlar. Ahlat ağacına 

yaslanmış, hırıltı çıkararak kalbini gösteren, ölmek üzere olduğu izlenimi uyandıran yabancı birazcık 

canlanınca köye getirirler. İyileşmesi için kaynatılmış süt verilen yabancı, önce iyileşir gibi olursa da 

hıçkırık tutar. Her hıçkırıkta “Elhamdülillâh!” diyen yabancı, el işaretiyle yakınına çağırdığı köylülerin 

kulağına kuşağındaki sekiz altınla boz eşeği Mekke’ye/Hicaz’a vakfettiğini bildirerek ölür.   

Köy halkı, yolcuyu mezara koyduktan sonra onun vasiyetine ve eşeğe önem atfeder. Eşeğin yemini, 

suyunu, bakımını sorgulamayı alışkanlığa dönüştürür. Köylüler, Mekke’ye gönderilecek olan eşeğe 

değer yüklemeyi sürdürür. Mitik bilinçle hepsi, görevlerini yapmaktan dolayı bir sevinçle sık sık eşekten 

söz edip, kancık eşeklere saldırdığını unutmuş görünerek ahırda, kendi kendine kalınca, iki tarafa başını 

sallayıp zikre başladığını anlatarak birbirlerini kandırırlar (Karay, 1981: 110). 

Yabancı adamın ölümünden sonra merak ögesi yükselir. Çünkü yabancının vasiyetini yerine getirmek 

kolay değildir. Emir olarak değerlendirdikleri vasiyeti yerine getirme konusunda kasabaya gidip yargıca 

danışmaya karar vermeleri üzerine Hüsmen, hafta içinde yola koyulur. Fakat kadının izinde olması işleri 

aksatır. Konuyu görüşmek için gittiği kaymakam ise onun konuşmasını bitirmesini beklemeden işi 

jandarma çavuşuna havale eder. Jandarma, hayvanı almadığı gibi Hüsmen’i de uzun süre bırakmaz. 

Birinin araya girmesiyle serbest kalan ve köye dönen Hüsmen’in eşeği ve altınları kadıya teslim 

edebilmek için iki günlük yolu defalarca gidip gelmesi âdeta devlet kurumlarının parodisine dönüşür. 

Hüsmen Hoca, boz eşeği Mekke’ye gönderilmek üzere vakfedildiğini şahit olarak götürdüğü köylülerin 

de yardımıyla sonunda Kabak Kadı’ya vermeyi başarır.  

Öyküde köylülerin değerler dünyasının dışında da bir dünyanın varlığı kendini gösterir. Köylülerin 

Mekke’ye gönderildiğini, orada zemzem taşıdığını hayal ettikleri boz eşeğin durumu hiç de 

düşündükleri gibi değildir. Kabak Kadı, eşeği Mekke’ye göndermek yerine kendi hizmetinde 

kullanmayı tercih etmiştir. Bir yıl sonra Hüsmen Hoca’nın bu durumla karşılaşması şöyle anlatılır:   
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“Lâkin vakanın yılında, kasabaya pirincini satmaya giden Hüsmen Hoca aptallaşmış gibi 

dönmüştü; Pazar yerinin tam kalabalık zamanında uzaktan bir “Savulun değmesin!” nidası 

duyulmuş, halk ikiye ayrılmış ve Kabak Kadı, altında boz merkep, arkasında mahut turuncu 

maşlâh, iri gövdesini sarsan bir süratle etrafa selâmlar dağıtarak geçip gitmişti” (Karay, 1981: 

110). 

 

Buna göre her hıçkırık tuttuğunda “Elhamdülillâh!” diyen yabancının ölmeden önce dile getirdiği 

vasiyeti önemlidir. Bu durum, köylüler tarafından tereddütsüz bir görev olarak algılanır. Çünkü o, boz 

eşeği ve sekiz altını Mekke’ye, kutsal topraklara vakfetmiştir. Köylüler tarafından bütün bu bilgilerin 

aktarıldığı Kabak Kadı, boz eşeği kendisi kullanmaktadır. Metinde açık bilgi olmamakla birlikte büyük 

ihtimalle altınlara da el koymuştur. Öyleyse köylülerin algıladığı kutsalla ve değer yüklemeyle Kabak 

Kadı’nın algıladığı kutsal ve değer arasında paradoks vardır. Köylülerle kadının aynı kültür ve inanç 

dairesinde olması bağlamında ortaklık beklenir. Fakat böyle bir ortaklık bulunmaz. İkinci problem 

hakkın ve adaletin ihlalidir. Hak ve adalet kurumunu temsil eden kadı, vakfedilen boz eşeği ve sekiz 

altını Mekke’ye göndermek üzere teslim aldığını gösteren belgeler düzenleyip imzalamasına, 

mühürlemesine rağmen eşeğe ve muhtemelen altınlara el koyarak hak ve adaleti ihlal eder.  

İnsan, hayatı boyunca kavramlara, olgulara, kişilere değer yükleyerek, kutsalı inşa ederek yaşar. Vatan 

sevgisinde, inançta, kimi insan ilişkilerinde, ideolojide, aşkta, kısacası hayatın birçok safhasında bu, 

böyledir. Fakat yüklenen değer, çoğu zaman boşlukta kalır. Çünkü değer, yüklenilen nesnede, 

kavramda, kişide değil yükleyende, onun alımlayışındadır. Öyküde olduğu gibi, Mekke’ye vakfedilen 

eşeğe köylüler tarafından yüklenen değer, Mekke ve Hicaz etrafında alımlanan kutsala bağlı değer 

yüklemedir. Aynı değer yüklemeyle Kabak Kadı’da karşılaşılmaz. Üstelik o, köylülerin üzerine 

binmediği, işte kullanmadığı eşeğe koca gövdesiyle biner, eşeği yük hayvanına çevirir. Oysa kutsalın 

ve değer yüklemenin medrese öğrenimi görmüş olması kuvvetle muhtemel olan kadıda ortaya çıkması 

beklenir. Elbette kadı, Mekke’ye, Hicaz’a vakfedilen eşeğe kutsallık yüklenemeyeceğini biliyor 

olmalıdır. Fakat Mekke’ye vakfedilen eşeği kendisi için alıkoyması eleştirel bakışa açıktır. “Arkasına 

turuncu bir maşlah giyerek, kırmızı şemsiyesiyle çarşıdan bir geçişi, kocaman gövdesini tutarak olur 

olmaz şeylere bir gülüşü vardı ki halk bayılırdı!” (Karay, 1981: 108) cümlesi ile eşeğin üzerinde pazar 

yerinden herkese selamlar dağıtarak geçişi Kabak Kadı’nın kişiliğinin bir yanını aydınlatır. O, bu 

tavrıyla kadılık mesleğiyle bağdaşmayan, çocuksu, ciddiyetten uzak bir yapı sergiler.  

Kabak Kadı’nın köylülere eşeği ve altını aldığını, Mekke’ye göndereceğini gösteren belgeleri 

imzalayarak ve mühürleyerek vermesine rağmen eşeği makam aracı gibi kullanması kutsalla ve değerle 

olan bağının zayıflığını sergiler. Anlatıcının “[h]er işi halleder, her kördüğümü çözerdi (Karay, 1981: 

108) sözü, okuyucuda kadının meslek etiği konusunda şüphe uyandırır. Her işi halletmenin, her 

kördüğümü çözmenin ancak rüşvet ve yolsuzluk gibi etik dışı yöntemlerle gerçekleşebileceği kuşkusuna 

yol açar. Eşeği Mekke’ye/Hicaz’a göndermeyen kadının altınları ne yaptığı konusunda bilgiye 

rastlanmaz. Okuyucuda, eşeğe el koyduğu gibi altınlara da el koymuş olduğu izlenimini uyandırır.  

Buna göre saf ve cahil köylüler, Mekke’ye gidecek eşeğe kutsallık yükleyerek hata eder. Kadı, 

Mekke’ye gidecek eşeğe kutsallık yüklemeyerek doğru yapar. Saf ve cahil köylüler, Mekke’ye 

gönderilmesi vasiyet edilen eşeğe ve altınlara el koymayıp vasiyeti yerine getirmeye çalışmakla doğru 



  

   
316 

yapar. Kadı, Mekke’ye vakıf malı olarak gönderilmesi vasiyet edilen eşeğe ve (muhtemelen) altınlara el 

koyarak köylülerin ve toplumun değer yargıları ve inanç sistemine göre yanlış yapar. İnanç sistemi ve 

toplumsal normlar çerçevesinde düşünüldüğünde metnin derin yapısından çıkan anlamı şöyle bir 

tabloyla göstermek mümkündür:  

 

Köylülerin Mekke’ye gidecek eşeğe kutsallık 

yüklemeleri 

Hatalı bir eylemdir 

Kabak Kadı’nın Mekke’ye gidecek eşeğe kutsallık 

yüklememesi  

Doğru bir eylemdir 

Köylülerin vakfedilen eşeği ve altınları Mekke’ye 

gönderme çabaları  

Doğru bir eylemdir 

Kabak Kadı’nın Mekke’ye gidecek eşeğe ve 

(muhtemelen altınlara) el koyması 

Hatalı bir eylemdir 

 

Kadı, vasiyeti yerine getirmeyerek hukuk ve adaleti ihlal eder. Buna yol açan öge ise çıkarını hukuk ve 

adaletin önüne almasıdır. Kadının çıkarları, gelenekselleşmiş/kurumsallaşmış kutsalın ve değerin 

yıkımını dayatır. Bir bakıma kolektif bilince bağlı kutsal ve değerler dizgesi parçalanmakta, herkes 

kendi kutsalını ve değerler dünyasını kurmaya girişmektedir. Bu da kurumsallaşmış normların ve 

değerlerin yerine bireysel ölçülerin geçmesini getirir. Hayat içerisinde gelenekselleşmiş/kurumsallaşmış 

kutsal ve değer yıkılırken kişilerin bireysel düzlemde kurmaya çalıştığı kutsallar ve değerler belirir. 

Fakat öyküde bunun anlatımıyla karşılaşılmaz. Kutsalı ve değerler dizgesini ihlal eden insan, verili 

normu değil, kendi ürettiği ölçütü merkeze almak durumundadır. Kadıyı uzaktan bakışla veren öyküde 

onun bireysel değer anlayışı, iç çatışması yansımaz, boş bırakılır. Anlatıcı, anlamı okuyucuya bırakır. 

Boşluk alanları doldurulduğunda kadının çıkarını öne alan konformist hayat anlayışına bağlı biri olduğu 

söylenebilir.  

Kutsalın alımlanışını daha belirginleştirmek için insanla birlikte zaman ve mekân içerisindeki yerini de 

tespit etmek gerekecektir. Bunun için de öykünün vak’asının ne zaman ve nerede geçtiğini ortaya 

koymaya ihtiyaç vardır. Altında “Bilecik, 1918” kaydı bulunan öykünün vak’a zamanını açıkça gösteren 

bilgiye rastlanmaz. Bununla birlikte kadı, vilayet, kasaba, şose (Karay, 1981: 105) kelimelerinden 

hareketle vak’a zamanın yazılma zamanıyla uygunluk gösterdiği, Osmanlı’nın son dönemini (II. 

Meşrutiyet) konu aldığı çıkarımında bulunulabilir.  

Öyküde olaylar dizisinin geçtiği mekân da açıkça yer almaz. Fakat, 

“Burası, en yakın kasabaya iki gün uzakta, Anadolu'nun çıplak, yolsuz, viran bir köyü idi. Bir 

vilâyetten diğerine geçen arabasız yolcular, bazan, havalar çok kurak gidip Kızılırmak geçit 

verirse, şoseyi bırakırlar ve kestirmeden bu köye uğrayarak iki gün yol kazanırlardı. İşte 

senede bu vesile ile beş on kişi; beş on fakir, böyle hüzünlü bir saatte yorgun argın gelir, 

kapıları vururdu. O zaman muhtar Hüsmen köylülerden ikram kimin sırası ise ona haber 

gönderir, kendisi de, ocağında, yaz kış, sönmemecesine çıra kütükleri alevlenen misafir 
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odasına yolcuyu yerleştirirdi. Köy, dünya ahvalini bu gelip geçici, cahil insanların getirdikleri 

yalan yanlış haberlerle öğrenirdi.” (Karay, 1981: 105).  

cümleleri vak’anın geçtiği yer ve çevre hakkında ipuçları verir. Köy, Kızılırmak’a yakın bir yerdedir. 

Ayrıca çeltik yetişmektedir (Karay, 1981: 103). Hüsmen Hoca’nın kasabaya yolculuğu anlatılırken,  

“Bu, ne uzun, ne can sıkıcı bir yoldu. Durgun[106] sulardan fışkırmış pirinç başaklariyle arklar 

boyunca giden kamışların yeşilliği yamaçlar ardında görünmez olunca kurak, düz bir toprak, 

iki gün hiç bir köye, hiç bir değirmene, hattâ iki cılız söğüdün gölgelediği bir subaşına bile 

uğramadan, ıssız, kavruk, devam edip gidiyordu. Sonra dik kayalı bir yokuş, korkunç bir boğaz 

aşılıyor, tepesine yaklaştıkça serin bir rüzgârla beraber lâtif bir manzara başlıyordu. Kısa bir 

kılıç sırtı gibi parlıyan ince bir dere ayvalıklar, elmalıklar ortasında, yemyeşil, sulak ve feyizli, 

göze görünüyordu; telgraf direklerinin sıralandığı beyaz, düz bir şose kıvrıla kıvrıla dönerek 

dağlara tırmanıyordu.” (Karay, 1981: 106-107).  

 

Bu verilere göre vak’anın Osmanlı’nın son yıllarında, Kızılırmak’ın geçtiği ve çeltik üretiminin 

yapıldığı, Refik Halit’in sürgün bulunduğu yerlerden biri olan Çorum (Aktaş 2004: 41) çevresinde bir 

köy ile kasabada geçtiğini tahmin etmek güç değildir. Çünkü o, Memleket Hikâyeleri’ni Anadolu’daki 

şehir ve kasabalardaki gözlemlerinden hareketle yazar.  

Refik Halid [Karay], “Boz Eşek” öyküsünde kutsalın alımlanısını ve varlıklara değer yüklenişini, 

dünyanın gelişim ve değişiminin dışında kalmış uzak bir köyde yaşayan insanlarla onun karşısında 

konumlandırdığı bir kadı üzerinden öyküleştirme yoluna gider. Söz konusu öyküde köylüler, inanç 

merkezli bir yönelimle Mekke’ye/Hicaz’a vakfedilen eşeği ve altınları kutsal bir emanet gibi görürler. 

Bunların Mekke’ye ulaştırılması çabasına girerler. Fakat eşeği ve altınları Mekke’ye ulaştırma işini 

üstlenen kadı, bunları Mekke’ye göndermek yerine kendisi sahiplenir. İşte bu noktada kutsalın 

alımlanışında paradoks ortaya çıkar. Öyküye varlık kazandıran, okuyucunun zihninde çözümlenmeyi 

bekleyen boşluk alanı bu paradoks olur.  
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Öz 

Petrol, özellikle 1973’te yaşanan ve dünya ekonomisini yerinden sarsan petrol krizinin ardından bütün 

dünyanın ilgi odağı haline gelmiştir. Sonraki süreçlerde ise petrol piyasasında yaşanan fiyatlardaki 

dalgalanmalar doğrudan takip edilerek uluslararası ticaret üzerindeki makroekonomik değişkenler ülke, 

bölgesel ve küresel ekonomik göstergeler tüm yönleriyle araştırılmaya başlanılmıştır. Petrol fiyatında 

meydana gelen artışlar/azalışlar; başta üretim düzeyleri, borçlanma, ödemeler bilançosu, enflasyon, 

istihdam ve işsizlik gibi pek çok makroekonomik değişkenleri olumlu/olumsuz yönde etkilemektedir. 

Bu çalışma özellikle dünya petrol üretiminde önemli bir paya sahip olan Körfez Arap ülkelerinin (GCC) 

ekonomileri üzerindeki etkileri araştırılmaya çalışılmıştır.  

 Anahtar Kelimeler: Körfez Arap ülkeleri, Petrol, Petrol piyasası  

 

 

Abstract 

Oil, has become the center of attention of the whole world, especially after the oil crisis of 1973 that 

deeply shook the world economy. In the following processes, the fluctuations in the prices in the oil 

market were directly followed and the macroeconomic variables on international trade began to be 

investigated in all aspects of the country, regional and global economic indicators. Increases / decreases 

in oil price; firstly affects it positively / negatively many macroeconomic variables such as production 

levels, borrowing, balance of payments, inflation, employment and unemployment. In this study, the 

effects on the economies of the Gulf Arabian Countries (GCC), which have an important share in world 

oil production, were investigated. 

Keywords: Gulf Arabian countries, Oil, Oil market 
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1. GİRİŞ 

İnsanlık tarihi boyunca enerji, insanlık yaşamının sosyo-ekonomik yapısında vazgeçilmez bir unsur 

olmuştur. Bütün toplumlarda ekonomik hayatın şekillenmesini sağlayarak toplumların gelişmelerini 

sürdürebilmelerinde etkili olan ve dünyada en çok kullanılan doğal enerji kaynağı olan petrol, başta 

ekonomik, politik ve stratejik niteliklere sahip bir enerji kaynağı olma özelliğini bugün bile 

korumaktadır.  

Petrol, dünya ekonomisinde sanayi devriminden sonra makineleşme ve uluslararası ticaretin artmasıyla 

birlikte, üretim sürecinin petrole olan bağımlılığı giderek artmıştır. Petrol rezervlerinin sınırlılığı ve 

teknolojideki gelişmelere paralel olarak ülkelerin enerjiye olan ihtiyacının arttırması neticesinde 

dünyadaki güç dengeleri değişmeye başlamış ve ülkeler arasında uzun süren enerji savaşları ortaya 

çıkmıştır. Petrolün dünya genelindeki durumuna bakıldığında eşit olmayan bir dağılım göstermesi, 

teknolojik gelişmeler ve ekonomik büyümeye bağlı olarak petrole olan talebin giderek artması, 

ikamesinin kısıtlı olması gibi olgular, petrolün ne kadar değerli bir kaynak olduğunu 

vurgulamaktadır(Bayraç, 2019: s.5).  

Stratejik bir ürün olma özelliği hiçbir zaman tartışma konusu olmayan petrolün ve petrol türevi ürünlerin 

dünya enerji girdilerindeki ham madde ve ara mal olarak kullanımında halen bir numara olması ülkelerin 

petrole olan talebinin artmasına neden olarak makroekonomik performans verilerini etkilemektedir. 

2017 dünya petrol rezervlerinin yaklaşık olarak  %48,3 oranı Ortadoğu coğrafyasında 

çıkmaktadır(TPAO Sektör Raporu, 2019: s.7). Dolayısıyla bölgede ortaya çıkan siyasi istikrarsızlıklar 

petrol ürünlerini doğrudan etkilemektedir. Özellikle birinci petrol krizine yol açan Yom Kippur Savaşı 

petrol fiyatlarını artırarak krize neden olmuştur. Yine 1979 yılında yaşanan İran Devrimi ve ardından 

yaşanan istikrarsızlıklar petrol fiyatlarını yükselterek ikinci petrol krizine yol açmıştır(Çınar, 2019: s.1-

2). 

Bu çalışmada petrolün ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin belirlenmesinde ve ekonomik, politik ve 

stratejik politikaların belirlenmesinde önemli bir rolü olduğunu göz önüne alarak ülkeler arasındaki 

petrol rekabetinin ülke ekonomilerini nasıl etkilediğine değinmektir. Uluslararası ilişkiler ve ticarette 

son derece önemli bir rolü olan petrolün üretim düzeyleri, borçlanma, ödemeler bilançosu, enflasyon, 

istihdam ve işsizlik gibi ekonomik konulardaki rolü yadsınamaz. Küresel ölçekte petrol üreticisi 

konumunda bulunan GCC ülkelerin ekonomilerinin petrole bağımlı bir yapıya sahip olması petrol 

fiyatlarındaki değişikliklere karşı daha duyarlı hale getirmiştir. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar 

ülkelerdeki makroekonomik göstergeleri doğrudan etkilemektedir. Bu doğrultuda çalışmalara konu olan 

petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların GCC ülkelerinin ekonomileri üzerindeki etkilerini incelenmeye 

çalışılacaktır.  

 

2. DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI VE PETROL  

Ekonomik bir üretim faaliyetinde bulunabilmek için bilindiği gibi dört farklı üretim faktörünün birlikte 

kullanılması gerekmektedir. Bu üretim faktörlerinden biri olan petrol, doğal kaynaklar grubunda 

yenilenemez enerji kaynağı olarak yer almaktadır. Günlük yaşantımızda temel ihtiyaçlarımızın 
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giderilmesinde önemli bir yeri olan enerji,  insanlar tarafından bulunmasından bu yana özellikle de 

sanayileşme ve makineleşmeyle birlikte ülkelerin sosyal gelişimlerini tamamlamasında ve ekonomik 

kalkınmasında oldukça kritik bir rol üstlenmektedir. Ülkelerin sürdürülebilir bir kalkınma düzeyini 

yakalamada ve rekabet edilebilirlikleri açısından enerji arzının sürekliliği ve üretimi önem 

taşımaktadır(Şahinoğlu, 2008: s.). Sanayileşme beraberinde yeni üretim girdisi oluşturarak üretim 

maliyetlerini etkilemiş ve ekonomik alanlar getirerek enerjiye olan ihtiyacı artırmıştır(Pala, 1996: s.20).  

Buharlı makinelerin icadıyla birlikte artan enerji ihtiyacı enerji kaynaklarının tükenilebilir olduğunu 

ortaya çıkarmış ve farklı sınıflandırmalara tabi tutulmuştur.  Kullanışlarına göre yenilenebilir ve 

yenilemez enerji kaynakları olarak ikiye, dönüştürülebilir olmalarına göre birincil ve ikincil enerji 

kaynakları şeklinde ikiye ayrılmaktadır(İpek, 2008: s.7-8).    

Dünyanın en önemli enerji kaynaklarından biri olan petrolün yakın ikamesinin olmaması, ülkelerin 

petrole olan bağımlılığının olması ve dünya ekonomisine yön vermesi petrolü önemli bir stratejik güç 

olarak ön plana çıkartmaktadır. Ayrıca petrolün bölgesel olarak dengesiz olarak dağılması ve ülkelerin 

ekonomik büyüme süreçlerinde petrole olan taleplerde sürekli artış trendi, petrolün stratejik öneminin 

giderek artmasına yol açmaktadır(Bayraktutan ve Solmaz, 2019: 37).  
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Dünya petrol rezervlerinin bölgesel olarak dağılımına bakıldığında Ortadoğu %48.3’lük bir pay ile 

dünyada en fazla petrol rezervine sahip bölge konumunda iken onu %18.8’lik pay ile Güney-Orta 

Amerika, %14.1 ile Kuzey Amerika, %8.4 ile Bağımsız Devletler Topluluğu, %7.2 ile Afrika, %2.8 ile 

Asya-Pasifik, %0.8 ile Avrupa bölgeleri takip etmektedir (BP Statistical Rewiev of World Energy 2020).  

 

2. 1. Petrol Fiyatları Piyasası 

Petrol, insanlar tarafından bulunup kullanılmasından günümüze kadar ki olan süreç içerisinde oldukça 

dalgalı bir seyir izlediği görülmektedir. Yapısal özelliklerinden kaynaklanan pek çok sebebi olmakla 

birlikte en önemli etkenlerin başında stratejik özelliklere sahip olması ve bu yüzden de hem ekonomik 

hem de politik değişimlere maruz kalmasıdır(Uzuner, 2018; s.107-108).  Sanayi devrimiyle birlikte 

dünya genelinde yaşanan sanayileşme ve teknolojik gelişmelerin hız kazanması enerjiye ve enerjiye 

olan talebi artırmış ve artan bu talebin karşılanması ise kolay işlenebilen petrol kullanılarak 

karşılanmıştır. Enerji kullanımının artması beraberinde kaynakların kullanımını ve özellikle de bu 

kaynakların petrole olan talebini artırmıştır. Böylelikle artan petrol bağımlılığın sonucu olarak petrol arz 

ve talebinde dengesizlikler oluşturmuştur. Çünkü sanayileşmenin artması ve teknolojik ilerlemelerin 

dünya geneline yayılmaya başlaması petrol piyasasını önemini artırmaktadır. Piyasada yaşanan bu 

dalgalanmalar hammaddenin stratejik önemini artırmış ayrıca petrolün ülkelerin ekonomik ve siyasi 

dengelerine bağlı olması talep ve arz dengesinin sürekli değişmesine neden olarak ülkeler arasında 

stratejik çatışmalara neden olmaktadır(Koşaroğlu ve diğerleri, 2018; s.337). 

 

2. 2. Petrol Piyasasında Fiyatların Belirlenmesi  

Dünya petrol piyasasının belirlenmesinde petrolün temel/yapısal özelliklerinin yanı sıra arz ve talep 

dengesinden kaynaklanmaktadır. Petrol fiyatlarının belirlenmesi genel olarak arz ve talep dengesinden 

bağımsız olarak hareket ettiği görülmekle birlikte, bu durumun bazen geçerli olmadığı, arz ve talep 

dengesine göre şekillendiği söylenilebilir. 1970’den itibaren dünya petrol arzında fiyat esnekliğinin 

olmaması, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar küresel arz miktarını etkilemediği anlamına 

gelmemektedir. Petrolün stratejik bir kaynak olması ve yakın ikamesinin de olmaması ve dünya 

ekonomisinin petrole olan bağımlılığı, nedeniyle ekonomik rantının oluşması, eksik rekabet ve petrol 

üreten ülkeler örgütünün (OPEC) kartel yapısı gibi özelliklerden kaynaklanmaktadır (Bayraç, 2019: 

s.47).  

Petrol piyasasındaki fiyatların belirlenme sürecini kavramak için ilk olarak ekonomik rantı anlamak 

gerekmektedir. Arz ve talebi etkileyen hem politik hem de ekonomik faktörler bulunmaktadır. Petrol 

piyasasının değeri yapısal özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Petrol rezervlerinin keşfedilmesi, 

geliştirilmesi ve kullanım alanlarının yaygınlığı onun asıl değerini ortaya çıkarmaktadır. Petrol 

fiyatlarının belirlenmesi çıkarılan alanın büyüklüğüne, arama ve üretim maliyetlerine, petrolün 

kalitesine, kullanım alanlarının fazla olması gibi faktörler etkili olmaktadır(Ezgi ve Özkılıç, 2016: 2).  
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2. 3. Petrol Fiyatlarının Artmasını Etkileyen Faktörler 

Petrol fiyatlarının artması hem üretici hem de tüketici ülke ekonomilerini doğrudan etkilemektedir. 

Dünya petrol piyasasındaki dalgalanmalara bakıldığında özellikle de ikinci dünya savaşından sonra 

teknolojideki gelişmelere paralel olarak dalgalı bir seyir izlediği görülmektedir.  1970’li yıllardan 

itibaren bu konudaki çalışmalar petrol fiyatlarının ülke ekonomiler üzerindeki makroekonomik veriler 

üzerindeki rolü incelenmiştir.  Araştırmacılar, petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların düşük verimliliğe 

neden olarak ülkede yüksek enflasyona yol açtığını iddia etmektedir(Aksoy, 2019; s.425).  

Petrol piyasasında fiyatların sürekli olarak dalgalı bir seyir izlemesinin temel nedenlerinden biri petrole 

olan talebin farklılık göstermesidir. Özellikle de ikinci dünya savaşından sonra teknolojideki gelişmeler 

enerjiye duyulan ihtiyacın yükselmesi toplam talebin artmasına neden olmuştur.  

Petrol piyasasında fiyatların dalgalanmasına neden olan bir diğer önemli etken ise politik 

manipülasyonlardır. Petrol fiyatlarının yüksek olması birçok ülkede ekonomik sıkıntıların yanında 

politik sıkıntıları da ortaya çıkarmıştır. Zira ülkeler arasında yalnızca ekonomik değil aynı zamanda 

politik çıkarlar da mevcuttur. Çünkü ekonomik çıkarlar beraberinde politik çıkarları oluşturup birlikte 

kararlar alınmasına neden olmaktadır(Uzuner, 2018, s.116).  1980’li yıllardan itibaren petrol 

piyasasındaki fiyatlarda dalgalanmaların çoğu OPEC üyesi ülkelerde yaşanan savaşlar ve devrimler gibi 

politik olaylarla doğrudan bir bağlantı olduğu ortaya çıkarılmıştır(Aksoy, 2019, s.26). 

Petrol piyasasında fiyatların artmasının bir diğer önemli faktörü ise parasal/mali manipülasyonlar 

gösterilebilir. Petrol üreten ülkelerdeki vergilendirme sistemi özellikle de gümrük ve tüketim vergisi 

petrol fiyatlarının artmasına neden olmaktadır. Yine ülkelerin merkez bankaları, uluslararası ticaret ve 

yatırım bankaları, küresel petrol ticaretinde ABD dolarının anapara birimi olması neticesinde ABD 

merkez bankasının para politikası (FED) kararları etkili olmaktadır(Koşaroğlu ve diğerleri, 2018, s.338).  

Petrol piyasasında fiyatların kısa dönemde; spekülasyonlar, jeopolitik ortam, tüketici davranışları, 

stokların durumu, dolar kurunun değeri ve ambargo ve çatışmalar orta dönemde; ülkelerin sektörel 

yatırımlarda değişime gitmesi ekonomik büyüme, teknolojik gelişmeler ve OPEC ve büyük şirketlerin 

politikaları ve vergiler uzun dönemde ise; petrolün kalitesi, rezervlerin ömrü, arama ve üretim 

maliyetleri, ekonomik büyüme, yatırım maliyetleri, sanayi üretimi, alternatif enerjiler, hava koşulları, 

gibi faktörlerden etkilenmektedir (Bayraç, 2019, s.48). 

 

2. 4. Petrol Fiyatlarının Ülkeler Üzerindeki Etkileri 

Petrol piyasasında fiyatlar ülke ekonomileri açısından son derece önemli bir özelliğe sahiptir. Özellikle 

de fiyatların yükselmesi ülke ekonomilerinde bir daralma meydana getirerek son derece önemli 

ekonomik krizlere yol açmaktadır. Petrol piyasasındaki fiyat dalgalanmaları, ülke ekonomilerinde dış 

ticaret açığı, düşük yatırım sonucunda yaşanan sermaye çıkışı, negatif büyüme, işsizlik ve enflasyon 

gibi önemli makroekonomik sorunları tetikleyen stratejik bir güç olarak görülmektedir. Bundan 

dolayıdır ki petrol fiyatlarındaki dengesizlik hemen hemen bütün ülkelerin makroekonomik 

performansını doğrudan etkilemektedir(Cangül, 2019, s.14).  
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Petrol fiyatlarını hem ihraç eden hem de ithal eden ülkeler göz önüne alınarak konuyu değerlendirmek 

gerekmektedir. Örneğin petrol ithal eden ülkeler açısından bakıldığında petrol fiyatlarının yükselmesine 

rağmen tüketiminde bir değişikliğin olmaması bir dezavantaj olarak görülmektedir.  Çünkü yakın bir 

ikamesi olmayan petrolün artan teknolojik gelişmelerle birlikte kullanımı giderek artmakta bu durum 

ise ülkeyi daha fazla dışa bağımlı hale getirmektedir. Yine Petrol fiyatlarında meydana gelen bir birimlik 

artış petrol ithal eden ülkelerdeki hane halkı gelirlerinde bir azaltma yaratmakta ve yurtiçi taleplerde bir 

düşüş oluşturmaktadır. Söz konusu bu düşüş firmaların yatırım kararlarını almasını olumsuz 

etkilediğinden dolayı cari işlemlerde bir açığa neden olmaktadır(Sağlam ve Güreşçi, 2018, s.31). 

 

 

Petrol fiyatlarının ihraç eden ülkeler üzerindeki etkilerine bakıldığında fiyatların artması ihracat 

gelirlerinde bir artış yaratarak dış ticaret fazlası vermesine ve makroekonomik verilerin düzelmesinde 

etkili olabilmektedir. Ayrıca petrol ihraç eden ülkelerin küresel piyasalarda giderek daha aktif bir şekilde 

yer almasını sağladığı söylenilebilir. Dünya kanıtlanmış petrol rezervlerinin yaklaşık olarak %48.3’lük 

bir payına İran, Irak ve GCC ülkeleri sahiptir. Artan petrol fiyatlarının ülke ekonomileri üzerindeki 

etkilerini bakmak için GCC ülkeleri örnek olarak incelenecektir.  
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3. GCC ÜLKELERİ ÖRNEĞİ 

Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi kısaca GCC ülkeleri, Basra Körfezi’ne kıyısı bulunan 6 Arap 

ülkesinin hem ekonomik ve sosyal hem de siyasal hedefler doğrultusunda bir araya gelerek 

oluşturdukları bir topluluktur. Bu ülkelerin en belirgin özellikleri ise dünya kanıtlanmış petrol 

rezervlerinin büyük bir kısmının üreticisi konumunda olmalarıdır. 

GCC: Seçilmiş Ülkelerin Ekonomik Göstergeleri   

 2015-16 2017 2018 2019 2020 2021 

GSYİH (USD 1000)       

Bahreyn 31 35.4 37.7  37.8 34.6  

Kuveyt 114.6 120.7 140.7  130.5 107.5  

Umman 68.4 70.6 79.3  73.7 64.7  

Katar 161.7 161.1 191.4  183.2 151.5  

Suudi Arabistan 654.3 688.6 786.5  793.0 650.9  

Birleşik Arap Emirlikleri 358.1 385.6 418.2  410.5 351.1  

  

Kişi Başına Düşen GSYH (USD)       

Bahreyn   1.5  0.0 -7.7  

Kuveyt   -1.4   -2.2 -6.3  

Umman   -0.2   -1.5 -8.4  

Katar   -0.7   -2.1 -3.8  

Suudi Arabistan   0.6  -1.4 -4.5  

Birleşik Arap Emirlikleri   0.6 1.3 -5.5  

  

GSYİH Büyüme Oranı (%) 4.5   -0.2 1.9 0.7 -6.0 2.3 

Bahreyn 4.7 4.3 1.8 1.8 -4.9 2.3 

Kuveyt 3.2  -4.7 1.2 0.4 -8.1 0.6 

Umman 4.7  0.3 0.9 -0.8 -10.0 -0.5 

Katar 11.4  -1.5 1.2 0.8 -4.5 2.5 

Suudi Arabistan 3.9  -0.7 2.4 0.3 -5.4 3.1 
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Birleşik Arap Emirlikleri 3.9  2.4 1.2 1.7 -6.6 1.3 

  

Enflasyon (%) 3.8  0.2 2.2 -1.5 1.5 2.9 

Bahreyn 2.4  1.4 2.1 1.0 0.0 2.8 

Kuveyt 4.1  1.5 0.6 1.1 1.0 2.3 

Umman 3.4  1.6 0.9 0.1 1.0 3.4 

Katar 4.8  0.5 0.2 -0.6 -2.2 1.8 

Suudi Arabistan 3.6  -0.8 2.5 -2.1 3.6 3.7 

Birleşik Arap Emirlikleri 4.3  2.0 3.1 -1.9 -1.5 1.5 

Kaynak: Institute of International Finance (IIF) May 2020 update; Source: IIF/FAB 

 

Küresel ölçekte petrol üreticisi konumunda bulunan GCC ülkelerin ekonomilerinin petrole bağımlı bir 

yapıya sahip olması onları petrol fiyatlarındaki değişikliklere karşı daha duyarlı hale getirmiştir. 

Buradan hareketle petrol fiyatlarının yükselmesinin ülke ekonomilerine etkilerini yakından görebilmek 

için GCC ülkeleri örnekleri incelenmeye çalışılacaktır. 

 

3. 1. Suudi Arabistan 

1939 yılında devlet tarafından kurulan Saudi Aramco ülkenin ulusal petrol ve doğalgaz şirketidir. 

Dünyanın en değerli şirketi olan Saudi Aramco, yaklaşık olarak 260 milyardan fazla varil kapasitesiyle 

kanıtlanmış petrol rezervlerinin en büyüğü konumundadır. Dünyadaki en büyük kıyı petrol sahası olan 

Gavar ve en büyük açık deniz petrol sahası olan Sefaniye bölgelerini işletmektedir. Suudi Arabistan 

dünya kanıtlanmış petrol rezervlerinin yaklaşık olarak % 15.7’lik bir kısmına sahiptir. Petrol üretiminde 

ABD’den sonra dünyada ikinci sırada yer almaktadır. Suudi Arabistan’da günlük ortalama petrol üretimi 

yaklaşık olarak 11951 milyon varildir(Çınar, 2019, s.11).  Ülkenin dünya kanıtlanmış doğal gaz 

rezervlerinde artış görülmekle birlikte ülkenin 7.87 trilyon m³ doğal gaz rezervine sahip olduğu tahmin 

edilmektedir. Bu miktarın ise dünya toplam gaz rezervlerinin yaklaşık olarak %4,2’sini teşkil 

etmektedir(DEİK:2020, ülke profili, s.4). 

Suudi Arabistan GCC ülkelerinin içerisinde makroekonomik olarak en önemli ülke konumundadır. 

Suudi Arabistan’ın ekonomik ve politik gelişmelere karşı tavrı petrolün üretimine ve ihraç edilmesine 

karşı olan tutumu diğer GCC ülkelerini de etkilemektedir(Erdoğan ve diğerleri, 2020, s.325). 

Petrol ülke ekonomisi için oldukça önemli bir yere sahiptir. Kamu gelirlerinin yaklaşık olarak %80’ine 

yakını petrolden elde edilen gelirler oluşturmaktadır. Bundan dolayı petrol fiyatlarındaki düşüş ülke 

ekonomisi için ciddi bir gelir kaybı olmaktadır. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar neticesinde Suudi 

Arabistan 2016 yılında 118 milyar dolar civarında bütçe açığı verdiği ve bu durum GSYİH’nın yaklaşık 

olarak  %16’sına denk gelmektedir(Suudi Arabistan ülke raporu, 2018, s.7).  
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2017 yılında 689 milyar dolar civarında olan GSYİH, 2018 yılında %2.2 civarında bir büyüme 

gerçekleştirerek 782 milyar dolara yükselmiştir. Uygulanan ekonomik politikalar ve petrol fiyatlarındaki 

dalgalanmalar neticesinde GSYİH 2019 yılında %1.8’lik bir büyüme göstermiş olup 762 milyar dolar 

civarında gerçekleşmiştir. 2019 verilerine göre kişi başına düşen milli gelir 49.622 civarındadır(2019 

ülke raporu, s.4).  

 

3. 2. Katar 

Katar, sahip olduğu petrol ve doğalgaz gibi zengin enerji kaynakları açısından dünyanın en önemli 

ülkelerinden biri konumundadır.  Dolayısıyla da sürekli dış ticaret fazlası veren ülkelerden biridir. 

Katar’ın en büyük petrol sahası 1939 yılında kurulan ve Dukhan’da bulunan petrol kaynağıdır. Ayrıca 

ülkede deniz aşırı petrol sahası olarak bilinen 9 adet tesis daha bulunmaktadır. Katar, doğalgaz rezervleri 

açısından dünyanın en büyük 3. doğalgaz rezervine sahip olup dünya doğalgaz rezervlerinin yaklaşık 

%15’i bu bölgeden çıkarılmaktadır(Katar ülke profili, 2020, s.3). 

 Katar’a ait 2 önemli şirketten biri olan Qatar Petroleum şirketinin petrol rezervleri yaklaşık olarak 26.5 

milyar varil civarında olduğu bilinmektedir. Önemli petrol üreticisi konumunda olan Katar’ın günlük 

ortalama petrol üretimi 1.7 milyon varildir(Öztürk ve Işık, 2017, s.6). Bu oran diğer GCC ülkelerine 

kıyasla oldukça düşük olmakla birlikte ülkenin ekonomisinin petrol ve doğalgaza dayalı olduğunu 

söylemek mümkün olmaktadır. Ülkenin petrol ve doğalgaz üretiminden elde ettiği gelir GSYİH’nın 

yaklaşık olarak %56’sını, ihracat gelirlerinin ise % 89’unu oluşturmaktadır(Katar ülke profili, 2020, 

s.3). Dolayısıyla ekonominin petrol piyasasındaki fiyat dalgalanmalarından doğrudan etkilendiğini 

söylemek mümkündür. Örneğin Katar’ın 2006 yılındaki büyüme oranı %26.17 civarında 

gerçekleşmişken enerji fiyatlarının aşağı yönlü hareketi büyüme oranlarını son yıllarda ciddi bir oranda 

düşürdüğü görülmektedir. Buna göre 2017 büyüme oranının %1.58, 2018 yılındaki büyümenin ise 

%2.20’lere kadar gerilediği görülmektedir(Çınar, 2018, s.207).  

 

3. 3. Kuveyt  

Kuveyt ekonomisi büyük oranda petrole bağlıdır. Ülkede Al Ahmadi, Shuaiba ve Mina Abdullah olmak 

üzere toplamda 3 tane petrol sahası bulunmaktadır. Bu 3 petrol sahasından üretilen petrol miktarı günde 

yaklaşık olarak 890 bin varil civarındadır. Ayrıca Al Zour bölgesinde yapımı devam eden 4. Petrol 

sahasının ise ortalama günde 630 bin Varil kapasiteye sahip olması planlanmaktadır(Ticaret Bakanlığı, 

2020). Kuveyt, 101 milyar varil petrol üretimiyle dünya kanıtlanmış petrol rezervlerinin yaklaşık olarak 

% 5.8’ne sahiptir. Petrol ve petrole dayalı sektörler GSYİH’nın yaklaşık olarak % 50’sini 

oluşturmaktadır. Petrol ve petrol ürünlerinden elde edilen gelir toplam ihracatın yaklaşık olarak %90’ını 

oluşturmakta, Petrol gelirlerinin ise toplam kamu gelirleri içerisindeki payı %90 civarındadır(Kuveyt 

ülke profili, 2020, s.7). Petrol fiyatlarındaki bir birimlik bir azalış makroekonomik verileri doğrudan 

etkileyerek ülke ekonomisinin küçülmesine neden olmaktadır. Petrol fiyatlarındaki düşüşe paralel olarak 

2015 yılında toplam ihracatı 105 milyar dolardan 55 milyara düşmüş, 2016 yılında 46.2 milyar dolara 

gerilemiştir(Kuveyt ülke profili, 2020, s.9). 
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3. 4. Birleşik Arap Emirlikleri 

Birleşik Arap Emirlikleri, yedi emirlikten oluşan petrol ve doğalgaz zengini bir ülkedir. Ülkenin 

ihracatında önemli bir yeri olan ve ekonomiyi etkileyen petrokimya sanayisi gibi enerjinin yoğun olduğu 

ve petrol türevi hammaddelerinin de kullanıldığı üretim alanları ile doğalgaz ihraç endüstrisi de büyük 

gelişim göstermiştir(Öztürk ve Işık, 2017, s.7). Ülkenin önemli petrol kaynaklarının yaklaşık olarak 

%94’ü Abu Dhabi Emirliğinden çıkarılmakta olup Sharjah ve Rasal-Khaimah Emirlikleri’nin de petrol 

üretimine katkı sağladığı ve toplamda 5 adet petrol rafinerisinin bulunduğu bilinmektedir(Öztürk ve 

Işık, 2017, s.8).   

Kişi başına düşen millî gelir açısından 40 bin dolarla Katar’dan sonra en zengin ülkelerinden biridir. 

GCC ülkeleri içerisinde en gelişmiş ekonomilerinden birine sahip olan BAE'nin kanıtlanmış petrol 

rezervlerinin miktarı yaklaşık olarak 97,8 milyar varil olup dünyada 7. petrol ihracatı bakımından 4. 

ispatlanmış doğal gaz rezervleri bakımından 5. doğalgaz üretimi bakımından ise 14. sırada yer 

almaktadır(Nergiz, 2019, s.404).  

Petrol fiyatlarındaki değişiklikler ülkenin ekonomik gelirini doğrudan etkilemektedir. 2014 yılında 

uluslararası petrol piyasasında fiyatlarda yaşanan yaklaşık %50 oranındaki düşüş ülke ekonomisini 

olumsuz yönde etkilemiştir. Petrol fiyatının düşmesinden dolayı ekonomideki verilerde yaşanan 

azalmalar büyüme hızının yavaşlamasına yol açarak ekonominin küçülmesine neden olmuştur(Nergiz, 

2019, s.407-408). 

 

3. 5. Bahreyn 

Bahreyn, GCC ülkeleri içerisinde 1936 yılında ilk ham petrol ihracatını gerçekleştiren ülke 

durumundadır. Ülkenin petrol üretim ve işlenmesinin tamamı Bahreyn Ulusal Petrol Şirketine (BAPCO) 

aittir.  

1 milyar varil petrol rezervleriyle ülke ihracat gelirlerinin yaklaşık olarak % 60’ı, GSMH’nın ise % 11’i 

petrol üretimi ve işlenmesinden oluşturmaktadır(DEİK Bahreyn ülke raporu, 2017, s.4). Ülke 

ekonomisinin yaklaşık olarak %70’inden fazlası petrol üretim ve işletmesinden elde edilmesinden dolayı 

petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ekonomiyi doğrudan etkilemektedir. Bahreyn genel itibariyle dış 

ticaret fazlası veren bir ülke konumunda yer almaktadır. Petrol fiyatlarında meydana gelen düşüş ile 

birlikte 2016 yılında 805 milyon 2017 yılında 700 milyon, 2018 yılında ise 1 milyar dolar civarında bir 

dış ticaret açığının verildiği görülmektedir(DEİK, Bahreyn ülke raporu, 2020, s.15).  

 

3. 6. Umman 

Umman ekonomisi hidrokarbona yani petrole dayanmaktadır. Diğer petrol ihraç eden körfez ülkelerine 

oranla Umman’da petrol rezervleri oldukça sınırlı olup keşfedilmiş rezervler yaklaşık olarak 5.5 milyar 

dolar civarındadır. Ülkede Oman Refineries and Petroleum Industries Company’s (Orpic) petrol ürünleri 

üreten tek şirket konumundadır. 
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Umman ihracat gelirlerinin yaklaşık olarak % 70’i petrol üretiminden elde edilmektedir. Umman her yıl 

ticaret fazlası veren bir ülke olmasına rağmen ihracat ve ithalat değerleri, petrol fiyatlarındaki 

dalgalanmalardan etkilenerek her yıl farklılıklar göstermektedir(Umman ülke profili, 2020, s.8). 

Umman’ın 2014 yılında ihracatı 51 milyar dolar iken 2015 yılında petrol fiyatlarında meydana gelen 

düşüş ile birlikte ihracat gelirlerinde ciddi bir gerileme yaşanmış ve toplam ihracatı 32 milyar dolar 

düzeyinde gerçekleşmiştir(Umman ülke raporu, 2021, s.8).  

 

SONUÇ 

Sanayi devrimiyle birlikte artan teknolojik gelişmeler ile birlikte enerji kaynaklarına olan ihtiyaç giderek 

artmıştır. Önemli enerji kaynakların başında yer alan petrol günümüze kadar olan süreçte özellikle 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından son derece önemli bir hale gelmiştir. Özellikle petrol ihraç 

eden ülkeler açısından petrolün ikamesinin olmaması onu stratejik bir güç haline getirmiş ve yer yer 

politik ve ekonomik olarak uluslararası ilişkilerde kullanılmıştır.  Günümüzde özellikle de yenilenebilir 

enerji kaynaklarında artış olmasına rağmen petrol halen stratejik güç olmaya devam etmektedir. Ancak 

dünya petrol rezervlerinin sınırlı olması alternatif enerji kaynakları arayışını hızlandırmıştır.  

Petrolün kullanım alanlarının çeşitliliği hem ihraç eden hem de ithal eden ülkeler açısından petrol 

fiyatlarının değişmesi başta ekonomik istikrarın nasıl etkilendiği, fiyatların artmasını etkileyen etmenler 

ve bunun ülkelerin makroekonomik göstergeleri açısından önemini incelenmeye çalışılmıştır. Petrol 

fiyatlarının artması ithal eden ülkeler açısından ekonomik külfetleri artırdığı görülürken, ihraç eden 

ülkeler açısından ekonomide ihracat gelirlerinin artması ve dış bütçe fazlası olduğu görülmektedir. Bu 

doğrultuda örnek olarak dünya petrol rezervlerinin büyük kısmına sahip GCC ülkelerinin bazı ekonomik 

verileri dikkate alınarak konu araştırılmaya çalışılmıştır. Petrol fiyatlarının dalgalı bir seyir izlemesi 

petrol üretim maliyetlerinin yüksek olması, vergilendirme oranlarının yüksek olması arz-talep 

ilişkisinden kaynaklı dengesizlikler, doğal afetler, politik manipülasyonlar gibi faktörler neticesinde 

şekillenmektedir. Petrol ihraç eden ülkeler açısından fiyatlardaki düşüşler gelirleri düşürmekle birlikte 

bu ülkelerin petrole olan bağımlılığını azaltma yönünde farklı kaynaklara yöneldiklerini ve bu 

doğrultuda bazı politikalar geliştirdiklerini söylemek mümkündür.  

Kısacası petrol piyasasının oldukça dalgalı bir yapısının olduğu ve bu durumun hem üretici hem de 

tüketici ülke ekonomileri açısından bazı olumlu/olumsuz etkileri olduğu söylenilebilir. Ayrıca stratejik 

bir ürün olma özelliğine sahip olmasından ötürü uluslararası ticarette önemli bir yeri olan petrolün birden 

çok değişkene bağlı olması fiyatların sabitlenemeyeceğini ve dalgalı olacağını göstermektedir. Ayrıca 

petrol arzındaki sıkıntılar ticari aksamalara sebep olabilir. Kimi zaman petrol fiyatları çok yüksek 

görülmekle birlikte kimi zaman değerinin altında olabilir. 
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Öz 

Türk edebiyatında küçük öykünün öncüsü olarak değerlendirilen Sâmi Paşazâde Sezai, bu türde dikkate 

değer kalem ürünleri ortaya koyar. Az sayıda öykü yazmış olasına rağmen türün gelişiminde önemli rol 

oynar. Onun Küçük Şeyler adlı kitabında toplanan öyküleri, basit, günlük yaşama şekillerini, küçük 

insanı konu almasıyla, sıradan insanların hayatlarından kesitler sunmasıyla ve öykü tekniğindeki 

başarısıyla yeni kuşaklar üzerinde etkili olur. Bu öykülerden biri olan “Kediler”, evli çiftin hayatında 

kedilerin kapladığı yeri, karısının yaklaşık otuz kediyi eve toplaması karşısında çaresiz kalan adamın 

kesin bir kararla evi terk edişini, bir süre sonra açlıktan ve parasızlıktan eve dönmek zorunda kalışını, 

karısı tarafından kendisine tercih edilen kedilerle aynı evi paylaşmayı kabullenişini anlatan dikkate 

değer bir öykü olma özelliği taşır.   

Anahtar kelimeler: Sâmi Paşazâde Sezai, öykü, “Kediler” 

 

Abstract 

Considered as the pioneer of the short story in Turkish literature, Sâmi Paşazâde Sezai produces 

remarkable pencil works in this genre. Although he wrote few stories, he played an important role in the 

development of the genre. His stories, collected in his book Küçük Şeyler, have an impact on new 

generations with his simple, daily life styles, the subject of small people, presenting sections from 

ordinary people's lives and his success in story technique. “Kediler”, one of these stories, tells the place 

occupied by cats in the married couple's life, the man who was helpless when his wife brought about 

thirty cats to his house, leaving the house with a firm decision, having to return home after a while due 

to hunger and lack of money, the same as the cats preferred by his wife. It is a remarkable story about 

his acceptance of sharing the house. 

Keywords: Sâmi Paşazâde Sezai, story, “Kediler” 
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Yenileşme döneminin ikinci kuşağı yazarları arasında yer alan Sami Paşazâde Sezai (1859/1860-1936), 

Türk edebiyatının Batı etkisinde şekillenmesinde etkili olan yazarlardan biridir. Esaret konusunu ele 

alan Sergüzeşt romanının yanında Küçük Şeyler adlı kitabında toplanan öyküleriyle edebiyatın 

yenileşmesinde önemli adım atar. 1891 yılında yayımlanan Küçük Şeyler kitabında yer alan öyküleriyle 

kısa öykü türünün başarılı örneklerini ortaya koyar. Sami Paşazâde Sezai, edebiyat araştırmacıları 

tarafından Türk edebiyatında kısa öykünün öncüsü olarak görülür. Öykü türü, onun kaleminden çıkan 

ürünlerle Batı tarzında başarılı örneklerine kavuşur. Bağımsız bir tür olarak kabul ettiği öyküyü yazar, 

edepli, ahlaki, dinî, tasavvufi, hikemî, fikrî, ulvi, uhrevi bir mesaj taşımaktan çıkarak modern yapıya 

kavuşturur.  

Sami Paşazâde Sezai, Küçük Şeyler’de kitabın adına uygun düşecek şekilde küçük, sıradan, önemsiz 

gibi görünen, günlük hayatta örneklerine rastlanan konu ve kişilerden hareketle öyküler ortaya koyar. 

Onun için önem taşıyan, öyküye konu olan olaylar dizisi yahut konu değil yazış biçimi ve anlatım 

tarzıdır. Nitekim yazar, Küçük Şeyler’in “Mukaddime”sinde güzel yazılmak şartıyla bir zerrenin bile 

önemli konuya dönüşebileceğini, güneşi anlatmakla küçük bir böceğin kalbini anlatmanın eşit olduğunu, 

bazı önemli edebiyat eserlerinde küçük şeylerin eksikliğinin görüldüğünü, bunun öneminin büyük 

olduğunu ifade eder (Sami Paşazâde Sezai, 2003: 101). Öykü anlayışına bağlı olarak hayatın ayrıntısında 

kalan küçük şeylere dikkatini yöneltir.  

Sami Paşazâde Sezai’nin Küçük Şeyler kitabında sekiz kısa metin yer alır. Bunlardan biri çeviri, biri 

sanatlı düzyazı, altısı da öyküdür. Öykülerinde o, dönemin moda politik düşüncelerini yahut toplumun 

bir kesimini savunmak yoluna gitmeden, kısa öykünün dar çerçevesi içerisinde bir veya birkaç kişinin 

belirli zaman dilimindeki yaşama biçimini, kişisel serüvenini anlatmayı yeğler. Öykülerine konu aldığı 

kişinin veya kişilerin yaşadığı çevre ve dış görünüşlerinin anlatımıyla birlikte iç dünyalarının 

çözümlemesine de yer verir. Kişilerin yaşadığı çevre ve dış görünüşüyle iç dünyaları arasındaki 

benzerlikleri veya zıtlıkları gözleme dayanarak sergiler. Yazarının kısmen duygularını da karıştırdığı bu 

öyküler, genellikle okuyucuda acıma duygusu ve buna bağlı olarak acı bir tebessüm uyandırır. Yazar, 

daha çok sıradan, küçük, ezilmiş, toplumda yer edinememiş romantik kişilerin gerçekçi öykülerini 

anlatma yolunu seçer. Ahmet Midhat Efendi’nin kurgulanmış duygusu uyandıran kişilerine karşılık, 

onun öykü kişileri hayatın içerisinde rastlanan, duyan, düşünen, sevinen ve acı çeken canlı varlıklar 

olarak görünürlük kazanır. Bu öykülerde gündelik hayat, sıradanlığıyla edebiyat eserinde yer tutmaya 

başlar. Bildiride ele alınmaya çalışılacak olan “Kediler” de bu çerçevede anlamını bulur.  

Sâmi Paşazâde Sezai’nin “Kediler” adlı öyküsü, klasik öykü anlayışından uzak bir yapı gösterir. Olay 

örgüsünün geçtiği çevrenin, kişilerin, zamanın tanıtılmasına yer vermeden doğrudan doğruya öykü 

kişilerin söyleşmesiyle başlar:  

“– Hanım! En son cevabını isterim, ya ben, ya kediler?  

– Kediler!” (Sami Paşazâde Sezai, 2003: 109) 

 

Karısından aldığı bu cevap üzerine yaşlı adam, otuz üç yıllık evliliği bitirme düşüncesiyle evi terk etmeye 

karar verir. Aldığı cevap onda hayal kırıklığına yol açar. Anlatıcı, kedilerin kendisine tercih edildiği adı 

verilmeyen öykü kişisine odaklanarak evlilik kurumunun sona erme durumunu şu cümlelerle ifade eder:  
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“Bir kocanın meyusiyeti, bir kadının hevesât-ı bî-sebatı, muhabbetin, çemenzar-ı safa üzerine 

temellerini nihal-i gülden, heva-yı sevda-feza-yı bî-karara karşı camlarını nurdan; esas-ı 

beytiyesini tülden bina ve tefriş ettiği saray-ı izdivacın inhidamı, hep bu birkaç kelimeden 

ibaret olan mükâlemede mündemiçti” (Sami Paşazâde Sezai, 2003: 109). 

 

Buna göre kocanın mutsuzluğunu kadının sebatsız hevesleri, safa veren sevgi sarayının sonunu bu söz 

hazırlamıştır. Çünkü adam “ya ben, ya kediler?” derken kadına tercih hakkı sunmuş, o da eşi karşısında 

kedileri tercih etmiştir.  

Bunun üzerine adamın kediler yüzünden içine düşmüş olduğu açmaz hâkim anlatıcının dikkatiyle şöyle 

sunulur:  

“Kediler! Öyle mi? Demek ki otuz üç senelik bir refakat-i yekvücudâne neticesi, kelime-i 

muammâ-yı izdivacın halli, bu cevap oluyor. Otuz üç sene evvel, izdivacın ilk aylarında, 

ebediyet-i muhabbete, bekâ-yı sevdaya yeminler eden lisan-ı âşıkaneden, kendisinin kedilere, 

her türlü mana ve meziyetten mahrum bir meyl-i keyfiye feda olunduğunu işitmek, kıymet-i 

insaniye ve haysiyet-i ehliyesini ihlâl ve teheyyüç ettiğinden artık bu hâle bir netice vermek 

karar-ı kat’isini ittihaz eylemişti. Zavallı koca! Hareminin, mutasarrıfa olduğu eve, celp ve 

cem ettiği yirmi otuz kedinin tacizat ve tasdiatından artık bizar olmuştu. Evin içinde sahibü’l-

beytten ziyade bir reviş-i âmirane ile kuyruklarını kaldırıp bu bedbaht kocaya bir nazar-ı 

istihfaf ve istihkâr atfederek dolaşan bu kibirli hayvanat kanapelerini istila etmiş, koltuk ve 

sandalyelerinde uyurlar, o senenin soğuk kışında ısınmak için yaktığı ateşin karşısında 

düşünürler; sofalarında, odalarında samia-hıraş sesleriyle kavga ederlerdi. Günden güne etvar-

ı küstahanelerini artırarak tekessür eden kediler bu adama evinde bir câ-yı tevakkuf 

bırakmamaya başladılar”  (Sami Paşazâde Sezai, 2003: 109). 

 

Karısının topladığı, sayısı yirmiyi otuzu bulan ve gittikçe artan, otuz üç yıllık evliliğin sona ermesine 

sebep olan kediler, adama kendi evinde dinlenecek bir yer bırakmamıştır. Üstelik evde, ev sahibinden 

fazla emredercesine kuyruklarını dikerek yürümeye, ev sahibini küçümseyerek bakmaya, kulakları 

yırtan ses çıkararak kavga etmeye, günden güne saygısızlıklarını artırmaya başlamışlardır.  

Anlatıcı, geriye dönüş tekniğiyle adamın karısına söz konusu soruyu sorma aşamasına geliş sürecini 

dikkatlere sunar. Buna göre yaşlı adam bir sabahleyin gayet erken uyanmış, kahvaltı yapmak için küçük 

odasına çekilmiştir. Duyduğu sesler sokakta çocukların kavga ettiğini düşündüren adam, pencereden 

baktığında kedilerin bunun kedilerin sesi olduğunu anlar. Fakat kahvaltısını yapmak için döndüğünde 

kedinin birinin ekmeğini çalmış, diğerinin sütlü kahvesini içmiş, ötekinin de fincanını kırmış (Sami 

Paşazâde Sezai, 2003: 110) olduğunu şaşkınlıkla görür. Böylece bir günlük çalışmasına denk gelen 

kahvaltıdan olmanın üzüntüsüyle pencerenin önüne oturan yoksul adamın gözüne “duvarın altında, 

kahvesini içen, ekmeğini çalan, fincanını kıran, kendisini sabah keyfinden mahrum eden” (Sami 

Paşazâde Sezai, 2003: 110) kediler ilişir. Güneşin ışıklarının altında renk renk, gözleri her an değişen 

kediler, sabah kahvaltısını hazmetmekte, öyle yemeğine hazırlanmaktadır. Karısı tarafından kendine 
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tercih edilen kedilere kızgınlıkla sofaya çıktığında ekmeğini yiyen, kahvesini içen, fincanını kıran 

kedilerle karşılaşır:  

 “merdivenin orta basamaklarında, bıyıkları, yüzü, başı, siyah lekelere boyanmış beyaz kediyi 

görür görmez: “Kahvemi sen içtin! Fincanımı sen kırdın! Öyle mi?” diyerek odasından 

bastonunu alıp ayaklarının ucuna basarak yavaş yavaş kedinin yanına sokuldu. Hazır eline 

fırsat geçmişken istediği gibi intikamını almak için vücudunun en can alacak yerini nişanladı. 

Bastonunu kaldırdı. Kedi kımıldıyor. Kaçacak. Değneğini şiddetle üzerine indirir indirmez, 

seriü’s-seyr olan bu afacan hemen sıçrayınca ayağı kayarak azim bir gürültü ile 

merdivenlerden aşağı yuvarlan”ır (Sami Paşazâde Sezai, 2003: 110-111).  

 

Bunu gören varlığının diğer yarısı olan karısı, kolu sızlayan adama “Hiç kediye öyle vurulur mu? Ya 

bir yeri kırılsaydı…” deyince zavallı herif şiddet ve hiddetle: ‘Ben sana gösteririm’ diyerek odasında 

çık”ar. Kendisini takip eden karısı yumuşaklık ve sükûnetle “Ne yapacaksın? Ne yapabilirsin? Söyle 

de ben de anlayayım!” (Sami Paşazâde Sezai, 2003: 111) diyerek arkasından gelir. Gözünden bir damla 

yaş akan adam, “[h]ükûmet-i mahalliyeye müracaat edeceğim. Senin kedilerinden sirkat-i mekûlât, 

gasb-ı emval, taarruz-ı mesken davasına kalkışacağım. Bakalım! O zaman bu hırsızların, bu haydutların 

bir tanesini burada görebilir misin?” (Sami Paşazâde Sezai, 2003: 111) cevabını veren yaşlı adam, 

karısının kedi sevgisini adalar kaymakamına şikâyet eder, ünlü İtalyan besteci Rossini soyundan 

geldiğini, adalet istediğini söylese de çözüm bulamaz. Sonunda evini elinden alan kediler, karısını da 

elinden almıştır. İşte bu çözümsüzlük üzerine aşağıdaki taşlığa eşyasını indiren adam, “ya ben, ya 

kediler”, sorusunu sormuş, kediler cevabını alınca da evi terk etmek zorunda kalmıştır.  

Gidecek bir yeri olmayan yaşlı adam, ilerledikçe dilenci çocuklarla karşılaşır, sadaka vermek 

istediğinde cebinde hiç para olmadığını anlar. Acıktığında kahvaltı yapacak, yemek yiyecek yeri ve 

parası, gece yatacak evi yoktur. Öğle saatlerinde açlığı derinden duyan yaşlı adam, karşılaştığı 

nesnelerden, seslerden, tabiat hadiselerden “Git git, haremine git!” sözünü duymaya başlar. Açlığa ve 

yalnızlığa daha fazla tahammül edemeyen adamın, karısının hazırlamış olduğu sabah yemeğinin 

dumanı gözünde tütmeye başlar. Karısının “[s]en memnun ol ki ben kedileri seviyorum. Ya bunların 

yerine erkekleri sevsem...” sözünü haklı görmeye başlar:  

“Bir tarafı kırmalar içinde kalmış mai atlas gibi hafif surette mütemevviç derya, diğer tarafı 

yeşil bir hamail gibi yukarıdan aşağıya doğru sarkarak reng-i taravetlerini her mevsimde 

muhafaza eden çalılarla çam ağaçlarının fasıla verdiği bir yolu takip ediyordu. Tefekkürat-ı 

amika içinde kaybolmuş bir hâl ile biraz deniz kenarına doğru meyledip önünde balık avlamak 

için bir kedinin sindiğini görünce hemen yolunu değiştirerek yokuşu çıkmaya başladı, 

Yorgolu’ya vardığı zaman mehbube-i şarkî olan güneş sırma saçlarını derya-yı bîkarar-ı 

safanın üzerine dökerek nuranî yollar, müzehhep izler açtığı gibi karşı taraftaki uzaktan uzağa 

görünen sudan ibaret ufukları da âşıkane surette tehyiç ediyordu. Bir hayli zaman denizin 

verdiği hayret-i meftunane içine dalıp gitmişken, hakikatın dest-i hayal-şikesti bütün 

vucudunu sarsarak kendisini bulunduğu hâl-i bihuşîden uyandırdı. Saat ilerlemiş, öğle 

tekarrüp etmişti. Evine bir daha avdet etmemek üzere verdiği karar, kat’i idi. Bu belli, fakat 

öğle taamını nerede edecek? Akşam nereye gidecek? Geceyi nerede geçirecek? Bir hayat-ı 
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müstakil, bir karar-ı kat’i para ile olur. Hâlbuki kendisinin sabah taamına bile kifayet edecek 

parası yoktu. Hareminin ihzar ederek şimdi sofranın üzerine koyduğu sabah yemeğinin dumanı 

gözünde tütmeye başladı. Kenare-nişîn-i temaşası olduğu denizin dalgaları yavaş yavaş sahile 

çarptıkça, kendisine “Git, git, haremine git!” diyordu. Ya kediler? Bununla beraber hareminin 

“Sen memnun ol ki ben kedileri seviyorum. Ya bunların yerine erkekleri sevsem...” sözü 

makul değil mi?” (Sami Paşazâde Sezai, 2003: 113).  

 

Hızla eve gelen adam, odasına kapanarak ağlamaya başlar. Karısı yavaşça kapıyı açarak “[o] kadar 

haykırarak ağlama. Kedilerimi korkutacaksın!” (Sami Paşazâde Sezai, 2003: 114) der.  

“Kediler”, traji-komik bir durumu sergiler. Yaşlı adamın içinde bulunduğu durum hem bir açmazı hem 

de komik yapıyı gösterir. Otuz üç yıllık beraberlikte evlilik kurumunun bağlarının gevşemesi, 

iletişimsizlik kadını kedilere yöneltmiş görünmektedir. Bunda önemli etkenlerden biri, belki de birincisi 

çocuklardan hiç söz edilmediği düşünülürse, Güler Güven’in de ifade ettiği üzere “çocuğu olmayan 

kadının normal ve içgüdüden gelen çocuk sevgisinin yerini, kediler al”mış (Güven, 2009: 127) 

görünmektedir.  

Yaşlı adama ve ondan da çok kedilere odaklanan anlatıcı, kadına pek az yer verir. Âdeta birkaç fırça 

darbesiyle yüzü aydınlanan kadın, altmış yaşlarında, felçli, gözleri sönmüş bir şekilde çizilir. Fakat o, 

her şeye rağmen kadınlık gururu içindedir:  

“Evine avdet ettiği zaman haremi nüzulün tehdidatından dehşetyap olduğu için titremeye 

başlamış altmış senelik başını sallayarak ve naz ve işve ile bir gözünü süzerek mütebessimane 

“Sen memnun ol ki ben kedileri seviyorum! Ya bunların yerine herifleri sevsem….” dedi. O 

büyük, o buruşmuş çehrenin sarkık yanakları hâl-i tebessümle geriye doğru çekilerek hane-i 

çeşmanının gölgesi içinde kalan sönük gözlerine bir revnakla dermiyan ettiği bu muhakeme-i 

şuhane kocasına hemen hak verdirecek kadar müncezip göründü” (Sami Paşazâde Sezai, 2003: 

111-112). 

 

Âdeta “bir psikolog gözüyle insanlara bakan” (Güven, 2009: 124) biridir. Öykü kişilerinin iç 

dünyalarındaki açmazları, problem alanlarını kısa bir bakışla yakalamasını ve göstermesini bilir. “ 

‘Kediler’ ”de hayatı bir tarafıyla eksik yaşayan insanın, manen sakatlandığı ve hasta eğilimlere gittiği 

anlatılır” (Güven, 2009: 123). Çocuk sevgisini yaşayamadığı sonucu çıkarılabilecek kadının kedilere 

düşkünlüğü, evi kedilerle doldurması hastalıklı bir durumdur. Karısının sayısı yirmiyi otuzu bulan 

kediyi eve toplaması karşısında çaresiz kalan, hiçbir yaptırımda bulunamayan adamın durumu ise 

acınacak bir görünümü sergiler.   

Öyküde, adına uygun olarak, merkezde kediler yer alır. Evin hâkimi gibi yürüyen, ev sahibini 

küçümseyen, ekmeğini çalan, sütlü kahvesini içen, fincanını kıran, yüksek ve yırtıcı sesler çıkararak bir 

biriyle kavga eden, kahvaltıdan sonra öğle yemeğine kadar uyuyan, güneşin altında siyah, beyaz çeşit 

çeşit renklere giren, gözleri her an değişen bu canlılar, kadına benzetilir. Kediler karşısında çaresiz kalan 

yaşlı adam “[k]ime meram anlatmalı! Bu kibirli, vefasız, nimet-nâ-şinas hayvanatın kadınlar elbette 
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taraftarı olur. Zaten kedi kadındır.” (Sami Paşazâde Sezai, 2003: 110) değerlendirmesini yapar. Buna 

göre kadın kibirli, vefasız ve iyilikbilmezdir. Yaşlı adamın algı dünyasına odaklanan anlatıcının 

bakışıyla kediler, “ön ayaklarını iptida ağızlarına götürüp nisvana mahsus bir tavr-ı işvebâzâne ile 

yüzlerini temizleyerek safâ-yı hâtırla sabah kahvaltısını hazmetmekte ve öğle taamına hazırlanmakta 

idiler” (Sami Paşazâde Sezai, 2003: 110) cümlesine yer verir. Görüldüğü gibi kedilerin ön ayaklarını 

ağzına ve yüzüne götürmesi kadınsı bir hareket olarak değerlendirilir. Yaşlı adamın düşünce ve algı 

dünyasına yakın bir yerden bakan anlatıcı, kadınla kediyi neredeyse aynileştirme yoluna gider. 

Kadınların kedi sevgisi de bu benzerliğe/ayniliğe bağlanır.  

“Büyükada’da cereyan etmiş bir vakanın istinsahıdır” notuyla yayımlanan “Kediler” öyküsünde Sami 

Paşazâde Sezai, gerçekçi bir bakışla otuz üç yıllık evli bir çiftin hayatından bir kesit sunar. Büyük 

ihtimalle çocukları olmayan kadın, sevgisini kedilere yöneltmiş, eşinin yaşama alanını daraltmıştır. 

Kediler karlısında çaresiz kalan yaşlı ve yoksul adam, çözüm üretememiş, evi terk etmiş, fakat açlık ve 

kalacak bir yeri olmaması sebebiyle karısının eve topladığı kedilere katlanmak üzere eve döner. Odasına 

kapanıp ağlamaya başlayan adamın içinde bulunduğu durum traji-komik bir görünüm sergiler.  

 

 

KAYNAKÇA 

Güven, Güler, Sami Paşazâde Sezai ve Eserleri, Dergâh Yayınları, İstanbul 2009. 

Sami Paşazâde Sezai, Bütün Eserleri 1, (Haz. Zeynep Kerman), AKDTYK Türk Dil Kurumu Yayınları, 

Ankara 2003. 

 

 

 

 



  

   
337 

Bir Lojistik Ülke Profili Olarak Birleşik Krallık: SWOT 

Analizine Dayalı Bir İnceleme  
 

Ramazan ERTURGUT 

Akdeniz University, TURKEY 

Dilara ÖZTAŞ 

Akdeniz University, TURKEY 

 

 

Öz 

Ülkelerin lojistik performansı aynı zamanda uluslararası ticaretin belirleyicilerinden birisi olarak 

ekonomik büyümenin ve kalkınmanın başat girdilerinden birini oluşturmaktadır. Tarihsel gelişim 

sürecinde “Güneşin Batmadığı Ülke” olarak tanımlanan Birleşik Krallık, Dünya Bankası tarafından 

yayımlanan Lojistik Performans İndeksinde sıklıkla üst sıralarda yer alan ülkelerden birisidir. Bu 

çalışmanın amacı İngiltere’nin Lojistik başarısına tesir eden faktörlerin aynı zamanda ülkenin boylamsal 

bir profilini ortaya koymaya çalışan, seçimli lojistik parametrelere göre incelenmesidir. Çalışmada Nitel 

Araştırma Yöntemi kullanılmış olup, İkincil kaynaklara dayalı bilgiler ve nicel göstergeler ile ülkenin 

kayda değer lojistik karakteristiklerinin sınıflandırılmasına gayret edilmiştir. Araştırma kapsayıcı bir 

SWOT Analizi tamamlanmıştır.  Sonuçlar İngiltere’nin lojistik performansında bazı parametreleri bir 

çekirdek yetenek gibi kullandığını göstermekte, başat sektörlerin bir kaldıraç etkisi yarattığına işaret 

etmektedir. Diğer taraftan yakın zamanda gerçekleşen ve etkileri devam etmekte olan Brexit sürecinin 

ülkenin uluslararası ticaret ve lojistik sistemi bakımından farklı risk ve tehditler barındırdığını ortaya 

koymaktadır.       

Anahtar Kelimeler: Birleşik Krallık, Lojistik Performans, SWOT Analizi, Brexit 

 

 

1. GİRİŞ 

Bu çalışma hazırlanırken, Birleşik Krallık ve lojistik sektörü alanında detaylı literatür taraması yapılmış; 

çalışma için uygun görülen kaynaklar seçilmiştir. Buna göre lojistik sektörü ve Birleşik Krallık ülke 

analizi ile ilgili yapılan bazı çalışmalara aşağıda yer verilmiştir. 

Baki (2016), çalışmasında Avrupa Birliği genelinde lojistik köy ve merkezleri derinlemesine incelemiş 

ve Türkiye genelinde bir değerlendirme yapmıştır. 
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Karagülle (2019), çalışmasında Avrupa Birliği ulaşım ağları üzerinde durarak; Türkiye üzerinden geçen 

ulaşım ağları üzerine bir değerlendirme yapmış ve bu çalışmasında Birleşik Krallık ulaşım ağlarına da 

yer vermiştir. 

Erturgut (2016), lojistik bağlamında birçok başlık içeren kitabı ile lojistik bilimi ve sektörü ile ilgili 

geniş çaplı bir analiz yaparak kapsamlı bir çalışma hazırlamış ve literatüre yeni bir eser kazandırmıştır. 

Turley Economics (2020) tarafından hazırlanan raporda, Covid-19 pandemisi boyunca Birleşik Krallık 

lojistik sektörünün yaşadığı zorluklara, kayıplara ve bunların önüne geçmen için yapılan çalışmalar ile 

elde edilen kazançlara yer verilmiştir. 

Kellner vd. (2021), hazırladıkları çalışmada Birleşik Krallık’ı enine boyuna her açıdan değerlendirerek, 

ülke hakkında detaylı ve önemli bilgilere yer vermiş ve ülke ile ilgili yapılacak çalışmalar için yol 

gösterici bir araştırma ortaya koymuşlardır. 

 

2. ÜLKENİN KÜNYESİ 

Birleşik Krallık (Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı); İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey 

İrlanda’dan oluşan üniter yapılı bir devlettir. Dört tarafı denizlerle çevrili olan ve dolasıyla bir ada ülkesi 

olan Birleşik Krallık’ın kuzeyinde İskoçya yer almaktadır. İskoçya’nın batısında Hebrides takımada 

topluluğu bulunmakta; kuzeydoğusunda ise Ortney ve Shetland adaları yer almaktadır. Büyük Britanya 

kavramı; İskoçya, Galler ve İngiltere’yi kapsamaktadır. Bahsi geçen bütün bu adalar İngiltere’ye 

bağlıdır. Fakat uluslararası ilişkiler bakımından İngiltere ile Fransa arasında bulunan Channel Adaları 

ve İrlanda Denizi’nde bulunan Isle of Man adası, Birleşik Krallık’a bağlı bulunmaktadır.1  

Nüfusu 66,6 milyon olan ülke konum itibariyle Batı Avrupa’da, ana karadan ayrı olarak Fransa’nın 

kuzeybatısında, Kuzey Atlantik Okyanusu ile Kuzey Denizi arasında bulunmaktadır. Ülkenin 

yüzölçümü 243.610 km2 olmakla beraber, yönetim şekli parlamenter anayasal monarşidir.2 Birleşik 

Krallık’ın sahip olduğu yüzölçümünün 130.400 kilometrekarelik kısmı İngiltere’ye aitken, 78.800 

km2’si İskoçya’ya, 20.800 km2’si Galler’e ve 14.100 kilometrekarelik alanı da Kuzey İrlanda’ya aittir.3 

İklimi ılımandır ve yıl boyunca yüksek oranda yağmur almaktadır. Ülkenin resmi dili İngilizce olsa da 

bölgesel olarak İrlandaca, Galce, İskoçça ve Kernevek dilinin konuşulduğu bilinmektedir.4  

Ülkenin başkenti olan Londra hem İngiltere’nin hem de Birleşik Krallığın başkenti konumundadır. 

Bunun dışında Birmingham, Leeds, Glasgow ve Sheffield’ı önemli şehirler arasında saymak 

mümkündür. Devlet Başkanı Kraliçe 2.Elizabeth, Başbakan Boris Johnson ve Dışişleri Bakanı Dominic 

                                                           
1“İngiltere” (20.08.2020).  

https://www.atonet.org.tr/Uploads/Birimler/Internet/Alt%20Tan%C4%B1t%C4%B1m/2020-08-20-

%C3%9Clke%20Raporlar%C4%B1/%C4%B0ngiltere.pdf , (erişim tarihi: 02.03.2021). 
2 “İngiltere” (2020). https://insamer.com/tr/ingiltere_3255.html, (erişim tarihi: 02.03.2021). 
3Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü (2021). BİRLEŞİK KRALLIK 

ÜLKE PROFİLİ, s.8. 
4“İngiltere” (20.08.2020).  

https://www.atonet.org.tr/Uploads/Birimler/Internet/Alt%20Tan%C4%B1t%C4%B1m/2020-08-20-

%C3%9Clke%20Raporlar%C4%B1/%C4%B0ngiltere.pdf , (erişim tarihi: 02.03.2021). 

https://www.atonet.org.tr/Uploads/Birimler/Internet/Alt%20Tan%C4%B1t%C4%B1m/2020-08-20-%C3%9Clke%20Raporlar%C4%B1/%C4%B0ngiltere.pdf
https://www.atonet.org.tr/Uploads/Birimler/Internet/Alt%20Tan%C4%B1t%C4%B1m/2020-08-20-%C3%9Clke%20Raporlar%C4%B1/%C4%B0ngiltere.pdf
https://insamer.com/tr/ingiltere_3255.html
https://www.atonet.org.tr/Uploads/Birimler/Internet/Alt%20Tan%C4%B1t%C4%B1m/2020-08-20-%C3%9Clke%20Raporlar%C4%B1/%C4%B0ngiltere.pdf
https://www.atonet.org.tr/Uploads/Birimler/Internet/Alt%20Tan%C4%B1t%C4%B1m/2020-08-20-%C3%9Clke%20Raporlar%C4%B1/%C4%B0ngiltere.pdf
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Raab olan ülkenin resmi para birimi İngiliz Sterlini’dir. Birleşmiş Milletler'in kurucusu ve beş daimi 

üyesinden biridir. 

2019 yılı Yolsuzluk Algı Endeksine göre Birleşik Krallık, 180 ülke arasında 77.sırada yer almıştır.5 

Birleşik Krallık, Yumuşak Güç Endeksi’nde 2018 yılında 80.55 puanla 1. Sırada yer alırken; 2019 

yılındaki Yumuşak Güç Endeksi’nde 79.47 puan alarak 2.sırada yer almıştır.6 Aynı zamanda 2020 

yılında yayınlanan son Dünya Demokrasi Endeksi raporuna göre 8.54 puanla 16.sırada yer almıştır.7 

Birleşik Krallık, sahip olduğu zengin petrol, doğalgaz ve kömür kaynakları sayesinde AB ülkeleri 

arasında en yüksek enerji kaynağına sahip olan ülke konumundadır. Ancak 1990’lardan itibaren 

üretimin azalması ile ülke içi talebi karşılayamaz duruma gelmiştir. 1990’lı yıllara kadar enerji 

kaynakları bakımından kendine yetebilen ülke, günümüzde net enerji ithalatçısı konumuna gelmiş ve bu 

sebeple artan küresel enerji fiyatları da ekonomi için risk oluşturmaya başlamıştır. EIA (Çevresel Etki 

Değerlendirmesi – Environmental impact assessment) 2019 yılı verilerine göre kanıtlanmış ham petrol 

varil rezervi yaklaşık 3 milyar varil olan Birleşik Krallık, 69 ülke arasında 30.sırada yer almaktadır. 

Doğal gaz rezervlerine bakıldığı zaman 2019’da 6 trilyon feet3 kanıtlanmış doğal gaz rezervine sahip 

olan ülke, 92 ülke arasında 45.sırada yer almıştır.8 Ülkede enerji ve kimyasalların üretiminde 

18.yüzyıldan bu yana tam kapasite kömür, doğal gaz ve petrol kullanılmasına rağmen, hala zengin 

kömür rezervlerinin bulunduğu görülmektedir. 

Bölgenin etnik yapısına bakıldığı zaman nüfusun %86,9’u beyaz olarak nitelendirilen Britanyalı ve 

İrlandalılardan oluşmakta; diğer beyazlar olarak nitelendirilen kısım %5,3’lük bir orana sahipken siyah 

olarak nitelendirilen ve %1 Karayipli, %0,8 Afrikalı ve %0,2 diğerlerinden oluşan kesim toplamda 

%2’lik bir paya sahiptir. Nüfusun geriye kalanı %1,8 Hintli, %1,6 Pakistanlı, %1,2 Melez, %0,5 Bengal, 

%0,4 Çinli ve %0,3 diğer olmak üzere farklı etnik kesimlerden oluşmaktadır.9 Nüfusun yaklaşık %18’i 

65 yaş üstünden oluşurken, 16 yaşın altındaki nüfus oranı%17’lerdedir. 

Dini açıdan nüfus %60 Hıristiyan olmakla beraber, %25,7’si dinsiz, %5’i Müslüman, %1,3’ü Hindu, 

%0,7’si Sih, %0,4’ü Yahudi, %0,4’ü Budist, %6,5’i diğer ve inancını belirtmeyenler olmak üzere farklı 

dinlere mensup birçok farklı grubu barındırmaktadır.10 

BM, NATO, AK, AGİT’in de aralarında bulunduğu birçok uluslararası kuruluşa üye olan Birleşik 

Krallık, 31 Ocak 2020 itibariyle Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılmıştır. Bununla birlikte ülke 

parlamentosunda temsil edilen siyasi partileri şu şekilde sıralamak mümkündür: Muhafazakâr Parti, İşçi 

Partisi, İskoç Ulusal Partisi (İskoçya), Liberal Demokrat Parti, Demokratik Birlik Partisi (Kuzey 

                                                           
5“CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2020”,  

https://images.transparencycdn.org/images/CPI2020_Report_EN_0802-WEB-1_2021-02-08-103053.pdf, (erişim 

tarihi: 02.03.2021). 
6 “The Soft Power 30”, 

https://softpower30.com/country/united-kingdom/?country_years=2017,2018,2019, (erişim tarihi: 02.03.2021). 
7 “Global Democracy Index 2020”, https://www.economist.com/graphic-detail/2021/02/02/global-democracy-

has-a-very-bad-year, (erişim tarihi: 02.03.2021). 
8 Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü (2021). BİRLEŞİK KRALLIK 

ÜLKE PROFİLİ, s.8. 
9 “Ülke Künyesi”. http://www.mfa.gov.tr/ingiltere-kunyesi.tr.mfa, (erişim tarihi: 02.03.2021). 
10 “İngiltere” (2020). https://insamer.com/tr/ingiltere_3255.html, (erişim tarihi: 02.03.2021). 

https://images.transparencycdn.org/images/CPI2020_Report_EN_0802-WEB-1_2021-02-08-103053.pdf
https://softpower30.com/country/united-kingdom/?country_years=2017,2018,2019
https://www.economist.com/graphic-detail/2021/02/02/global-democracy-has-a-very-bad-year
https://www.economist.com/graphic-detail/2021/02/02/global-democracy-has-a-very-bad-year
http://www.mfa.gov.tr/ingiltere-kunyesi.tr.mfa
https://insamer.com/tr/ingiltere_3255.html
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İrlanda), Sinn Fein Partisi (Kuzey İrlanda), Sosyal Demokrat ve İşçi Partisi (Kuzey İrlanda), İttifak 

Partisi (Kuzey İrlanda), Galler Partisi (Galler), Yeşiller Partisi.11 

Devlet Başkanı olan Kraliçe 2.Elizabeth, 1952 yılından beri tahtta olup aynı zamandan Kanada ve 

Avustralya da dahil olmak üzere İngiliz Milletler Topluluğu’na (Commonwealth) üye birçok ülkenin de 

devlet başkanı statüsündedir. Commonwealth, 54 bağımsız ve eşit ülkenin üye olduğu gönüllü bir 

topluluktur. 2,4 milyar insana ev sahipliği yapan topluluk hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeleri 

barındırmakla beraber üyeler 32 tanesi küçük ada devletlerinden oluşmaktadır.12  

 

3. BİRLEŞİK KRALLIK İŞ KÜLTÜRÜ 

Birleşik Krallık İngiltere, İskoçya, İrlanda ve Galler olmak üzere dört bölgeden oluşmaktadır. İngiltere 

dışındaki diğer bölgelerde vatandaşlar kendilerini İngiliz olarak tanıtmamaktadır. Ayrıca Birleşik 

Krallık vatandaşları kendilerini AB vatandaşı da saymamaktadır. İngilizler ataları, onlardan kalan 

miraslar ve tarihleri ile gurur duymaktadırlar. Shakespeare, T.S. Eliot ve Chaucer dünyaca ünlü 

yazarlarındandır. Buna ek olarak modern İngiltere’nin oluşmasında “The Beatles”, “Winston Churchill” 

ve “Kraliçe 2.Elizabeth” in payı büyüktür.13 

İngiliz iş kültüründe yaşlı ve tecrübeli kişiler daha fazla saygı görmektedir dolayısıyla ciddi bir ortamın 

oluşabilmesi açısından yaşlı kişiler oldukça önemlidir. Gizlilik oldukça önemlidir. Buna ek olarak 

soğuk, objektif ve iş odaklı yaklaşımlar iyi karşılanmakta ve saygı görmektedir. Kişisel mesafe 

önemlidir. Otururken arada mesafe bırakmaya ve karşı tarafla el temasında bulunmamaya özen 

gösterirler. Kısa süreli iş ilişkilerinden çok uzun süreli iş ilişkilerine odaklanmaktadırlar. İlk 

toplantılarda yüz ifadelerinde yüz ifadelerini belli etmezler.14 

Karar vermede, kişisel tecrübe ve hislerin yerine mevcut yasa ve kurallara başvururlar. Her seviyede iş 

insanı için temel otoriteyi şirket politikası olarak görürler. Yüksek sesle konuşmayı hoş karşılamazlar. 

İngiliz iş kültürü yoğun bir hiyerarşik yapıya sahip olmasına rağmen ekip çalışması çok önemlidir. 

Özellikle karar verme sürecinde daha da fazla önemlidir. En üst mertebedeki kişiye karar iletilmeden 

önce oybirliğine başvurulur. Karar verme süreci oldukça yavaş, detaylı ve temkinlidir.15 

 

4. BREXIT SÜRECİ 

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’ne üye olduğu ilk andan beri ülke içerisinde birlik karşıtı olanlar da 

bulunmaktaydı. Bundan dolayı ülke birliğe üye olduktan iki yıl sonra yani 1975’te üyelikten ayrılmak 

adına ilk referandum düzenlenmiştir.16 

                                                           
11 “Ülke Künyesi”. http://www.mfa.gov.tr/ingiltere-kunyesi.tr.mfa, (erişim tarihi: 02.03.2021). 
12 “About Us”. https://thecommonwealth.org/about-us, (erişim tarihi: 02.03.2021). 
13 “İngiltere İş Kültürü”, https://iskulturu.com/ulke-profilleri/anglo/ingiltere/, (erişim tarihi:02.03.2021). 
14 “İngiltere İş Kültürü”, https://iskulturu.com/ulke-profilleri/anglo/ingiltere/, (erişim tarihi: 02.03.2021). 
15 “İngiltere İş Kültürü”, https://iskulturu.com/ulke-profilleri/anglo/ingiltere/, (erişim tarihi: 02.03.2021). 
16 Esra Sena Türko, Sümeyye Gökçenoğlu (2020). “Avrupa Birliği Tarihinde Bir Geri Adım: Brexit”, MANAS 

Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(1), s.576. 

http://www.mfa.gov.tr/ingiltere-kunyesi.tr.mfa
https://thecommonwealth.org/about-us
https://iskulturu.com/ulke-profilleri/anglo/ingiltere/
https://iskulturu.com/ulke-profilleri/anglo/ingiltere/
https://iskulturu.com/ulke-profilleri/anglo/ingiltere/
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Son yıllarda şiddetli bir şekilde tekrar gündeme gelen birlikten ayrılma konusu 2016 yılında yapılan 

referandum ile netlik kazanmıştır. 23 Haziran 2016’da düzenlenen referandum ile çoğunluğun “evet” 

oyu vermesi sonucu ülke kesin olarak birlikten ayrılma kararı almış ve bu sürece “Brexit” adı verilmiştir. 

Ülke 31 Ocak 2020’de 47 yıllık birlik üyeliğinden resmen ayrılmış ve bundan sonraki süreçte 31 Aralık 

2020’ye kadar devam etmesi planlanan bir geçiş süreci başlamıştır. Geçiş sürecinin sona ermesiyle 

birlikte Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık arasında imzalanan yeni ticaret anlaşması 1 Ocak 2021’de 

yürürlüğe girmiştir.17 

 

5. ÜLKE EKONOMİSİ 

Birleşik Krallık oldukça gelişmiş, bağımsız ve uluslararası ticaret ekonomisiyle 19.yüzyıl Sanayi 

Devrimi’nin ön saflarında yer almıştır. Ülke 1.Dünya Savaşı’ndan askeri zafer ancak zayıflamış bir 

imalat sektörü ile çıkmıştır. Savaş sonrası ekonomik toparlanmanın yavaş olduğu dönemde, Birleşik 

Krallık’ın ekonomik anlamda toparlanması 1973 Avrupa Ekonomik Topluluğa üye olduktan sonra aldığı 

ek teşviklerle yaklaşık 40 yıl boyunca sürmüştür.18 Ekonomik büyüme oranları 1990’larda diğer 

sanayileşmiş ülkelerle iyi ölçüde kıyaslanabilecek seviyeye gelmiştir. Böylelikle Birleşik Krallık’ın eski 

imparatorlukta bulunan başlıca ticari bağları, maddi mal ticaretinin yarısında fazlasını oluşturan AB 

ülkelerine kaymıştır. Bu noktada ABD önemli bir yatırım ve ticaret ortağı olmuş, Japonya’da yerel 

anlamda önemli bir yatırımcı olmuştur.  

Sonrasında sürdürülen istikrarlı büyüme İngiltere ekonomisini, eski Başbakan Margaret Thatcher’ın 

1980’lerdeki piyasa reformlarından bu yana dünyanın en büyük beşinci ekonomisi haline getirmiştir.19 

Buna ek olarak ihracat odaklı ve hızla gelişen Doğu Asya ülkeleri de Birleşik Krallık’ın açık pazarını 

önemli satış noktaları arasına dahil etmiş ve bu da ülke ekonomisini büyük oranda etkilemiştir. 

Ülkede GSYH oranı 2,716 trilyon dolar iken reel GSYH büyüme oranının %1,4 olduğu görülmektedir. 

Sahip olduğu yaklaşık 67 milyon nüfusta kişi başına düşen GSYH oranı ise 40.615 dolardır. Enflasyon 

oranının %1,4 olduğu ülkede işsizlik oranı %3,8’dir.20 UNCTAD verileri incelendiği ülkeye yapılan 

doğrudan yabancı yatırımlar 2019 yılı için 59,14 milyar dolar olurken, ülkenin yabancı yatırım stokunun 

2,08 trilyon dolar olduğu bilinmektedir.21 

Nominal ihracat oranının 896 milyar dolar ve nominal ithalat oranının 931 milyar dolar olarak 

gözlemlenen ülkenin başlıca ticaret ortakları ABD, Almanya, Fransa, Hollanda, İrlanda ve Çin’dir.22 

                                                           
17 Türko, Gökçenoğlu, age. 2020, s.580. 
18Peter Kellner (2021). United Kingdom, Encyclopedia Britannica, https://www.britannica.com/place/United-

Kingdom, (erişim tarihi: 02.03.2021). 
19 “United Kingdom”, 2020 Index of Economic Freedom (2020). 

https://www.heritage.org/index/country/unitedkingdom, (erişim tarihi:02.03.2021). 
20 “Birleşik Krallık'ın Ekonomisi”, http://www.mfa.gov.tr/birlesik-krallik-ekonomisi.tr.mfa, (erişim 

tarihi:02.03.2021). 
21 Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü (2021). BİRLEŞİK 

KRALLIK ÜLKE PROFİLİ, s.15. 
22 “Birleşik Krallık'ın Ekonomisi”, http://www.mfa.gov.tr/birlesik-krallik-ekonomisi.tr.mfa, (erişim 

tarihi:02.03.2021). 

https://www.britannica.com/place/United-Kingdom
https://www.britannica.com/place/United-Kingdom
https://www.heritage.org/index/country/unitedkingdom
http://www.mfa.gov.tr/birlesik-krallik-ekonomisi.tr.mfa
http://www.mfa.gov.tr/birlesik-krallik-ekonomisi.tr.mfa
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2020 yılında yayınlanan Ekonomik Özgürlük Endeksine göre Birleşik Krallık’ın puanı 79,3 olmakla 

beraber bu puan ülkeyi en özgür 7.ülke yapmaktadır. Sahip olduğu puan ile Birleşik Krallık, Avrupa 

bölgesindeki 45 ülke arasında 3.sıradadır ve genel puanı bölge ve dünya ortalamalarının oldukça 

üzerindedir.23 

Birleşik Krallık, insani gelişmişlik endeksinde 189 ülke arasında 15.sırada yer almaktadır. Küresel 

rekabetçilik alanında 141 ülke arasında 9. Sırada yer alırken iş yapma kolaylığı açısından ise 190 ülke 

arasında 8.sırada bulunmaktadır.24 

 

6. LOJİSTİK SEKTÖRÜ 

Lojistik sektörü, Birleşik Krallık ekonomisinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Ayrıca köşe 

dükkanlarından süper marketlere kadar her büyüklükte ve sektördeki diğer işletmelerin başarılı 

olabilmesi adına da kritik bir öneme sahiptir. Sektör halihazırda birçok küçük firmayı barındırması ve 

%1 ile %3 arasından çok küçük kar marjlarına sahip olması açısından oldukça rekabetçi olmasına ek 

olarak Covid-19 döneminde de önemli ekonomik faydalar sağlamaya devam etmiştir. 25 

Sadece 2020 yılının ikinci ve üçüncü çeyreğinde bile sektör, 3,4 milyar pound GVA oluşturmuş ve 211 

milyon pound mali fayda yaratmış; 73.400 doğrudan, dolaylı ve teşvikli işi desteklemiş; lojistik 

çalışanlarına yılda 900 milyon pound doğrudan ücret ödemiş; perakendede iş kayıplarının ardından 

çalışanların sektöre geçmesine olanak tanıyan devredilebilir becerilere sahip 29.700 işi desteklemiştir.26 

Yaklaşık 100 bin firmanın bulunduğu Birleşik Krallık lojistik sektörünün önemli firmaları arasında 

DPD, UPS, DHL, Hermes, Kuehne Nagel, Autologic, Bishopsgate, The Chartered Institute of Logistics 

and Transport in the UK - CILT(UK), Clipper Logistics Group, Dfds Seaways, GAC, OBS Logistics ve 

Unipart Group gibi işletmeler yer almaktadır.27  

Toplumsal cinsiyet ve etnik çeşitlilik açısından oldukça yoksun olan Birleşik Krallık lojistik sektörü 

çalışanlarının %87’si erkeklerden oluşmakta çalışanların yaklaşık %91’i kendini beyaz olarak 

tanımlamaktadır. FTA Lojistik Sektörü Raporuna göre, AB çalışanlarının en büyük oranına sahip lojistik 

mesleğinin altıda birini depo personeli yedide birini ise ağır vasıta şoförleri oluşturmaktadır.28 

Birleşik Krallık’ta lojistik sektörüne yapılan yabancı yatırımlar ise aktifliğini korumaktadır. 2018 yılı 

verilerine bakıldığında bu yıldaki alımların üçte birini yabancı yatırımlar oluşturmuştur. 2018 yılının 

                                                           
23 “United Kingdom”, 2020 Index of Economic Freedom (2020). 

https://www.heritage.org/index/country/unitedkingdom, (erişim tarihi:03.03.2021). 
24Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü (2021). BİRLEŞİK KRALLIK 

ÜLKE PROFİLİ, s.8. 
25 Department for Transport (2011). “The Logistics Growth Review - Connecting People with Goods”, 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/3819/logistics-

growth-review.pdf, (erişim tarihi: 04.03.2021). 
26 Tritax Symmetry (10.12.2020). “Logistics is key to economic recovery”, https://tritaxsymmetry.com/latest-

news/logistics-is-key-to-economic-recovery/, (erişim tarihi: 05.03.2021). 
27 “Logistic Companies”. https://www.logisticsuk.org/Logistics_UK, (erişim tarihi: 05.03.2021). 
28Freight Transport Association (2018). “Logistic Report”, 

https://logistics.org.uk/CMSPages/GetFile.aspx?guid=f34d2685-a763-4cd1-bda8-221020fcad3b&lang=en-GB, 

(erişim tarihi: 05.03.2021). 

https://www.heritage.org/index/country/unitedkingdom
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/3819/logistics-growth-review.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/3819/logistics-growth-review.pdf
https://tritaxsymmetry.com/latest-news/logistics-is-key-to-economic-recovery/
https://tritaxsymmetry.com/latest-news/logistics-is-key-to-economic-recovery/
https://www.logisticsuk.org/Logistics_UK
https://logistics.org.uk/CMSPages/GetFile.aspx?guid=f34d2685-a763-4cd1-bda8-221020fcad3b&lang=en-GB
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dördüncü çeyreğindeki 1,6 milyar sterlinlik hacimler, bu yılın cirosunu 6,7 milyar sterline yükselterek, 

5 yıllık ortalaması olan 6,5 milyar sterlinin üzerine çıkarmayı başarmıştır.29 

 

7. LOJİSTİK VİZYON, MİSYON VE STRATEJİSİ 

Yük taşımacılığına ilişkin devlet ulaştırma politikası, nispeten hafif olacak şekilde tasarlanmıştır ve The 

Logistics Growth Review'da Birleşik Krallık düzeyinde belirtilmiştir. Navlun ve lojistik sektörüyle iş 

birliği içinde hazırlanan orijinal belgenin temel amacı, sektördeki ekonomik büyümenin önündeki 

engelleri belirlemek ve tespit edilen engelleri gidermek için bir dizi önlem sunmak olarak belirlenmiştir. 

Belgede, Hükümetin lojistik endüstrisindeki büyümeye ve rekabetçiliğe yardımcı olabileceği ve 

kolaylaştırabileceği beş temel alan özetlenmiştir: 

 Uzun mesafelerde karayolundan demiryoluna modal geçişi kolaylaştırabilecek stratejik demiryolu yük alışverişlerine 

özellikle odaklanarak, sürdürülebilir lojistik gelişiminin önündeki planlama engellerini kaldırarak sektöre kısa vadede 

yatırım yapma konusunda daha fazla güven vermek; 

 Sıkışık karayolu ve demiryolu ağlarının uzun vadeli kapasitesini, performansını ve dayanıklılığını iyileştirmek ve 

limanlara bağlanabilirliğini iyileştirmek; 

 Sektörün imajını yerel düzeyde desteklemek; 

 Gereksiz düzenlemelerin azaltılması; 

 Yüksek vasıflı personel istihdam etmek ve sektörde tutmak.30 

Hükümet sektörde daima ekonomik büyüme ve iyileşmenin sağlanabilmesi adına uzun vadeli ekonomik 

iyileşme politikalarını uygulamaya teşvik etmektedir. Bu politikaların yer aldığı “2017 yılında Sanayi 

Stratejisi” adlı raporda sektörün stratejisi “leveling up (seviye atlama)” olarak belirlenmiştir.31  

Sektörün misyonu; yatırım yapma arzusunu sürdürmek, yeni pazarlar ve katma değerli hizmetler 

araştırmak, teknoloji geliştirmek, otomasyon ve sürdürülebilirlik projeleri geliştirmek ve iyi insanları 

çekmek, eğitmek ve elde tutmak, enerji tasarrufu ve düşük karbonlu çalışmaları teşvik etmek, karbon 

emisyonunu en aza indirmek, yeşil ve geri dönüştürülebilir bir gelecek bırakmak şeklinde belirlenmiştir. 

32 

8. BİRLEŞİK KRALLIK’TA DIŞ TİCARET VERİLERİ 

                                                           
29 Cushman & Wakefield (2019). UK LOGISTICS & INDUSTRIAL REGIONAL OUTLOOK WINTER 2019, 

https://cdn.roxhillmedia.com/production/email/attachment/720001_730000/UK%20logistics%20report_Q4_final

.pdf, (erişim tarihi: 05.03.2021). 
30 MDS Transmodal (2019). Understanding the UK Freight Transport System, s.20, 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/777781/fom_u

nderstanding_freight_transport_system.pdf, (erişim tarihi: 05.03.2021). 
31 Turley Economics (2020). THE INCREASED IMPORTANCE OF LOGISTICS DURING COVID-19 AND 

BEYOND, https://tritaxsymmetry.com/wp-content/uploads/2020/12/The-Increased-Importance-of-Logistics-

During-Covid-19-and-Beyond2.pdf, (erişim tarihi: 05.03.2021). 
32 Alex Lennane (23.11.2020). “UK logistics sector may be down, but it's certainly not out, suggests survey” 

https://theloadstar.com/uk-logistics-sector-may-be-down-but-its-certainly-not-out-suggests-survey/, (erişim 

tarihi:05.03.2021). 

https://cdn.roxhillmedia.com/production/email/attachment/720001_730000/UK%20logistics%20report_Q4_final.pdf
https://cdn.roxhillmedia.com/production/email/attachment/720001_730000/UK%20logistics%20report_Q4_final.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/777781/fom_understanding_freight_transport_system.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/777781/fom_understanding_freight_transport_system.pdf
https://tritaxsymmetry.com/wp-content/uploads/2020/12/The-Increased-Importance-of-Logistics-During-Covid-19-and-Beyond2.pdf
https://tritaxsymmetry.com/wp-content/uploads/2020/12/The-Increased-Importance-of-Logistics-During-Covid-19-and-Beyond2.pdf
https://theloadstar.com/uk-logistics-sector-may-be-down-but-its-certainly-not-out-suggests-survey/
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 Birleşik Krallık Dış Ticaret Göstergeleri (milyar dolar) 

 33 

Dış ticaret verileri incelendiğinde Birleşik Krallık’ın 2019 yılında %3,6 oran ve 691,9 milyar dolar ile 

dünya ithalatında 5.sırada, %2,5 oran ve 467,5 milyar dolar ile dünya ihracatında 11.sırada yer aldığı 

görülmektedir. Genel itibariyle ülkenin dış ticaretinin açık verdiği görülmektedir. 2019 yılı verilerine 

göre 195 milyar dolar dış ticaret açığı veren Birleşik Krallık’ın hizmette ticaret fazlası bulunurken 

mallarda ise ticaret açığı söz konusudur. Uluslararası Para Fonu (IMF) verileri incelendiğinde, 2019 

yılında bir yılda reel olarak %1,4 büyüyen Birleşik Krallık ekonomisinin, 2020 yılında COVID-19 

pandemisi sebebiyle %6,5 daralmıştır.34 

Ülkenin ithal ettiği başlıca ürünler gıda, petrol ve petrol ürünleri, motorlu taşıtlar, petrol dışı ham 

maddeler, giyim, ayakkabı, elektrikli makineler, elektriksiz makineler, mobilya ve aydınlatma ürünleri 

ile motorlu taşıtlar iken ihraç ettiği başlıca ürünler ise eczacılık ürünleri, otomobil, optik ve tıbbi 

cihazlar, kimyasal maddeler, başta viski olmak üzere içecekler, havacılık ve uzay taşıtları aksam ve 

parçaları, demir-çelik, bakır, ham deri, teknik tekstil sektörleri ürünleridir.35 

2019 yılı verilerine göre ülkenin en çok ithalat yaptığı ülkelerde birinci sırayı 85,20 milyar dolar ile 

Almanya almaktadır. İthalat yapılan diğer ülkelerden bazıları ve oranları ise sırasıyla 67,09 milyar dolar 

ile ABD, 65,54 milyar dolar ile Çin Halk Cumhuriyeti, 53,81 milyar dolar ile Hollanda şeklinde devam 

etmektedir.36 

Yine 2019 yılı verilerine bakıldığında ülkenin en çok ihracat yaptığı ülkelerde birinci sırada 73,51 milyar 

dolar ile ABD yer almaktadır. İhracat yapılan diğer ülkelerden bazıları ve oranları ise sırasıyla 46,37 

                                                           
33 Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü (2021).  

BİRLEŞİK KRALLIK ÜLKE PROFİLİ, s.10. 
34 “İngiltere” (2019). https://www.kolayihracat.gov.tr/ulkeler/ingiltere, (erişim tarihi: 05.03.2021). 
35 Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü (2021).  

BİRLEŞİK KRALLIK ÜLKE PROFİLİ, s.10. 
36 “İngiltere” (2019). https://www.kolayihracat.gov.tr/ulkeler/ingiltere, (erişim tarihi: 07.03.2021). 

https://www.kolayihracat.gov.tr/ulkeler/ingiltere
https://www.kolayihracat.gov.tr/ulkeler/ingiltere
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milyar dolar ile Almanya, 31,28 milyar dolar ile Fransa, 30,16 milyar dolar ile Hollanda şeklinde 

sıralanmaktadır.37 

 

9. BAŞAT SEKTÖRLER VE GLOBAL İŞLETMELER 

                                                           
37 “İngiltere” (2019). https://www.kolayihracat.gov.tr/ulkeler/ingiltere, (erişim tarihi: 07.03.2021). 
38 “Global 500”, Fortune, https://fortune.com/global500/ , (erişim tarihi: 08.03.2021). 

SIRA MARKA SEKTÖR GELİR(MİLYON$) İSTİHDAM 

8 BP Petrol ve Gaz 282,616 72,500 

73 HSBC Bankacılık 98,673 235,351 

80 Prudential plc Sigortacılık 93,736 18,125 

85 Legal&General Group Sigortacılık 90,615 8,542 

88 Aviva Sigortacılık 89,647 31,181 

103 Tesco Perakende 82,700 293,963 

170 Lloyds Banking Group Bankacılık 64,297 63,069 

185 Unilever Tüketim Malları 58,179 149,867 

228 Vodafone İletişim 49,960 95,219 

280 Rio Tinto Group Madencilik 43,165 46,007 

282 GlaxoSmithKline Eczacılık/İlaç/Sağlık 43,073 99,437 

299 M&G Sigortacılık 41,076 8,021 

327 Barclays Bankacılık 38,337 80,800 

338 Phoenix Group Sigortacılık 37,215 4,417 

344 Sainsbury’s Perakende 36,831 111,900 

379 British American Tobacco Tüketim Malları 33,021 59,989 

395 Compass Group Hizmet 31,736 596,452 

419 Anglo American plc Madencilik 29,870 63,000 

432 BT Group İletişim 29,097 105,300 

440 Centrica Kamu/Elektrik/Su 

Hizmetleri 

28,934 29,147 

444 Linde plc Kimyasal 28,677 79,886 

446 International Airlines Group Havacılık 28,548 66,03438 

https://www.kolayihracat.gov.tr/ulkeler/ingiltere
https://fortune.com/global500/
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Fortune 500 listesinde küresel çapta en başarılı şirketlerin sırası yer almaktadır. Bu listede Birleşik 

Krallık’ın 22 adet global markasının bulunduğu görülmektedir. Söz konusu listede hiçbir taşımacılık 

firmasının bulunmaması dikkat çekmektedir. Birleşik Krallık’ın itici gücü finans ve profesyonel hizmet 

sektörleri iken diğer birçok sektörde de dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğu bilinmektedir. 

Birleşik Krallık GSYH’si başlıca üç alana dağılmıştır: tarım, sanayi ve hizmetler. Detaylı incelendiğinde 

öne çıkan sektörler ise finans, inşaat, tarım, turizm, enerji, imalat, medya, çelik, moda ve yiyecek 

endüstrileridir. 39 

 

10. LOJİSTİK ALT YAPISI 

İyi ulaşım altyapısı ekonomik büyümenin temelini oluşturur. Bununla birlikte, Birleşik Krallık’ın 

stratejik yolları, demiryolları ve havaalanları dünyanın en kalabalık olanlarındandır. 

10.1. Karayolu 

Birleşik Krallık’taki karayolu ağı, esas olarak devletin bir kolu tarafından sahiplenilmekte ve 

işletilmektedir. Highways England, Transport Scotland ve Galler Hükümeti, her ülkedeki stratejik 

karayolu ağının sahibi ve işletmecisidir; yerel yetkililer ise diğer yolların sahibi ve işletmecisidir.40 

Birleşik Krallık, Büyük Britanya'da (İngiltere, İskoçya ve Galler) 246.500 mil (396.700 km) ve Kuzey 

İrlanda'da 15.800 mil (25.500 km) olmak üzere toplam 262.300 mil (422.100 km) karayolu ağına 

sahiptir.4142 

Karayolu ağının sorumluluğu ana ve ana hat olmayan yollar arasında farklılık gösterir. En önemli yollar 

olan ana yollar, İngiltere'de Highways England, İskoçya'da Transport Scotland, Galler'de North and Mid 

Wales Trunk Road Agent ve South Wales Trunk Road Agent tarafından yönetilmektedir.43 İngiltere'nin 

4.300 mil (6.920 km) ana yolları, tüm karayolu seyahatlerinin %33'ünü ve kamyon seyahatlerinin 

%50'sini oluştururken; İskoçya, 2.174 mil uzunluğunda anayola (3.499 km) (İskoçya'daki toplam 

                                                           
39“United Kingdom: Distribution of gross domestic product (GDP) across economic sectors from 2009 to 2019”, 

https://www.statista.com/statistics/270372/distribution-of-gdp-across-economic-sectors-in-the-united-

kingdom/#statisticContainer, (erişim tarihi: 08.03.2021). 
40 MDS Transmodal (2019). Understanding the UK Freight Transport System, s.20, 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/777781/fom_u

nderstanding_freight_transport_system.pdf, (erişim tarihi: 10.03.2021). 
41 "Road Lengths in Great Britain 2016",  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/611185/road-

lengths-in-great-britain-2016.pdf, (erişim tarihi: 10.03.2021). 
42 “Northern Ireland Transport Statistics 2016-2017”, https://www.infrastructure-

ni.gov.uk/system/files/publications/infrastructure/NI%20Transport%20Statistics%20Annual%202016-2017.pdf, 

(erişim tarihi: 10.03.2021). 
43 “How roads are managed in the UK”, 

https://web.archive.org/web/20071025014933/http://www.dft.gov.uk/transportforyou/roads/howroadsaremanage

dintheuk, (erişim tarihi: 10.03.2021). 

https://www.statista.com/statistics/270372/distribution-of-gdp-across-economic-sectors-in-the-united-kingdom/#statisticContainer
https://www.statista.com/statistics/270372/distribution-of-gdp-across-economic-sectors-in-the-united-kingdom/#statisticContainer
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/777781/fom_understanding_freight_transport_system.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/777781/fom_understanding_freight_transport_system.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/611185/road-lengths-in-great-britain-2016.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/611185/road-lengths-in-great-britain-2016.pdf
https://www.infrastructure-ni.gov.uk/system/files/publications/infrastructure/NI%20Transport%20Statistics%20Annual%202016-2017.pdf
https://www.infrastructure-ni.gov.uk/system/files/publications/infrastructure/NI%20Transport%20Statistics%20Annual%202016-2017.pdf
https://web.archive.org/web/20071025014933/http:/www.dft.gov.uk/transportforyou/roads/howroadsaremanagedintheuk
https://web.archive.org/web/20071025014933/http:/www.dft.gov.uk/transportforyou/roads/howroadsaremanagedintheuk
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yolların yaklaşık% 7'si) sahiptir ve tüm karayolu yolculuklarının %35'ini ve kamyon seyahatlerinin 

%50'sinden fazlasını oluşturmaktadır. Galler'de ise 1.000 mil (1.600 km) ana yol vardır.44  

10.2. Demiryolu 

2016-17'de Birleşik Krallık’taki demiryolu ağının uzunluğuna ilişkin veriler, yük hareketleri için mevcut 

toplam ağın yaklaşık 15.800 km olduğunu ve bunun yalnızca 1.300 yük taşımak için uygun olduğunu 

göstermektedir. 2004–2005'ten bu yana, ağın toplam uzunluğu sabit kalmıştır. 2017-18 döneminde ise 

trafiğe açık toplam rota uzunluğu bir önceki yıla göre 67 km daha yüksek olmuştur.45 

Birleşik Krallık’taki demiryolu sistemi, dünyadaki en eski demiryolu sistemidir. İlk lokomotifle çekilen 

halka açık demiryolu 1825'te açılmış ve bunu hızlı bir genişleme dönemi izlemiştir. Parkurun çoğu, 

2017'de 15.811 kilometre (9.824 mil) standart ölçüm hatlarından oluşan bir ağa sahip olan ve bunların 

5.374 kilometresi (3.339 mil) elektrikli olan Network Rail tarafından yönetilmektedir. Buna ek olarak, 

bazı şehirlerde ayrı metro, hafif raylı sistem ve tramvay sistemleri vardır.46 

Nakliye hizmetleri, başlangıçta üretim kaybı ve yüksek ücretlere ek olarak karayolu taşımacılığının 

maliyet avantajı nedeniyle 1930'lardan beri istikrarlı bir düşüş içerisinde iken 1995 yılından bu yana 

demiryollarında taşınan yük miktarı, artan güvenilirlik ve rekabetin yanı sıra uluslararası hizmetler 

nedeniyle keskin bir şekilde artış göstermiştir.47 

10.3.Denizyolu 

Felixstowe Limanı, Suffolk'ta bulunmaktadır ve aynı zamanda ülkenin konteyner ticaretinin %48'ini 

gerçekleştiren en yoğun limandır. Liman, Birleşik Krallık’ın Güney Doğu kıyısında yer almakta ve Kıta 

Avrupa’nın Kuzey Batı Kıyısı içindeki ve çevresindeki önemli limanlara erişim sağlamaktadır. 

Felixstowe Limanı, Birleşik Krallık'ın dünyanın en büyük konteyner gemilerine hizmet veren, bilinçli 

olarak inşa edilmiş ilk konteyner elleçleme limanıdır.48 

Southampton Limanı popüler bir yolcu limanıdır ancak aynı zamanda büyük miktarda kargoyu da idare 

etmektedir. Ülkenin güney kıyısında yer alan liman hem demiryolu hem de karayolu sistemlerine 

doğrudan bağlantılarıyla bölgenin içinde oldukça merkezi bir konuma sahiptir. Liman, Royal Caribbean, 

Saga cruise ve Fred gibi kruvaziyer şirketlerinden yılda tahmini 1,7 milyon yolcu gördüğü için 

mükemmel karayolu ve demiryolu taşımacılığı çok önemlidir. Liman yılda 820.000 arabaya kadar çıkan 

                                                           
44 "Road Lengths in Great Britain 2016",  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/611185/road-

lengths-in-great-britain-2016.pdf, (erişim tarihi: 10.03.2021). 
45 MDS Transmodal (2019). Understanding the UK Freight Transport System, s.20, 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/777781/fom_u

nderstanding_freight_transport_system.pdf, (erişim tarihi: 10.03.2021). 
46 “Rail infrastructure, assets and environmental 2017-18 Annual Statistical Release”, 

https://dataportal.orr.gov.uk/media/1524/rail-infrastructure-assets-environmental-2017-18.pdf, (10.03.2021). 
47 Dr. Allan Woodburn, CONTAINER TRAIN OPERATIONS BETWEEN PORTS AND THEIR 

HINTERLANDS: A UK CASE STUDY, 

https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2008/wp5/GE1_Piraeus_Background_Woodburn.pdf#page=17, 

(erişim tarihi: 10.03.2021). 
48 “UK’s Top 5 Major Ports”, https://www.icontainers.com/us/2020/01/24/5-major-ports-uk/, (erişim tarihi: 

10.03.2021). 
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araç kargo trafiğini yönetmektedir. Aynı zamanda Birleşik Krallık'taki en büyük ikinci konteyner 

terminaline ev sahipliği yapmakta ve yılda 1,5 milyon TEU'nun üzerinde elleçleme yapmaktadır.49 

Immingham Limanı’nın ortak adı Immingham Docks'tur ve doğu kıyısındaki en önemli limanlardan 

biridir. Ülkenin yıllık 55 milyon ton kargosunu elleçleyen Birleşik Krallık'taki en büyük tonaj 

kapasitesine sahip liman olmaya devam eden bu liman, ülkenin sürdürülebilir elektrik üretimini garanti 

eden tedarik zincirini kolaylaştırmada çok önemli bir rol oynamaktadır. Bunun nedeni, limanın büyük 

ölçüde İngiltere'nin enerji halici olarak kabul edilen Humber'ı ülkenin geri kalanına bağlamasıdır. 

Immingham Limanı, ülkenin enerji kaynaklarına erişimi olan liman olarak 10 milyon ton kömür ve 20 

milyon ton petrol işlemektedir.50 

10.4. Nehir yolu ve İç su yolu 

Birleşik Krallık, muntazam su yollarının ve bunları çevreleyen yemyeşil bitki örtüsünün ülkesidir. Doğal 

güzelliklerinin yanı sıra, ülkenin nehirleri taşımacılık, ticaret gibi birçok yararlı ve gerekli gereksinimi 

karşılamaktadır. Birleşik Krallık’ta yüzlerce nehir olmasına rağmen, en önemlilerini şu şekilde 

sıralamak mümkündür: Thames, Tyne, Mersey, Severn, The Trent, Humber, Yorkshire Ouse, Dee, The 

Avon.  

Bunlardan Thames Nehri, Mersey Nehri ve Tyne Nehri, önemli limanları nedeniyle büyük önem 

taşırken, Severn Nehri İngiltere'den akan en uzun nehirdir (354 kilometre). Yine de sekiz kilometre daha 

kısa olan Thames, ülkede bulunan en uzun nehir olma özelliğini korumaktadır. Thames nehrinin kaynağı 

Gloucestershire'dadır, ancak İngiltere'nin güneyindeki Wiltshire, Oxfordshire, Berkshire, 

Buckinghamshire, Surrey, Essex, Kent ve Greater London bölgelerinden de geçmektedir. 346 kilometre 

ile İngiltere'nin etkileyici bir simgesidir ve tüm dünyada kapsamı ve kullanımı ile tanınmaktadır. 

Thames havzası 12935 kilometre karedir ve limanı Londra'dadır.51 

10.5. Havayolu 

Birleşik Krallık havalimanları 2016 yılında 2,4 milyon ton yüksek değerli navlun işlemiştir ve pazarda 

%64 pazar payıyla Londra Heathrow hakimdir. Yük taşımacılığı için en önemli havaalanları- London 

Heathrow, East Midlands, London Stansted, London Gatwick ve Manchester- ya özel mülkiyete aittir 

ya da ticari olarak işletilmektedir.52 

Heathrow Havalimanı, dünyanın en yoğun 10 havalimanı arasındadır. Birleşik Krallık'ta hava yoluyla 

seyahat eden tüm yolcuların yarısından fazlası şu anda Londra bölgesindeki altı havaalanı üzerinden 

seyahat etmektedir. Manchester Havaalanı, Londra dışında kalan havalimanlarının açık ara en büyüğü 

ve en yoğun olanıdır ve iki saatlik sürüş mesafesinde yaşayan yaklaşık 20 milyon insan için bir merkez 

                                                           
49 “UK’s Top 5 Major Ports”, https://www.icontainers.com/us/2020/01/24/5-major-ports-uk/, (erişim tarihi: 

10.03.2021). 
50 “UK’s Top 5 Major Ports”, https://www.icontainers.com/us/2020/01/24/5-major-ports-uk/, (erişim tarihi: 

10.03.2021). 
51 Amelia Meyer (2013). “Major Rivers Of England”, https://www.englandforever.org/major-rivers-of-

england.php, (erişim tarihi:10.03.2021). 
52 MDS Transmodal (2019). Understanding the UK Freight Transport System, s.20, 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/777781/fom_u

nderstanding_freight_transport_system.pdf, (erişim tarihi: 12.03.2021). 
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görevi görmektedir. Son on yılda düşük maliyetli taşıyıcı havayollarının başarısı nedeniyle, son yıllarda 

en fazla büyümeyi bölgesel havalimanları yaşamıştır.53 

34 milyon terminal yolcusu ile Gatwick havalimanı, ülkenin en büyük ikinci, dünyanın en yoğun 

sekizinci havalimanıdır. Aralarındaki beş Londra havalimanı, ulusal toplamın yüzde 59'u olan yaklaşık 

137 milyon terminal yolcusunu taşımaktadır.54 

10.6. Boru Hattı 

Birleşik Krallık, OECD Avrupa'nın en büyük ikinci petrol üreticisi ve üçüncü en büyük doğal gaz 

üreticisidir.55 Birleşik Krallık, Kuzey Denizi platformlarından çıkarılan petrolü İskoçya ve kuzey 

İngiltere'deki kıyı terminallerine taşıyan geniş bir boru hatları ağına sahiptir. Şebekede altı ana boru hattı 

bulunmaktadır.  

Birleşik Krallık'taki en büyük doğal gaz dağıtıcısı, resmi olarak devlete ait British Gas'ın dağıtım 

varlıklarının bir parçası olan Centrica'dır. İngiltere Gaz ve Elektrik Piyasaları Ofisine (Ofgem) göre 

Centrica, 2016 sonunda İngiltere doğal gaz pazarında %35 pazar payına sahipti. Her biri %8 ile %12 

arasında bir pazar payına sahip beş büyük tedarikçi daha bulunmaktadır (SSE, E. On, Scottish Power, 

RWE nPower ve EDF). 

Birkaç boru hattı sistemi, İngiltere ve Norveç'in açık deniz platformlarından kıyıdaki çıkarma 

terminallerine doğal gaz taşımaktadır. İngiltere'nin ayrıca İrlanda Cumhuriyeti ile iki doğal gaz boru 

hattı bağlantısı, İskoçya'dan bir denizaltı bağlantısı ve Kuzey İrlanda'dan daha küçük kapasiteli bir 

bağlantısı bulunmaktadır. Birleşik Krallık ayrıca, iki yönlü olan ara bağlantı boru hattı da dahil olmak 

üzere Avrupa ile iki boru hattı bağlantısına sahiptir.56 

 10.7. Lojistik Performans Endeksi 

                                                           
53 “STATISTICS: TOP 10 WORLD AIRPORTS”, 

http://www.aci.aero/aci/aci/file/Press%20Releases/2007_PRs/PR_180707_TOP10.pdf, (erişim tarihi: 

12.03.2021). 
54 “About BAA Gatwick”, 
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55“Country Analysis Brief: United Kingdom” (2018). 
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12.03.2021). 
56“Country Analysis Brief: United Kingdom” (2018). 
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57 

 

Birleşik Krallık’ın Lojistik Performans Endeksi sıralaması inişli çıkışlı bir performans göstermektedir. 

2007 yılında LPI sıralamasında 9. sırada olan Birleşik Krallık, 2010 yılında lojistik alanında yükselişe 

geçmiş ve 8.sırada yer almıştır. 2012 yılında bu performansını koruyamayarak 10.sıraya gerileyen 

Birleşik Krallık, 2014 yılında büyük bir sıçrama yaşamış ve 4.01 puanla 4.sırada yer almıştır.  2016 yılı 

verilerine bakıldığında puanı daha yüksek olmasına rağmen 2010 yılı ile aynı sırada yer almış, 2018 

yılında ise 2007 yılı ile aynı puan ve aynı sıralamayı alarak 9.sıraya gerilemiştir. Zamanlama puanlarına 

bakıldığından 2010 yılından 2012 yılına kadar bir düşüş söz konusu olsa da 2012 yılından itibaren bu 

kategorinin sabit bir seyir izlediği görülmektedir. Uluslararası Taşımacılık başlığında aynı istikrarı 

yakalayamayan Birleşik Krallık’ın, Lojistik Yetkinlik kategorisinde genel itibariyle artan bir seyir 

izlediğini söylemek mümkündür. 

 

11. ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ 

Birleşik Krallık’ta yük taşımacılığının modlara göre dağılım incelendiğinde en yüksek payı %87,2 ile 

karayolunun aldığı; daha sonra %8 ile demiryolu, %4,7 ile boru hattı ve %0,1 ile iç su yolunun geldiği 

görülmektedir.58 

11.1.Karayolu Taşımacılığı 

2019'da Birleşik Krallık'a kayıtlı ağır vasıtalar tarafından Birleşik Krallık’a veya Birleşik Krallık'tan 

elleçlenen mal miktarı 8,3 milyon ton olmuştur. Elleçlenen toplam mallardaki düşüş hem ithal edilen 

hem de ihraç edilen mallardaki düşüşten kaynaklanmış ve her ikisi de %6 düşmüştür. Elleçlenen 

mallarda yaşanan bu %6'lık düşüş, 2018'de karayolu taşımacılığı faaliyetinin özellikle yüksek 

seviyelerde olan uluslararası navlun faaliyetlerinden geri çekilmesinin bir yansıması olarak 

yorumlanmıştır.59 

                                                           
57 “Country Score Card: United Kingdom”, 

https://lpi.worldbank.org/international/scorecard/column/254/C/GBR/2018#chartarea, (erişim tarihi:14.03.2021). 
58 Mobility and Transport (2019). Transport in the European Union Current Trends and Issues, European 

Commission, s.159. 
59 “International Road Freight Statistics, United Kingdom 2019”, 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/910770/interna

tional-road-freight-statistics-2019.pdf, (erişim tarihi:14.03.2021). 

 

VERİ SIRA LPI Gümrük Altyapı Uluslararası 

Taşımacılık 

Lojistik 

Yetkinlik 

İzlenebilirlik Zamanlama 

2007 9 3.99 3.74 4.05 3.85 4.02 4.10 4.25 

2010 8 3.95 3.74 3.95 3.66 3.92 4.13 4.37 

2012 10 3.90 3.73 3.95 3.63 3.93 4.00 4.19 

2014 4 4.01 3.94 4.16 3.63 4.03 4.08 4.33 

2016 8 4.07 3.98 4.21 3.77 4.05 4.13 4.33 

2018 9 3.99 3.77 4.03 3.67 4.05 4.11 4.33 

https://lpi.worldbank.org/international/scorecard/column/254/C/GBR/2018#chartarea
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/910770/international-road-freight-statistics-2019.pdf
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2018'de 5,7 milyar ton kilometre mal taşınırken 2019'da bu miktarın 5,0 milyar ton kilometreye 

gerilemesiyle taşınan mal miktarında %12'lik bir düşüş yaşanmıştır. Taşınan 5,0 milyar kilometrelik 

malın 2,5 milyar ton kilometresi Birleşik Krallık'a sırasıyla ihraç ve ithal edilmiştir.60 

11.2. Denizyolu Taşımacılığı 

Birleşik Krallık’ın en büyük limanlarının çoğu (işlenen trafik açısından) özel sektöre ait olan Associated 

British Ports, Forth Ports, Peel Ports, PD Ports, Hutchison ve DP World iken, daha küçük limanlar Trust 

veya Municipal’dır. Dikkate değer istisnalar ise Dover'ın daha büyük limanları, Tyne Limanı, Londra 

ve Milford Haven ve Portsmouth’tur (belediyeye ait bir liman).61 Tablo, 2019 yılında tonaja göre 

İngiltere'deki en önemli ilk 10 limanı göstermektedir. 

Tonaja göre İngiltere'nin en önemli 10 limanı, 2019 

62 

Bu limanların çoğu -Grimsby ve Immingham, Londra, Southampton, Liverpool, Forth, Tees ve 

Hartlepool ve Belfast gibi- hem birleştirilmiş hem de dökme yükleri işleyen çok amaçlı limanlardır. 

2008 durgunluğundaki düşüşün ardından, İngiltere'nin büyük limanları tarafından elleçlenen toplam 

tonaj, 2009'dan bu yana yalnızca %3 düşüşle son 10 yılda nispeten sabit kalmıştır. Önemli limanlar 2019 

yılında bu tonajın %98'ini oluşturmuştur. 2019'da elleçlenen tonaj miktarı bakımından ilk 10 büyük 

liman, 2018'e göre değişmemiştir. 63 
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https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/910770/interna

tional-road-freight-statistics-2019.pdf, (erişim tarihi:14.03.2021). 
61 MDS Transmodal (2019). Understanding the UK Freight Transport System, s.20, 
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62 UK Port Freight Statistics: 2019”, 
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2019 yılında Birleşik Krallık limanlarına 2018 seviyesinden %3 daha az bir oranla tahmini toplam 

95.600 kargo gemisi ulaşmıştır. Bunların altıda birinden fazlası, 2019'da 17.000'den fazla gemi varışını 

tek başına gerçekleştiren Dover limanına aittir. En fazla gemi gelişinin olduğu limanlar, genellikle 

normal feribot (Ro-Ro) hizmetlerinin verildiği limanlardır. En fazla kargo gemisine sahip limanlar 

arasında en fazla tonaja sahip olan Grimsby ve Immingham limanları ve Londra ve Liverpool limanları 

yer almıştır.64 

2019 yılında toplam uluslararası kısa deniz yolcu (feribot rotaları) sayısı 2018'e göre %6 azalmış ve 18,4 

milyona gerilemiştir. Kruvaziyer yolcu sayısı 2019'da 2,2 milyon ile genel olarak sabit kalmış ancak 

2009'a göre %63'lük bir artış sergilemiştir.65 

11.3. Nehir Yolu Taşımacılığı 

Birleşik Krallık, doğu kıyısında bulunan Forth, Tees, Tyne, Humber, Harwich Haven ve Thames 

nehirlerindeki limanlarına ve rıhtımlarına derin su erişimi olan, güney kıyısında Solent nehri ve Batı 

kıyısında da Milford Haven, Mersey ve Clyde nehirlerinin bulunduğu girintili çıkıntılı bir kıyı şeridine 

sahiptir. Bu büyük haliçler boyunca kısa deniz ve kıyı taşımacılığı hareketleri istatistiksel amaçlarla iç 

su yolu hareketleri olarak kaydedilir ve ayrıca Humber, Hull ve Trent nehirleri gibi büyük nehirlerde 

çok sayıda (çoğunlukla özel mülkiyete ait) rıhtım vardır.66  

2016'dan 2017'ye kadar iç su trafiği %2 artarak 1,6 bt-k'ye (milyar ton-km) yükselmiştir. Thames, 

Birleşik Krallık'ta taşınan tüm malların %58'ini oluşturarak Birleşik Krallık'taki en fazla iç su yolu 

trafiğini gerçekleştirmiştir. Taşınan mallar açısından, Thames Nehri yaklaşık 26,7 milyon ton yük 

elleçlemiştir (İngiltere su yollarındaki toplam trafiğin yarısından fazlası).67 

Birleşik Krallık'ta suyla taşınan toplam mal miktarı 2018'de %3 düşüşle 24,2 milyar ton kilometreye 

(bt-k) gerilemiş ve bu art arda üçüncü düşüş yılı olmuştur. Böylece son on yılda genel bir düşüş eğilimi 

içerisinde olmuştur. Su yolu, tüm modlarda (yolun hakim olduğu yerlerde) taşınan yerli malların küçük 

bir payını oluşturmaktadır yani İngiltere Ulaşım İstatistikleri'nde yayınlanan 2017 verilerine göre 

taşınan malların yaklaşık %13'ü ve elleçlenen malların %6'sına tekabül etmektedir. Sıvı dökme yük 

trafiği, 2018 yılında yurtiçi su yolu üzerinde taşınan yüklerin %47’sini oluştururken, bunu %29 ile kuru 

yükler izlemiştir.68 
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https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/777781/fom_understanding_freight_transport_system.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/777781/fom_understanding_freight_transport_system.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/735335/domestic-waterborne-freight-2017.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/735335/domestic-waterborne-freight-2017.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/908558/port-freight-statistics-2019.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/908558/port-freight-statistics-2019.pdf
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11.4. Demiryolu Taşımacılığı 

Birleşik Krallık’ta demiryolu ile taşınan toplam navlun 2020-21 3.çeyrekte 4,07 milyar net ton kilometre 

olmuş ve 2019-20 3.çeyreğe göre %2,1 artmıştır. Elleçlenen toplam yük 2020-21 3.çeyrekte %12 artışla 

17,8 milyon tona yükselmiştir. Yük treni kilometresi, 2020-21 üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı 

çeyreğine göre %1,4 azalarak 8,0 milyon kilometreye düşmüştür. Yük Teslimat Metriği ile ölçüldüğü 

üzere, 15 dakika içinde varan yük trenlerinin oranı %94,7'ye ulaşmıştır. 69 

Taşınan yük hacmi 2020-21 3.çeyrekte'te 4,07 milyar net ton kilometre olmuştur. Bu, geçen yılın aynı 

çeyreğine göre %2,1'lik bir artış olduğunu göstermektedir. Covid-19'un 2020-21 1.çeyrek ve 

2.çeyrekteki etkisinin ardından navlun hacimlerinin toparlandığı görülmektedir.70 

Demiryolu ile taşınan uluslararası yük hacimleri %16,1 oranında azalmıştır. Fransız hükümeti tarafından 

20-22 Aralık tarihleri arasında Manş genelinde navlun hareketlerinin yasaklanması ve ilgili Covid 

testlerinin neden olduğu gecikmeler, uluslararası yük taşıma hacimlerini de etkilemektedir. Yurtiçi 

intermodal (malların Birleşik Krallık limanlarına ve bu limanlardan taşınması, bu kategorinin 

çoğunluğunu oluşturmaktadır), %42’lik oranla taşınan yüklerin en büyük payına sahiptir.71 

Büyük Britanya'da 2020-21 3.çeyrekte toplam 140 milyon yolcu demiryolu yolculuğunu tercih etmiştir. 

Bu çeyrekte 140 milyonluk, salgından öncesine göre oldukça düşük kalmakta ve bu, 2019-20 3.çeyrekte 

kaydedilen 463 milyon yolculuğun %30,2'sine denk gelmektedir.72 

11.5.Havayolu Taşımacılığı 

Birleşik Krallık havalimanları 2018'in 3. çeyreğinde, 90 milyon terminal yolcusu ile bir önceki yılın 

aynı çeyreğine göre %2,1'lik büyüme sağlamayı başarmış ve bir önceki yılın üçüncü çeyreğinde uçulan 

yolcu sayısı açısından yeni bir zirveyi temsil etmiştir. Her geçen yıl bazında, terminal yolcuları 2018'in 

3. çeyreğinde geçen 12 ayın en yüksek seviyesi olan (291 milyon yolcu) 2. çeyreği geçerek yeni bir 

rekora (292 milyon kişi) imza atmıştır. 2018 3.çeyreği, 650 bin ticari uçuşa sahne olmuş ve geçen yılın 

aynı çeyreğine göre %0,9 düşüş yaşamıştır. 12 aydan 2018 3.çeyreğe kadar olan dönemde, ticari uçuşlar 

toplamı 2,31 milyon olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın 12 aylık dönemine göre %0 büyüme 

göstermiştir.73 

                                                           
69 “Freight Rail Usage and Performance 2020-21 Quarter 3”, 

https://dataportal.orr.gov.uk/media/1935/freight-rail-usage-performance-2020-21-q3.pdf, (erişim tarihi: 

14.03.2021).  
70 “Freight Rail Usage and Performance 2020-21 Quarter 3”, 

https://dataportal.orr.gov.uk/media/1935/freight-rail-usage-performance-2020-21-q3.pdf, (erişim tarihi: 

14.03.2021).  
71 “Freight Rail Usage and Performance 2020-21 Quarter 3”, 

https://dataportal.orr.gov.uk/media/1935/freight-rail-usage-performance-2020-21-q3.pdf, (erişim tarihi: 

14.03.2021).  
72 “Passenger Rail Usage 2020-21 Quarter 3”. https://dataportal.orr.gov.uk/media/1936/passenger-rail-usage-

2020-21-q3.pdf, (erişim tarihi: 14.03.2021). 
73Aviation Trends Quarter 3 2018, 

https://www.caa.co.uk/uploadedFiles/CAA/Content/Standard_Content/Data_and_analysis/Analysis_reports/Avia

tion_trends/AviationTrends_2018_Q3.pdf, (erişim tarihi: 15.03.2021). 

https://dataportal.orr.gov.uk/media/1935/freight-rail-usage-performance-2020-21-q3.pdf
https://dataportal.orr.gov.uk/media/1935/freight-rail-usage-performance-2020-21-q3.pdf
https://dataportal.orr.gov.uk/media/1935/freight-rail-usage-performance-2020-21-q3.pdf
https://dataportal.orr.gov.uk/media/1936/passenger-rail-usage-2020-21-q3.pdf
https://dataportal.orr.gov.uk/media/1936/passenger-rail-usage-2020-21-q3.pdf
https://www.caa.co.uk/uploadedFiles/CAA/Content/Standard_Content/Data_and_analysis/Analysis_reports/Aviation_trends/AviationTrends_2018_Q3.pdf
https://www.caa.co.uk/uploadedFiles/CAA/Content/Standard_Content/Data_and_analysis/Analysis_reports/Aviation_trends/AviationTrends_2018_Q3.pdf
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2018'in 3. çeyreğinde, Birleşik Krallık havalimanlarından geçen 705 bin ton kargonun 2017'nin 

3.çeyreğine göre % -0,4 büyüme gösterdiği görülmüştür. 12 aydan 2018 3.çeyreğe kadar olan dönem 

için, Birleşik Krallık havalimanlarında bir önceki yıl 12 aylık döneme göre %4,2 artışla 2,86 milyon ton 

kargo elleçlenmiştir.74 

2018'in 3. çeyreğinde, Londra havalimanları geçen yılın aynı çeyreğine göre %3,4 daha fazla yolcu 

taşımış ve bölgesel havalimanları %0,4 daha fazla işlemiştir. Tarifeli yolcular toplamda %2,4 büyürken 

genel olarak Birleşik Krallık havalimanları, önceki 12 aya göre%2,3 artışla toplamda 292 milyon yolcu 

taşımıştır.75 

 

12. LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN İHRACAT POTANSİYELİ VE REKABET GÜCÜ 

2018 yılı verilerine göre Birleşik Krallık ulaşım modlarına göre dünyada 7,664,718 dolar ihracat ile 

17.sırada, dünyada 8,282,401 dolar ithalat ile 18.sırada yer almaktadır. 7677 

AB içinde; denizyolu ile ithalat yapan ülkeler arasında 5,095,713 dolar ile 4.sırada yer alırken; havayolu 

ile ithalat yapan ülkeler arasında 1,070,626 dolar ile 6.sırada yer almakta ve yine AB içinde denizyolu 

ile ihracat yapan ülkeler arasında 5,530,121 dolar ile 6.sırada yer alırken; havayolu ile ihracat yapan 

ülkeler arasında 999,291 dolar ile 6.sırada yer almaktadır.78 

Seçilmiş Avrupa ülkelerinin demiryolu, karayolu, nehir yolu, havayolu ve denizyolu verileri 

incelendiğinde; Birleşik Krallık’ın Avrupa ülkeleri demiryolu taşımacılığında %9,4 oranla 23.sırada; 

karayolu taşımacılığında %90,5 pay ile 6.sırada yer aldığı görülmektedir.79 

Seçilmiş Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında nehir yolu taşımacılığında oldukça düşük paya sahip olan 

ve alt sıralarda yer alan Birleşik Krallık %0,1 pay ile 17.sırada bulunurken; havayolu taşımacılığında 

576,120 ton ile üst sıralarda yer almaktadır.80 Büyük ve oldukça önemli limanlara sahip Birleşik Krallık, 

yaklaşık 320 milyon ton ile denizyolu taşımacılığında önemli bir sıralamaya sahiptir.81 

                                                           
74 Aviation Trends Quarter 3 2018, 

https://www.caa.co.uk/uploadedFiles/CAA/Content/Standard_Content/Data_and_analysis/Analysis_reports/Avia

tion_trends/AviationTrends_2018_Q3.pdf, (erişim tarihi: 15.03.2021). 
75 Aviation Trends Quarter 3 2018, 

https://www.caa.co.uk/uploadedFiles/CAA/Content/Standard_Content/Data_and_analysis/Analysis_reports/Avia

tion_trends/AviationTrends_2018_Q3.pdf, (erişim tarihi: 15.03.2021). 
76 “List of importers for the selected service, Freight transport, All modes”, 

https://www.trademap.org/Country_SelService_TS.aspx?nvpm=1%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7cS03006%7c2%

7c3%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1, (erişim tarihi: 15.03.2021). 
77 “List of exporters for the selected service, Freight transport, All modes”, 

https://www.trademap.org/Country_SelService_TS.aspx?nvpm=1%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7cS03006%7c2%

7c3%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1, (erişim tarihi: 15.03.2021). 
78 https://www.trademap.org/, (erişim tarihi:15.03.2021). 
79 “Modal split of freight transport”, https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/t2020_rk320, (erişim 

tarihi:21.03.2021). 
80 “Freight and mail air transport by reporting country”, 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/avia_gooc/default/table?lang=en, 

(erişim tarihi:21.03.2021). 
81“Short sea shipping of freight, 2009, 2018 and 2019 (million tonnes)”, 

https://www.caa.co.uk/uploadedFiles/CAA/Content/Standard_Content/Data_and_analysis/Analysis_reports/Aviation_trends/AviationTrends_2018_Q3.pdf
https://www.caa.co.uk/uploadedFiles/CAA/Content/Standard_Content/Data_and_analysis/Analysis_reports/Aviation_trends/AviationTrends_2018_Q3.pdf
https://www.caa.co.uk/uploadedFiles/CAA/Content/Standard_Content/Data_and_analysis/Analysis_reports/Aviation_trends/AviationTrends_2018_Q3.pdf
https://www.caa.co.uk/uploadedFiles/CAA/Content/Standard_Content/Data_and_analysis/Analysis_reports/Aviation_trends/AviationTrends_2018_Q3.pdf
https://www.trademap.org/Country_SelService_TS.aspx?nvpm=1%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7cS03006%7c2%7c3%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Country_SelService_TS.aspx?nvpm=1%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7cS03006%7c2%7c3%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Country_SelService_TS.aspx?nvpm=1%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7cS03006%7c2%7c3%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Country_SelService_TS.aspx?nvpm=1%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7cS03006%7c2%7c3%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/t2020_rk320
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/avia_gooc/default/table?lang=en
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13. LOJİSTİK KÖY VE MERKEZLER 

Lojistik merkezler, resmi kurum ve kuruluşların da içerisinde bulunduğu; hava, kara, deniz, demir vb. 

her türlü taşıma türü ile bağlantısı olan; depolama, bakım, onarım, elleçleme, yükleme-boşaltma vb. 

birçok işlemin gerçekleştirildiği ve taşıma modları arasında düşük maliyetli, hızlı, güvenli, aktarma alan 

ve donanımlarına sahip bölgelere verilen isimdir. Lojistik merkezlerin lojistik köylerden farkı 

uluslarararası işlemlerle daha çok ilgilenmesi ve resmi bir şekilde devlet tarafından kurulmuş 

olmasıdır.82 

Birleşik Krallık Lojistik Köy ve Merkezler83 

# İSİM Karayolu Demiryolu Denizyolu Havayolu 

1 Birch Coppice Business Park       

2 Swindon's Premier Logistics Park       

3 Port of Tyne        

4 Wakefield-Europort        

5 Gateway E45      

6 Hoje- Taastrup Transport Center       

7 Nordic Transport Centre        

8 Scandinavisk Transport Centre         

9 Taulov Transport Centre        

10 DIRFT Daventry International Rail 

Freight Terminal 

     

 

2017 yılı verilerine göre Birleşik Krallık sahip olduğunu lojistik köy ve merkezlerin sayısı bakımından 

Avrupa genelinde 7.sırada yer almaktadır. Buna ek olarak Avrupa’nın en iyi lojistik köyleri 

sıralamasında 2010 yılında iki adet lojistik köyü bulunmasına rağmen bu sayı 2015 yılında bire 

düşmüştür. 84 

 

                                                           
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=File:Short_sea_shipping_of_freight,_2009,_2018_and_2019_(million_tonnes).png, 

(erişim tarihi:21.03.2021). 
82 Ramazan Erturgut (2016). Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, s.374. 
83 Selin Bahar Bengi (2013). LOJİSTİK MERKEZLERDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON TRAKYA MASTER 

PLAN ÖRNEĞİ, Yayımlanmamış Yüksek LisansTezi, Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 

Tekirdağ, s.77-85. 
84 Rahmi Baki (2016). Avrupa Birliği Ülkeleri ile Türkiye’deki Lojistik Köy Uygulamaları ve Uygun Kuruluş Yeri 

Seçimi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 2, s.153. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Short_sea_shipping_of_freight,_2009,_2018_and_2019_(million_tonnes).png
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Short_sea_shipping_of_freight,_2009,_2018_and_2019_(million_tonnes).png
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14. YÜK HAREKETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

 

Emtia grubuna göre mal ticaretine bakıldığında, 2020'nin ilk yarısında Birleşik Krallık tarafından ithal 

edilen toplam malların %12,6'sını (24,3 milyar sterlin), en çok Almanya'dan yani diğer herhangi bir 

ticaret ortağından daha fazla ithal ettiği görülmektedir. 2020'nin ilk yarısında, Almanya'dan karayolu 

taşıtı ithalatı, İngiltere'nin toplam karayolu taşıtı ithalatının %31,4'ünü (5,7 milyar sterlin) 

oluşturmuştur.85  

2020'nin ilk yarısında İngiltere ihracatının en büyük alıcısı, ihraç edilen tüm İngiltere mallarının 

%15,5'ini oluşturan ABD olmuştur. Şekilde sunulan en büyük beş ihracat emtia grubundan petrol, 

2020'nin ilk yarısında Birleşik Krallık'ın en yüksek oranı ABD'ye ihraç etmediği tek emtiadır ve en fazla 

petrolü (%37,9) ilk sırada Hollanda'ya ihraç etmektedir.86 

Birleşik Krallık denizyoluyla; Avrupa’ya 3,475,504 dolar, G. Afrika’ya 44,028 dolar ihracat yaparken; 

2,606,962 dolar ile Amerika birinci, 1,288,805 dolar ile Avustralya ikinci sıradadır. Havayoluyla; 

Avrupa’ya 12,669,247 dolar, G. Afrika’ya 289,514 dolar ihracat yaparken; 4,422,763 dolar ile Amerika 

birinci, 2,229,393 dolar ile Fransa ikinci sıradadır.87 

İthalat oranlarına baktığımızda ise denizyoluyla; Avrupa’dan 3,311,402 dolar, G.Afrika’dan 37,357 

dolar ithalat yaparken; 781,822 dolar ile Fransa birinci, 765,812 dolar ile Amerika ikinci sıradadır. 

Havayoluyla; Avrupa’dan 12,832,015 dolar, G. Afrika’dan 132,083 dolar ithalat yaparken; 3,543,547 

dolar ile İspanya birinci, 1,761,100 dolar ile Fransa ikinci sırada yer almaktadır.88 

                                                           
85 “UK trading partners and trade relationships: 2020”, 

https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/internationaltrade/articles/uktradingpartnersananalysisoftrader

elationships/2020, (erişim tarihi:22.03.2021). 
86 “UK trading partners and trade relationships: 2020”, 

https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/internationaltrade/articles/uktradingpartnersananalysisoftrader

elationships/2020, (erişim tarihi:22.03.2021). 
87 https://www.trademap.org/, (erişim tarihi: 22.03.2021). 
88 https://www.trademap.org/, (erişim tarihi: 22.03.2021). 

https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/internationaltrade/articles/uktradingpartnersananalysisoftraderelationships/2020
https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/internationaltrade/articles/uktradingpartnersananalysisoftraderelationships/2020
https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/internationaltrade/articles/uktradingpartnersananalysisoftraderelationships/2020
https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/internationaltrade/articles/uktradingpartnersananalysisoftraderelationships/2020
https://www.trademap.org/
https://www.trademap.org/
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15. LOJİSTİK ALANINDA YENİ YATIRIM VE PROJELER 

15.1.HS2 

55,7 milyar sterlin maliyeti olan High Speed 2 Projesi, Birleşik Krallık'taki tüm altyapı projelerinin 

temelidir. 2033'e kadar tamamlanması planlanan proje, şu anda Avrupa'nın en büyük altyapı projesidir.89 

15.2.Crossrail 

Crossrail, Londra'yı çevredeki ana ilçelere bağlayan yepyeni bir demiryolu hattıdır.14,8 milyar sterlin 

maliyetinde olan proje şu anda aday olan ikinci en pahalı ulaşım projesidir. 2018 yılına kadar hizmete 

girmesi beklenmektedir.90 

15.3. A14 Cambridge- Huntingdon 

Cambridge ve Huntingdon arasındaki A14'e yapılan büyük düzenlemeler ve A1'in yakındaki bir bölümü 

olan projenin 1,8 milyar sterline mal olmasıbeklenmektedir.91 

15.4. M4 Reading- Heathrow 

M4'ün Reading ve Heathrow'u birbirine bağlayan bölümünü akıllı bir otoyola dönüştürme planıdır. 2022 

yılına kadar bitmesi planlanan projenin maliyetinin 673 milyon sterlin olacağı tahmin edilmektedir.92 

15.5. M1 Milton Keynes- Catthorpe 

Bu yol boyunca yapılan büyük düzenlemeler, Londra ve Kuzey Batı arasında "akıllı bir omurga" 

yaratma girişimleri olarak nitelendirilmektedir. 2021-2022 tarihine kadar tamamlanması beklenen 

projenin maliyeti 495 milyon sterlindir.93 

 

 

 

                                                           
89 “The five big transport projects costing UK taxpayers a fortune right now”, 

https://www.chroniclelive.co.uk/news/north-east-news/five-big-transport-projects-costing-14194213, (erişim 

tarihi:22.03.2021). 
90 “The five big transport projects costing UK taxpayers a fortune right now”, 

https://www.chroniclelive.co.uk/news/north-east-news/five-big-transport-projects-costing-14194213, (erişim 

tarihi:22.03.2021). 
91 “The five big transport projects costing UK taxpayers a fortune right now”, 

https://www.chroniclelive.co.uk/news/north-east-news/five-big-transport-projects-costing-14194213, (erişim 

tarihi:22.03.2021). 
92 “The five big transport projects costing UK taxpayers a fortune right now”, 
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93 “The five big transport projects costing UK taxpayers a fortune right now”, 
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16. ÜLKENİN LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE EĞİTİM PROFİLİ 

94 

 

2018–19'da İngiltere'deki yüksek öğretim kurumlarında okuyan 2,38 milyon öğrenci vardır. Bunların 

1,80 milyonu lisans, 0,59 milyonu lisansüstü 1,88 milyonu tam zamanlı, 0,5 milyonu yarı zamanlı, 1,9 

milyonu İngiltere'den gelen öğrenciler, 0,14 milyonu AB'den gelen öğrenciler ve 0,34 milyonu AB dışı 

ülkelerden gelen öğrencilerden oluşmaktadır.95 

Birleşik Krallık’ın küresel ölçekteki en iyi 100 üniversite içinde 11, en iyi 250 üniversite içinde 27 ve 

en iyi 500 üniversite içerisinde ise 41 okulu bulunmaktadır. Ülkenin küresel çapta en iyi üniversitesi 87 

puan ile 5. sırada yer alan Oxford Üniversitesi iken onu 9. Sırada bulunan Cambridge Üniversitesi ve 

19. sırada bulunan University College London takip etmektedir.  

Tedarik Zinciri ve Lojistik eğitimi veren üniversiteleri; University of Manchester, Cranfield University, 

Durham University, University of Sussex, University of Sheffield, University of Nottingham, University 

                                                           
94 “Best Global Universities in the United Kingdom”, https://www.usnews.com/education/best-global-

universities/united-kingdom, (erişim tarihi:23.03.2021). 
95“Higher education in numbers”, https://www.universitiesuk.ac.uk/facts-and-stats/Pages/higher-education-

data.aspx#:~:text=In%202018%E2%80%9319%2C%20there%20were%202.38%20million%20students%20stud

ying,at%20UK%20higher%20education%20institutions., (erişim tarihi:23.03.2021). 

https://www.usnews.com/education/best-global-universities/united-kingdom
https://www.usnews.com/education/best-global-universities/united-kingdom
https://www.universitiesuk.ac.uk/facts-and-stats/Pages/higher-education-data.aspx#:~:text=In%202018%E2%80%9319%2C%20there%20were%202.38%20million%20students%20studying,at%20UK%20higher%20education%20institutions
https://www.universitiesuk.ac.uk/facts-and-stats/Pages/higher-education-data.aspx#:~:text=In%202018%E2%80%9319%2C%20there%20were%202.38%20million%20students%20studying,at%20UK%20higher%20education%20institutions
https://www.universitiesuk.ac.uk/facts-and-stats/Pages/higher-education-data.aspx#:~:text=In%202018%E2%80%9319%2C%20there%20were%202.38%20million%20students%20studying,at%20UK%20higher%20education%20institutions
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of Kent, University of Southampton, Aston University, Manchester Metropolitan University, University 

of Cardiff, University of Plymouth şeklinde sıralamak mümkündür.96 

 

17. LOJİSTİK STRATEJİLERİ 

Birleşik Krallık’ta uygulanan Future Of Transport programının temel hedefleri şunlardır: 

 Ulaşım sektöründe yeniliği teşvik etmek 

 Yeni ulaşım pazarları yaratmak 

 21. yüzyıl ulaşım sistemini güvence altına almak 

 Birleşik Krallık’ın dünya lideri bir yenilikçi konumunu güvence altına alarak, ulaşım 

sistemini tüm toplumun yararına karbonsuzlaştırmak97 

Teknoloji, önümüzdeki 10 yıl içinde ulaştırma kullanıcıları ve işletmeler için derin etkilerle birlikte 

ulaştırmada radikal değişikliklere yol açacaktır. Elektrifikasyon, bağlanabilirlik, otomasyon ve gerçek 

zamanlı veri toplama ve analizi; yeni seyahat modlarının ve iş yapmanın yeni yollarının geliştirilmesine 

yön vermektedir. 

Bu değişikliklerden bazıları- ulaşım uygulamaları, elektrikli araçlar, drone'lar ve erken araç otomasyonu 

gibi – hali hazırda kullanılırken; geri kalanının bugün ile 2030 arasında çarpıcı bir şekilde artması 

beklenmektedir. 

 

18. TERSİNE LOJİSTİK VE YEŞİL LOJİSTİK UYGULAMALARI 

Dünya nüfusunun %80'inden fazlası, hava kalitesinin Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kılavuz sınırlarını 

aştığı yerlerde yaşamaktadır. 

Yalnızca Birleşik Krallık'ta, yılda yaklaşık 40.000 erken ölüm, çevre kirliliğine yol açan maddelerle 

ilişkili solunum, kardiyovasküler ve diğer hastalıklardan kaynaklanmaktadır. Birleşik Krallık'ta hava 

kirliliğinin yıllık halk sağlığı maliyeti 20 milyar sterlinin üzerindedir.98 Bunun üzerine Birleşik Krallık 

hükümeti, ulusal iklim krizi stratejisinin bir parçası olarak ulaştırmanın karbonsuzlaştırılmasını ele alan 

bir rapor yayınlamıştır. Plan, Kasım ayındaki COP26 iklim görüşmeleri öncesinde, araba kullanımını 

azaltma ve İngiltere'yi yeşil teknoloji için bir merkez haline getirme ümidiyle, değişimi etkilemek için 

"hızlı ve benzeri görülmemiş eylemlerin" gerekli olacağını belirtmektedir.99 Bir “yeşil ulaşım devrimi” 

başlatmayı hedefleyen proje, İngiltere'nin 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşmasını sağlayacak altı stratejik 

                                                           
96 “UK Supply Chain and Logistics Courses”, https://www.studyin-uk.com/popular-courses/supply-chain-

logistics/, (erişim tarihi:23.03.2021). 
97 “Future of Transport programme” (2020). https://www.gov.uk/government/collections/future-of-transport-

programme, (erişim tarihi:23.03.2021). 
98 Logistic Report (2019). https://www.santandercb.co.uk/factsheet/fta-logistics-report-2019.pdf, s.9, (erişim 

tarihi: 23.03.2021). 
99 “UK ANNOUNCES ‘AMBITIOUS’ PLAN TO BECOME HUB FOR GREEN TRANSPORT”, 

https://www.euronews.com/living/2020/03/30/uk-announces-ambitious-plan-to-become-hub-for-green-transport, 

(erişim tarihi:23.03.2021). 

https://www.studyin-uk.com/popular-courses/supply-chain-logistics/
https://www.studyin-uk.com/popular-courses/supply-chain-logistics/
https://www.gov.uk/government/collections/future-of-transport-programme
https://www.gov.uk/government/collections/future-of-transport-programme
https://www.santandercb.co.uk/factsheet/fta-logistics-report-2019.pdf
https://www.euronews.com/living/2020/03/30/uk-announces-ambitious-plan-to-become-hub-for-green-transport
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önceliğe ayırmaktadır. Rapor aktif taşımacılığa, diğer bir deyişle yürüme ve bisiklete özel önem 

vermektedir. Özellikle koronavirüs salgını sırasında, egzersiz yapmanın güvenli bir yolu olarak bisiklet 

ve yürüyüş teşvik edilmektedir. 

Altı öncelik şunlardır; toplu ve aktif ulaşıma geçişi hızlandırmak, karayolu taşıtlarının karbondan 

arındırılması, ürün ve hizmetlerin vatandaşa ulaşma şeklini karbonsuzlaştırmak, belirli konumlara göre 

emisyon azaltma çözümleri yaratmak, yeşil teknoloji ve yenilik için bir merkez olan Birleşik Krallık 

yaratmak ve küresel ekonomide karbonu azaltmak.100 

Birleşik Krallık, gelecekte "Riding Sunbeams: First Light" projesi aracılığıyla güneş enerjili trenlere 

doğru bir geçiş olabileceğini belirtmektedir. Enerji kaynağının dağınık doğası olan güneş ışığı, 

neredeyse her yerde kullanılabilmektedir. Bu proje, güneş enerjisi üretimini enerji trenlerine ve 

doğrudan demiryolu çekiş ağlarına bağlama noktasında bir ilk niteliğindedir. 101 

 

19. LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE SİVİL TOPLUM KURULUŞU FAALİYETLERİ 

1. Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT): Malların ve insanların ve 

bunlarla ilişkili tedarik zincirlerinin hareketine dahil olan profesyoneller için üyelik 

organizasyonudur. 

2. The Transport Association: Üye ağı aracılığıyla en iyi uygulama, tavsiye ve destek 

sağlayan nakliye şirketlerinin organizasyonudur. 

3. The Road Haulage Association (RHA): Yalnızca Birleşik Krallık karayolu taşımacılığı 

operatörlerinin ihtiyaçlarına adanmış Birleşik Krallık ticaret birliğidir. 

4. The United Kingdom Warehousing Association (UKWA): İngiltere'nin lojistik sektörü 

için önde gelen ticaret örgütüdür. 

5. The British International Freight Association (BIFA): Hava, karayolu, demiryolu ve 

deniz olmak üzere tüm ulaşım türleriyle uluslararası yük taşımacılığı yapan Birleşik 

Krallık'ta kayıtlı şirketler için ticaret birliğidir. 

6. Transport Research Laboratory: Gelecekteki taşımacılık için mükemmellik merkezi 

özelliği taşıyan; yüzey taşıma modları ve otomotiv, motor sporları, sigorta ve enerji ile 

ilgili pazarlar için yenilikçi araştırma, teknoloji ve yazılım çözümleri sağlayan birliktir. 

7. Rail Freight Group: Birleşik Krallık'ta demiryolu taşımacılığı için önde gelen temsilci 

kuruluştur. 

8. Association of International Courier and Express Services (AICES): Uluslararası 

ekspres sevkiyat yapan şirketler için Birleşik Krallık'taki ticaret organizasyonudur.102 

                                                           
100 “UK ANNOUNCES ‘AMBITIOUS’ PLAN TO BECOME HUB FOR GREEN TRANSPORT”, 

https://www.euronews.com/living/2020/03/30/uk-announces-ambitious-plan-to-become-hub-for-green-transport, 

(erişim tarihi:23.03.2021). 
101 “UK ANNOUNCES ‘AMBITIOUS’ PLAN TO BECOME HUB FOR GREEN TRANSPORT”, 

https://www.euronews.com/living/2020/03/30/uk-announces-ambitious-plan-to-become-hub-for-green-transport, 

(erişim tarihi:23.03.2021). 
102“Logistics and Distribution”, 

 https://www.the-inet.org.uk/about/resources/logistics-and-

distribution/#:~:text=The%20Road%20Haulage%20Association%20(RHA,organisation%20for%20the%20logist

ics%20sector., (erişim tarihi:23.03.2021). 
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20. HOFSTEDE KÜLTÜREL BOYUT KARŞILAŞTIRMASI 

Güç Aralığı: Birleşik Krallık, 35 puanla PDI'nin alt sıralarında yer almaktadır. Yani insanlar arasındaki 

eşitsizliklerin en aza indirilmesi gerektiğine inanan bir toplumdur. İlginç olan, araştırmanın Birleşik 

Krallık’taki üst sınıflar arasında PD endeksinin işçi sınıflarından daha düşük olduğunu göstermesidir. 

PDI puanı ilk bakışta, iyi kurulmuş ve tarihsel İngiliz sınıf sistemi ile uyumsuz görünmektedir. Adil 

oyun duygusu, insanlara bir şekilde eşit muamele edilmesi gerektiği inancına yol açmaktadır.103 

Bireycilik-Çoğulculuk: 89 puanla Birleşik Krallık, bireyselci puanların en yüksekleri arasında yer 

almaktadır ve yalnızca bazı devlet ülkeleri, yani Avustralya ve ABD tarafından yenilmektedir. İngilizler 

son derece bireyci ve özel insanlardır. Çocuklara erken yaşlardan itibaren kendileri için düşünmeleri ve 

hayattaki benzersiz amaçlarının ne olduğunu ve topluma nasıl benzersiz bir şekilde katkıda 

bulunabileceklerini keşfetmeleri öğretilir. Mutluluğa giden yol, kişisel tatminden geçer. Son on yıl 

içinde Britanya'nın refahı artarken, servetin de "Kuzeye yayılması" çok tartışılan bir fenomen, yaygın 

tüketimcilik olarak görülen yükseliş ve "ME" kültürünün güçlenmesidir.104 

Erkeklik-Dişilik: Bu kategoride 66 puanda olan Birleşik Krallık, yüksek başarı odaklı ve kararlı bir eril 

toplumdur. İngilizleri anlamak için kritik olan, "satır aralarını okuyabilmektir". Söylenen, her zaman 

kastedilen değildir. İskandinav ülkeleri gibi kadınsı kültürlerle karşılaştırıldığında, Birleşik Krallık'taki 

insanlar çalışmak ve açık bir performans hırsına sahip olmak için yaşamaktadırlar.105 

Belirsizlikten Kaçınma: 35 puan alan Birleşik Krallık, belirsizlikten kaçınma konusunda düşük bir 

puana sahip, bu da bir ulus olarak günün ne getirdiğini bilmeden uyanmaktan oldukça mutlu oldukları 

ve yeni bilgiler geldikçe planları değiştirerek 'ilerledikçe telafi etmekten' mutlu oldukları anlamına 

gelmektedir. Düşük bir UAI ülkesi olarak İngilizler belirsiz durumlarda rahatlardır.106 

Uzun-Kısa Dönem: Bu boyutta ortalama 51 puan ile İngiliz kültüründe baskın bir tercih 

belirlenememektedir.107 

Heveslilik-Kısıtlılık: 69 gibi yüksek bir puan, İngiliz kültürünün hoşgörülü olarak sınıflandırılan bir 

kültür olduğunu gösterir. Hoşgörü kategorisinde yüksek puanla sınıflandırılan toplumlardaki insanlar, 

genellikle hayattan zevk alma ve eğlenme ile ilgili dürtü ve isteklerini gerçekleştirme istekliliği 

göstermektedirler. Olumlu bir tutuma sahiptirler ve iyimserlik eğilimindedirler. Ek olarak, boş 

zamanlara daha fazla önem vermekte, istedikleri gibi davranmakta ve istedikleri gibi para 

harcamaktadırlar.108 

 

 

 

                                                           
103 “WHAT ABOUT THE UK?”, https://www.hofstede-insights.com/country/the-uk/, (erişim tarihi:24.03.2021). 
104 “WHAT ABOUT THE UK?”, https://www.hofstede-insights.com/country/the-uk/, (erişim tarihi:24.03.2021). 
105 “WHAT ABOUT THE UK?”, https://www.hofstede-insights.com/country/the-uk/, (erişim tarihi:24.03.2021). 
106 “WHAT ABOUT THE UK?”, https://www.hofstede-insights.com/country/the-uk/, (erişim tarihi:24.03.2021). 
107 “WHAT ABOUT THE UK?”, https://www.hofstede-insights.com/country/the-uk/, (erişim tarihi:24.03.2021). 
108 “WHAT ABOUT THE UK?”, https://www.hofstede-insights.com/country/the-uk/, (erişim tarihi:24.03.2021). 
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21. SWOT ANALİZİ 

GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER 

 Dünyanın en kalabalık stratejik yolları, 

demiryolları ve havaalanlarına sahiptir. 

 Felixstowe Limanı, Birleşik Krallık'ın 

dünyanın en büyük konteyner gemilerine 

hizmet veren, bilinçli olarak inşa edilmiş 

ilk konteyner elleçleme limanıdır. 

 Dünyanın en yoğun havalimanlarından 

olan Heathrow ve Gatwick 

havalimanlarına sahiptir. 

 Dünyanın en büyük ekonomilerinden 

biridir. 

 Dünyanın birçok yerinde kolonilerinin 

bulunması, eskiden sömürgesi 

konumunda olan ülkelerden hammadde 

ve yarı mamul tedarik etmesi açısından 

avantajdır. 

 Geçmişinden beri denizci bir ulustur. 

 Lojistik Performans Endeksinde her yıl 

en yüksek puan aldığı zamanlama kriteri 

çekirdek yeteneğidir. 

 Yüksek öğrenim için dünyanın en iyi 

ülkelerinden biridir. 

 Gelişmiş altyapısı, ulaşım sistemi 

(özellikle Londra Metrosu) ve bilgi 

teknolojisiyle ünlüdür. 

 Dünyanın önde gelen finans 

merkezlerinden biridir. 

 Birleşik Krallık, doğrudan yabancı 

yatırım (FD) için en önemli 

destinasyonlardan biri olsa da son 

dönemdeki performansı endişe vericidir.  

 Lojistik sektöründe istihdam sağlarken 

toplumsal cinsiyet ve etnik çeşitlilik 

açısından oldukça yoksundur. 

 Lojistik köy ve merkezlerin sayısı 

yetersizdir. 

 Tersine ve yeşil lojistik alanında yeterli 

çalışmaları bulunmamaktadır. 

 İç su yolları taşımacılık açısından 

yetersizdir. 

 Ülkenin zenginliği, ülke geneline eşit 

olarak dağılmamaktadır. 

 Kuzey ve güney ayrımı, güney 

şehirlerinde başka yerlerden daha fazla 

istihdam yaratılmasıyla bir çekişme 

konusu olmaktadır. 

 İnovasyon yaratma konusunda bazı 

rakiplerinin gerisinde kalmaktadır. 

 Ada ülkesi olması nedeniyle diğer 

ülkelerle ulaşımı nispeten zayıftır. 

  

FIRSATLAR TEHDİTLER 

 Brexit belirsizlikler yaratmıştır; ancak 

yeni olasılıkların kapılarını da açmıştır. 

Bazı ülkelerle ikili ve serbest ticaret 

ilişkileri kurmak, İngiliz şirketlerinin 

genişlemesi için fırsatlar yaratacaktır. 

 Birleşik Krallık, önemli bir cazibe 

merkezidir. Yüksek vasıflı yetenekleri 

kendine çekerek üretkenliğini artırabilir, 

 Birçok farklı alanda Birleşik Krallık’a 

meydan okuyan birçok rakip 

bulunmaktadır. Örneğin, Fransa, 

Almanya, İtalya, ABD, Kanada, Rusya, 

Hindistan, Çin, Brezilya, Japonya ve 

Güney Kore, Birleşik Krallık üzerinde 

önemli rekabet baskısı oluşturmaktadır. 
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yerel talepleri karşılayabilir ve 

uluslararası arenalarda daha güçlü bir 

şekilde rekabet edebilir. 

 Birleşik Krallık, dünyadaki en büyük 

finansal ve profesyonel hizmet 

ihracatçısı konumundadır. Aynı şekilde, 

otomobil, ham petrol, altın, gaz tribünleri 

ve paketlenmiş ilaçların ihracatıyla da 

tanınır. Birleşik Krallık’ın ihracatı tüm 

zamanların en yüksek seviyesindedir ve 

bu da gelecek için biraz iyimserlik 

sağlamaktadır. 

 Havacılık bazlı motor endüstrisinin 

gelişmiş olması, bu alanda yapacağı 

ticaretin önünü açmaktadır. 

 Birleşik Krallık'ta işletme yürütmek çok 

pahalıdır. Maliyetler o kadar yüksektir 

ki, birçok küçük işletme için dayanılmaz 

olmaktadır.  

 Terör ve çatışma riski söz konusudur. 

 Covid-19 pandemisi sebebiyle 

Avrupa’da en çok zarar gören ülkelerden 

biridir. 

 Brexit anlaşması nedeniyle Avrupa 

Birliği'nden ayrıldıktan sonra Birleşik 

Krallık pazarı, tüm dış etkilere karşı 

savunmasız hale gelmiştir. Ülke 

stratejilerini planladığı şekilde 

uygulayamadığı takdirde, ekonomisi 

kötü etkilenecektir. 

 Sürekli olarak dış ticaret açığı vermesi 

ülke ekonomisi açısından tehdit 

oluşturmaktadır. 

 

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Çalışmada Birleşik Krallık çeşitli başlıklar ile genel olarak lojistik açıdan ele alınmıştır. Uygulanan 

SWOT analizi sonucunda güçlü yönler ve fırsatlar ağır bassa da üzerinde durulması gereken zayıf yönler 

ve ortadan kaldırılması gereken tehditler olduğu sonucuna varılmıştır.  Yapılan çalışma sonucunda 

Birleşik Krallık lojistik başarısının çekirdek yeteneklerine bağlı olduğu, aynı zamanda başat sektörlerin 

de bu noktada kaldıraç rolü üstlendiği ortaya çıkmıştır. Brexit sürecinin ise ülkenin lojistik sektörü 

bakımından birtakım risk ve tehditler oluşturduğu görülmektedir. 

Dünyanın önemli güçlerinden biri olan Birleşik Krallık gerek yaşam standartları gerek Lojistik 

Performans Endeksi sıralaması ve puanı gerekse de gelişmiş alt yapısı ve ekonomisiyle oldukça göz 

önünde olan ve çok fazla göç alan bir ülkedir. Lojistik projeler açısından oldukça etkin ve çalışkan bir 

ülke olması, dünya ticaretinin önde gelen ülkelerinden olması yolunda ilerlemesine yardımcı olmaktadır. 

Özellikle yüksek öğrenim konusunda Global Üniversiteler sıralamasında birçok okulunun bulunması ve 

üst düzey eğitim kalitesi Birleşik Krallık’ı kültürel gelişmişlik ve okur-yazar oranı açısından da üst 

sıralara taşımaktadır. Dünyanın finans ve bilişim teknolojileri merkezi olarak görülmekte ve bu durum 

doğrudan yabancı yatırımların merkezi haline gelmesine zemin hazırlamaktadır. 

Lojistik Performans Endeksinde her yıl en yüksek puan aldığı zamanlama kriterinin çekirdek yeteneği 

olması ve dünyanın en kalabalık stratejik yolları, demiryolları ve havaalanlarına sahip olması lojistik 

sektöründe gelişmeye müsait bir ülke konumunda olduğunu göstermektedir. Havalimanı açısından 

dünyanın en yoğun havalimanları Heathtrow ve Gatwick havalimanlarına; limanlar açısından 

Felixstowe ve Southampton limanlarına sahip olması lojistik açıdan rekabet edilebilirliği arttırmaktadır. 
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İthalatçı konumunda olan Birleşik Krallık, ihracat konusunda da ilk 20 ülkenin arasında yer almaktadır. 

Buna ek olarak dünyanın önde gelen otomobil markalarının sahibi olduğu bilinmektedir. İnovasyon 

konusunda rakiplerinin bir parça gerisinde kalan Birleşik Krallık’ın bu alandaki yatırımların 

arttırılmasına yönelik çalışmalar yapması gerektiği aşikardır.  
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Öz 

Farklı dil gruplarına ait olmalarına rağmen birçok ortak özellikleri de olan Zaza Dili ve Türkiye 

Türkçesinin ses envanterinde farklılıklar da mevcuttur. Turki diller ile irani dillerin ilişkilerinin M.S. 6. 

yüzyıldan bu yana var olduğu düşünüldüğünde bu iki dil grubunun birçok alanda birbirlerini etkilemeleri 

doğaldır. Bu sunumun temel amacı sesbilimsel olarak sesler karşılaştırılarak söz konusu iki dilin ses 

benzerliklerinin ve farklılıklarının belirlenmesidir. Ayrıca seslerin istatistiksel verilerine yer verilerek, 

temel özellikleri de ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Zazaca, Türkçe, Ses Bilim, Fonetik, Sesler. 

 

 

Abstract  

Although they belong to different language groups, there are also differences in the sound inventory of 

Zaza Language and Turkey Turkish, which have many common features. The relations between Turkic 

languages and Iranian languages. Considering that they have existed since the 6th century, it is natural 

that these two language groups influence each other in many areas. The main purpose of this presentation 

is to determine the sound similarities and differences of the two languages by comparing the sounds 

phonologically. In addition, the statistical data of the sounds will be included, and their basic properties 

will be discussed. 

Keywords: Zaza, Turkish, phonology, phonetics, sounds. 
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Öz 

Sanayi Devrimi süreci ile birlikte tüm dünyada hızlı bir kentleşme süreci yaşanmaya başlamıştır. 

Özellikle 1950’li yıllardan itibaren kırsal kesimden kentlere doğru yaşanan göç süreci ivme kazanmıştır. 

Hızlı kentleşme süreciyle karşı karşıya kalan ülkelerden bir tanesi de Türkiye’dir. Liberal ekonominin 

benimsenmeye başlandığı 1950’li yıllardan itibaren Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu gibi 

bölgelerden İstanbul, Ankara ve İzmir gibi kentlere hızlı nüfus geçişleri yaşanmaya başlamıştır. Göç 

sürecinin hızlı ve kontrolsüz bir şekilde gerçekleşmesi nedeniyle çarpık kentleşme ortaya çıkmıştır. 

Çarpık kentleşme doğal alanların kontrolsüz bir şekilde yapay alanlara dönüştürülmesini şeklinde 

gerçekleşmiştir. Doğal alanlar hayvanların yaşam alanlarıdır. Hayvanlar besin, barınma ve su ihtiyacını 

doğal çevre içerisinde karşılarlar. Bu nedenle, doğal çevrenin insan ihtiyaçları nedeniyle tahrip ya da 

yok edilmesi, hayvanların yaşam alanlarının yok olması riskini doğurmaktadır. Bu sorunun İstanbul’da 

daha belirgin olduğu görülmektedir. Çünkü Türkiye’de yaşanan çarpık kentleşme sürecinden en fazla 

etkilenen yerlerin başında İstanbul gelmektedir. İstanbul’da nüfus artışının kontrolsüz bir şekilde devam 

etmesi nedeniyle doğal yaşam alanları yapay çevreye dönüştürerek hayvanların yaşam alanları yok 

edilmektedir. İstanbul’da doğal çevrenin giderek küçülmesi nedeniyle hayvanların yaşam alanlarının 

yok edilmesi, çevre etiği açısından çok az tartışılan konulardan bir tanesini oluşturmaktadır. İnsan, 

hayvan ve doğa ilişkisine yönelik üç ana çevre etiği kuramı ön plana çıkmaktadır. Bunlardan birincisi 

insan merkezli çevre anlayışı olan, yani insanı çevrenin merkezine koyan antroposentrizmdir. İkinci 

temel görüş doğada bulunan tüm canlıların eşit öneme sahip olduğunu ve kendine ait içsel değerinin 

bulunduğunu savunan biyosentrizmdir.  Üçüncü temel görüş ise insanın doğanın fiziksel ve biyolojik 

unsurlarına karşı üstünlüğünü reddeden ekosentrizm düşüncesidir. Bu çalışmanın temel amacı, 

hayvanlarının yaşam alanlarının plansız bir şekilde yok edilmesini çevre etiği kuramları açısından 

tartışmaktır. Bu çalışmanın sonuçları göstermektedir ki, insanların temel ihtiyaçları dışında hayvanların 

yaşam alanlarını yok etmesi, ekolojik dengenin korunması açısından gayri etik bir durum 

oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Çevre Etiği, Hayvan Hakları, Antroposentrizm, Biyosentrizm, Ekosentrizm. 
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Abstract 

With the industrial revolution process, a rapid urbanization process has started to take place all over the 

world. Especially since the 1950s, the migration process from rural areas to cities has gained momentum. 

One of the countries facing rapid urbanization is Turkey. Since the liberal economy began to be adopted 

in the 1950s, rapid population transitions have started to occur from regions such as the Black Sea, 

Central Anatolia and Eastern Anatolia to cities such as Istanbul, Ankara and Izmir. Distorted 

urbanization has occurred due to the rapid and uncontrolled migration process. Skewed urbanization 

took the form of uncontrolled conversion of natural areas into artificial areas. Natural areas are the 

habitats of animals. Animals meet the need for food, shelter and water in the natural environment. 

Therefore, the destruction of the natural environment due to human needs poses risks to the habitats of 

animals. This problem is more common in Istanbul. Because Istanbul is one of the places which is most 

affected by the distorted urbanization process in Turkey. Due to the uncontrolled population growth in 

Istanbul, the habitats of animals are destroyed by transforming natural habitats into artificial 

environment. The destruction of the habitats of animals due to the shrinking of the natural environment 

in Istanbul is one of the issues that is rarely discussed in terms of environmental ethics. The three main 

environmental ethics theories for human, animal and nature relations come to the fore. The first is 

anthropocentrism, which is a human-centred understanding of the environment, that is, puts human 

beings at the centre of the environment. The second fundamental view is biocentrism, which argues that 

all living things in nature have equal importance and have their own intrinsic value. The third 

fundamental view is the idea of ecocentrism, which rejects human superiority over the physical and 

biological elements of nature. The main purpose of this study is to discuss the unplanned destruction of 

the habitats of animals in terms of environmental ethics theories. The results of this study show that the 

destruction of the habitats of animals constitutes an immoral situation in terms of maintaining ecological 

balance. 

Keywords: Environmental Ethics, Animal Rights, Anthropocentrism, Deep Ecology Ecocentrism. 

 

 

1.GİRİŞ 

Tarihin ilk dönemlerinde doğa ile uyumlu yaşayan insanoğlu, ateşin icadı ile birlikte doğanın fiziksel ve 

biyolojik unsurlarını tahrip etmeye başlamıştır. Yerleşik düzene geçişle birlikte doğal çevreyi yapay 

alanlara dönüştürmeye başlayan insanlar, doğa üzerinde tek egemen güç olduğu düşüncesine 

kapılmışlardır. İlk Çağ ve Orta Çağ dönemlerinde ise, gelişen teknoloji ile birlikte insanların başta 

barınma olmak üzere temel ihtiyacını giderebilmek amacıyla, doğal çevre üzerinde gelişmiş kentler 

kurulmuştur. Fakat bu dönemlerde dünya nüfusunun göreceli olarak az olması nedeniyle doğal çevre 

önemli ölçüde varlığını koruyabilmiştir. 

Doğal çevrenin kontrolsüz bir şekilde yok edilmesi Sanayi Devrimi sonrası yaşanan iktisadi ve 

toplumsal dönüşümle birlikte başlamıştır. Sanayi Devrimi ile birlikte özellikle Avrupa ülkelerinde kırsal 

kesimden kentlere hızlı bir göç süreci yaşanmıştır. Kentlerde bulunan sanayi tesislerinde çalışmak 

isteyen kırsal kesim sakinleri, kısa süre içerisinde kentlere akın etmişlerdir. Bu göç sürecinin kontrolsüz 
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bir şekilde yaşanması nedeniyle çarpık kentleşme ortaya çıkmıştır. Hızla artan kentli nüfusun başta 

barınma olmak üzere; okul, hastane vb. ihtiyaçlarını giderebilmek gayesiyle doğal alanlar hızlı ve 

kontrolsüz bir şekilde yapay çevreye dönüştürülmüştür.  

Türkiye, Sanayi Devrimi sürecini diğer Avrupa ülkelerine oranla geç başlamıştır. Cumhuriyetin ilk 

yıllarda başlayan sanayileşme süreci, 1950’li yıllardan itibaren ivme kazanmıştır. Sanayileşme süreciyle 

birlikte özellikle Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinden İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük 

metropollere hızlı göç süreci yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Kontrolsüz gerçekleşen bu göç süreciyle 

birlikte doğal çevre gecekondu mahallelerine dönüştürülmüştür. Kaçak yollarla inşa edilen 

gecekondular, doğal çevrenin, yani hayvanların ve bitkilerin yaşam alanlarının yok olmasına neden 

olmuştur. 1980’li yıllardan itibaren herkes için cazibe merkezi haline gelen İstanbul’da nüfusun hızla 

artması ile birlikte, kentin doğal alanları hızla dönüştürülmüştür. Nitekim artık İstanbul’un merkezi 

yerlerinde doğal alanlar bulmak oldukça zordur. 

Doğal alanlar hayvanların ve bitkilerin yaşam alanlarıdır. Doğal alanların yok edilmesi ya da insan 

ihtiyaçları için dönüştürülmesi, hayvanların ve bitkilerin yaşam alanlarının yok olması anlamına 

gelmektedir. Bu nedenle, insanların temel ihtiyaçları dışında doğal çevreye müdahale etmesi, etik açıdan 

tartışılması gereken bir konu olarak durmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı; insanların doğal çevreyi 

dönüştürmesinin hayvanların yaşam alanlarını yok etmesini etik açıdan tartışmaktır. Bu çalışma üç temel 

kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda çevre etiği kuramları incelenmektedir. İkinci olarak İstanbul’da 

yaşanan kentsel dönüşü incelenmektedir. Daha sonra hayvanların ve bitkilerin yaşam alanlarının yok 

edilmesi çevre etiği kuramları açısından analiz edilmektedir. Son olarak ise analiz çerçevesinde politika 

önerileri sunulmaktadır. 

 

2. Çevre Etiği 

Etik, töre ve ahlak anlamına gelen “ethos” sözcüğünden türemiş olan Yunanca bir kavramdır (Kayaer, 

2013). Etik kavramı insanların sahip olduğu değerleri konu alır. İnsan davranışlarında iyi ve kötü ya da 

doğru ve yanlış nedir sorunsalı ile ilgilendir (Ertan, 2004). İnsanların birbiri ile ilişkisinde veya diğer 

canlı ve cansız varlıklarla karşı olan tutumunda ve davranışında ideal ya da erdemli davranışın ne olduğu 

konusunu kapsamaktadır (Ojomo, 2011). Örneğin bir insanın otobüste yaşlı bir insana yer vermemesinin 

doğru ya da yanlış olduğu sorunsalı ya da bir kişinin karşıdan karşıya geçmeye çalışan engelli birine 

yardım etmesinin erdemli bir davranış olup olmadığı sorunsalı, etik disiplininin kapsamına girmektedir. 

Etik, sübjektif değerler taşımaktadır (Yılmaz, 2014). Etik hakkında evrensel bir standarttan bahsetmek 

mümkün değildir. İnsan davranışlarında ve insanların diğer canlı ve cansız varlıklara karşı tutumunda 

iyinin ya da kötünün ne olduğu kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Çünkü bir kişinin etik anlayışını 

değer yargıları, eğitimi, yaşadıkları, inancı, ideolojisi, öncelikleri, tercihleri vb. değişkenler 

etkileyebilmektedir. Örneğin hayvansever birisi için sokak hayvanlarına yiyecek verilmesi doğru bir 

davranış olarak kabul edilebilir. Temel ihtiyaç maddelerine erişimde sıkıntılar yaşayan birisi ise, bu 

kaynakların ekonomik açıdan dezavantajlı gruplar için harcanmasının daha doğru bir davranış olacağını 

düşünebilir. Bu örnekten de anlaşılabileceği gibi, insan davranışında neyin doğru ve yanlış olduğu 

kişinin değer yargılarına göre farklılık gösteren bir durumdur. Bu nedenle, etik açıdan yapılan bir 

değerlendirme objektif bir değer taşımamaktadır. 
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Diğer yandan şunu belirtmek gerekir ki, etik kavramı ile hukuk kurallarının birbirine karıştırılmaması 

gerekmektedir. Hukuk kuralları herkes tarafından kabul edilen normlar silsilesidir. Hukuk kurallarına 

uyulması veya hukuk kurallarına uygun davranılması zorunludur. Örneğin bir insanı öldürmek hukuk 

kuralları açısından yasaktır. Bu yasağı ihlal edenler yaptırımla karşı karşıya kalırlar. Oysaki etik 

kapsamına giren konularda bir müeyyideye söz konusu değildir. Bir kişinin evinin önünde yatan köpeğe 

aşırı sıcak havada su vermemesi etik açıdan doğru olmayan bir davranış olarak kabul edilebilir. Fakat 

bu davranışından dolayı yasal bir müeyyideye ile karşı karşıya kalmaz. Bu nedenle, hukuk kuralları ile 

düzenlenen olaylar etik kapsamına girmemektedir. 

Etik açıdan doğru olmadığı toplumun büyük bir kısmı tarafından kabul edilen kimi davranışlar zaman 

içerisinde hukuk kurallarının kapsamına girebilmektedir. Örneğin bir insanın kamusal alanlarda sigara 

içmesi, sigara içmeyenlerin kirletici maddeleri solumasına neden olarak, bireyin sağlığını olumsuz 

açıdan etkileyebilir. Bu açıdan baktığımızda, insanların pasif içici durumuna düşürülmesi etik olmayan 

bir davranış olarak kabul edilebilir. Bu davranışın toplum tarafından doğru kabul edilmediği, yani etik 

açıdan iyi görülmediği ülkelerde, kamusal alanlarda sigara içimini yasaklayan ya da kısıtlayan yasal 

düzenlemeler bulunmaktadır. Bu ülkelerden bir tanesi Japonya’dır. Japonya’da kamusal alanlarda sigara 

içme alanları dışında sigara kullanımı kısıtlanmıştır. Kısacası, etik kurallar zaman içerisinde kanunların 

kapsamına girebilmektedir. 

Çevre etiği ise insan-çevre ilişkisinde neyin iyi ve kötü olduğu ya da neyin doğru ve yanlış olduğu 

sorunsalı ile ilgilenmektedir (Ojomo, 2011; Erciş ve Bahar, 2016). İnsan-çevre ilişkisi tarihsel süreç 

içerisinde insanın lehine ve doğanın aleyhine doğru evrilmiştir. İnsanoğlunun sahip olduğu teknoloji 

sayesinde doğanın fiziksel ve biyolojik unsurları üzerinde uzun dönemden bu yana egemenlik kurmuştur 

(Akyüz, 2020). Bu egemenliğin bir sonucu olarak doğayı kendi malı olarak görmekte ve kendi 

çıkarlarına uygun olarak dönüştürmektelerdir. Bu dönüşüm ise ekolojik dengenin bozulmasına neden 

olmaktadır (Ertan, 2004). Başka bir ifade ile belirtmek gerekirse, doğanın dönüştürülmesi ile insanın 

refah seviyesi artarken, çevre olumsuz olarak etkilenmektedir. Dönüşümün şiddeti arttıkça çevre 

sorunlarının boyutu da artmaktadır. Nitekim hava, su ve toprak kirliliği, küresel ısınma, iklim değişikliği 

ve radyoaktif kirlenme gibi çevre sorunlarından dolayı hem insanlar hem de çevrenin diğer biyolojik 

unsurları yok olmaktadır (Gerçek, 2016). İnsan eylemlerinden dolayı ekolojik dengenin bozulması, 

ölümcül boyutta çevre sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Ekolojik dengenin sağlanabilmesi, yani çevre sorunlarının önlenebilmesi için 20. yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren insanların çevreye karşı sorumluluklarının neler olduğu ve tutumlarında ve 

eylemlerinde neyin doğru ya da yanlış olduğu, yani çevre etiği daha fazla tartışılmaya başlanmıştır 

(Holden, 2003; Callicott, 1984). Doğanın temel ihtiyaçlar dışında dönüştürülmesi, insanın evrenin 

merkezinde olduğu görüşü, hayvanların ve bitkilerin insandan bağımsız içsel değerinin olup olmadığı, 

doğanın bir bütün olarak kendine ait haklarının olup olmadığı gibi konular çevre etiği disiplininde 

yaygın bir şekilde tartışılmaya başlanmıştır. Kısacası, çevre etiği düşüncesi temiz bir çevrenin tesis 

edilebilmesi için insanların çevreye karşı davranışlarındaki ve bakış açılarındaki ideal durumun ne 

olduğu sorunsalına dayanmaktadır (Karaca, 2008). 

Çevre insan ilişkisinde neyin iyi ve kötü olduğu ya da neyin doğru ve yanlış olduğu üzerine üç temek 

kuram belirmektedir (Gerçek, 2016). Bunlardan birincisi insan merkezli çevre anlayışı olan 

antroposentrizmdir. İnsanı evrenin merkezine koyan bu düşüncede, doğanın diğer biyolojik ve fiziksel 
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unsurlarının kendine ait bir değeri yoktur (Gansmo Jakobsen, 2017; McShane, 2007). İkinci temel 

kuram ise biyosentrizmdir. Biyosentrik düşünceye göre çevrede bulunan tüm canlıların insanlardan 

bağımsız olarak kendine ait bir içsel değerini bulunmaktadır (Ph, 2004; Beata, 2017). Üçüncü temel 

görüş ekosentrizmdir. Ekosentrik düşünce çevreye bütüncül bir yaklaşım geliştirmektedir. Bu çevre etiği 

kuramına göre içinde yaşadığımız doğanın tüm canlı ve cansız varlıklar ile, yani bir bütün olarak kendine 

ait bir içsel değeri bulunmaktadır (O'neill, 1997; Kahriman-Ozturk, Olgan ve Tuncer, 2012). Bu nedenle, 

doğanın kendine ait haklarının olması gerekmektedir düşüncesine dayanmaktadır. 

Özet olarak, etik insan davranışlarında neyin doğru ya da yanlış olduğu sorunsalı ile ilgilenmektedir. 

Etik göreceli bir kavramdır. Kişisinin değer yargılarına göre iyi ya da kötü tanımı farklılık 

gösterebilmektedir. Bu nedenle evrensel ölçekte kabul görmüş etik değerlerden bahsetmek mümkün 

değildir. Çevre etiği ise insan-çevre ilişkilerinde neyin doğru ya da yanlış olduğu sorunsalı ile 

ilgilenmektedir. Çevre insan ilişkilerinde ideal davranışın ne olduğu sorunsalı üzerine üç temek kuram 

ortaya çıkmıştır Bunlar sırasıyla şu şekildedir; (1) antroposentrizm, (2) biyosentrizm ve (3) ekosentrizm. 

 

3. İstanbul’da Sokak Hayvanları 

İstanbul birçok imparatorluğa ev sahipliği yapmış önemli bir kenttir. Türkiye’nin en kalabalık yerleşim 

yeri olan İstanbul, tarihi ve doğal güzelliği ile bir cazibe merkezidir. Türkiye’nin aynı zamanda turizm, 

finans ve kültür başkenti olan İstanbul, jeopolitik öneminden dolayı sürekli olarak göç almaktadır. 

1950’li yıllarda 1 milyon civarında olan İstanbul nüfusu, 1970’li yıllarda yaşanan hızlı göç süreciyle 

birlikte 3 milyona yükselmiş, yani nüfusta kontrolsüz bir artış meydana gelmiştir. Düzensiz nüfus artışı 

1980’li yıllarda ivme kazanmıştır. Bu dönemden itibaren “taşı toprağı altın” düşüncesiyle, kırsal 

kesimden kent öbeklerine yoğun bir iç göç yaşanmıştır. 1980 yılında 4,741,890 olan İstanbul nüfusu, 

hızlı bir artış göstererek 1990 yılında 7.309.190’a yükselmiştir. Nüfustaki köklü artış 2000 yılına kadar 

devam etmiştir. 2000 yılında İstanbul nüfusu 11 milyon civarına ulaşmıştır (İBB, 2001). Son 20 yılda 

İstanbul’da nüfus artış hızı yavaşlamıştır. 2021 yılı itibari ile İstanbul’un nüfusu 16 milyon civarındadır. 

Nüfus artmaya devam etmesine rağmen, önceki dönemlere göre nüfus artış hızının yavaşladığı 

görülmektedir. 

İstanbul’da nüfusun artması yeşil alanların ve hayvanların yaşam alanlarının yok olması anlamına 

gelmektedir. Çünkü artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla doğal alanlar yapay alanlara 

dönüştürülmektedir. Nüfus arttıkça daha fazla konutlar, iş yerleri, alışveriş merkezleri, spor tesisleri, 

okullar, hastaneler, kamu binaları, yollar, köprüler, altyapı ve üstyapı tesisleri, eğlence merkezleri, 

sosyal donatı alanları vb. inşa edilmektedir. Tüm bu yapılar ise doğal çevrenin yok edilmesi, yani yapay 

alanlara dönüştürülmesi ile gerçekleştirilmektedir. Doğal çevre hayvanların yaşam alanlarıdır. Yapay 

çevre genişledikçe doğal çevrenin sınırları küçülmektedir. İnsan ihtiyaçları için oluşturulan kentsel 

yapılar doğal çevrenin, yani hayvanların yaşam alanlarının yok olmasına neden olduğu için, sokak 

hayvanları beton yığınları arasında yaşamaya mahkûm edilmektedir. İstanbul’da 2018 yılı verilerine 

göre 162 bin 970 kedi, 128 bin 900 köpek olmak üzere toplamda 291 bin 870 sokak hayvanı 

bulunmaktadır (İBB, 2018). Bu hayvanların doğal çevreden koparılıp beton yığınları arasında yaşamaya 

mahkûm edilmesi, etik açıdan sorgulanması gereken bir sorun olarak belirmektedir. Çünkü doğal 

kaynakların insan ihtiyaçları için kullanılması, diğer canlı türlerinin yok olması riskini doğurmaktadır. 
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4. Çevre Etiği ve Sokak Hayvanları  

Bu bölümde İstanbul’da sokak hayvanların yaşam alanlarının insanlar tarafından yok edilmesi çevre 

etiği kuramları açısından incelenmektedir. İlk olarak insan merkezli çevre anlayışı açısından 

tartışılmaktadır. Daha sonra ise tüm canlıların içsel değerinin olduğunu savunan biyosentrizm düşüncesi 

açısından olay incelenmektedir. Son olarak ise doğanın bir bütün olarak içsel değerinin olduğunu kabul 

eden ekosentrik çevre görüşü perspektifinden olay irdelenmektedir. 

 

4.1. Antroposentrizm ve Sokak Hayvanları 

Antroposentrizm insan merkezli çevre anlayışı olarak da bilinmektedir. Antik Yunan döneminden bu 

yana tartışılan bir düşüncedir (Keller, 2010).  Bu çevre etiği kuramı, içinde yaşadığımız doğada en 

önemli unsurunun insan olduğunu kabul etmektedir (Palmer, Mcshane ve Sandler, 2014). Doğanın en 

önemli canlısı olarak kabul edilen insan evrenin merkezinde bulunmaktadır. Doğada bulunan her şey 

insanoğlunun mutluluğu ve refahı içindir (McShane, 2007). Bu nedenle, insan dışında kalan tüm canlı 

ve cansız varlıkların bir içsel değeri ve insandan bağımsız olarak kendine ait bir önemi yoktur (Gansmo 

Jakobsen, 2017). Başka bir ifade ile belirtmek gerekirse, doğada bulunan bütün fiziksel ve biyolojik 

unsurların önemi insana sağladığı katkı ile orantılıdır (Buchdahl ve Raper, 1998). Bundan dolayı 

doğanın insanın ihtiyaçlarını gidermesine olanak sağlayacak boyutta korunması gerekmektedir (Hens, 

ve Susanne, 1998). Bu yönüyle baktığımız antroposentrizm düşüncesi içerisinde doğada bulunan tüm 

canlı ve cansız varlıkların araşsallaştırıldığını görmekteyiz.  

Antroposentrik çevre görüşü açısından İstanbul’da yaşanan çarpık kentleşmenin hayvanların yaşam 

alanlarını yok etmesi iki temel şekilde yorumlanabilir. Bunlardan birincisi, İstanbul’da bulunan doğal 

alanların insanların yaşam kalitesinin arttırılması amacıyla dönüştürülmesi kabul edilebilir bir 

durumdur. Çünkü doğada bulunan canlı ve cansız varlıklar insanların mutluluğu için vardır (McShane, 

2007). Bu görüşe göre İstanbul bölgesinin en önemli canlısı olan insanların kendi ihtiyacı için doğal 

çevreyi dönüştürmesi olağan bir durum olarak kabul etmek mümkündür. İkinci temel nokta ise; 

İstanbul’da doğanın ve biyoçeşitliliğin kontrolsüz bir şekilde yok edilmesinin ya da zarara 

uğratılmasının neden olacağı çevre sorunları insanları da etkilemektedir. Çünkü ekosistemde her 

canlının doğaya sağladığı bir katkı vardır. Bu nedenle, insanların refahı için doğal çevrenin 

dönüştürülmesinin bir sınırı vardır. Bu sınır ise insanların yaşamlarını sağlıklı bir şekilde devam 

ettirmesine olanak sağlayacak düzeyde çevrenin fiziksel ve biyolojik unsurlarının korunmasıdır. Sokak 

hayvanlarının yaşam alanlarının kontrolsüz bir şekilde edilmesi, ekolojik dengeyi bozacağı için 

insanların da bu durumdan etkilenmesi muhtemeldir. Bundan dolayı insanların sağlıklı bir şekilde 

yaşamasını olanak sağlayacak düzeyde doğal çevrenin ve biyoçeşitliliğin korunması, yani sokak 

hayvanlarının da yaşam alanlarının muhafaza edilmesi gerekmektedir. 

 

4.2. Biyosentrizm ve Sokak Hayvanları 

Biyosentrizm hayatın merkezi anlamına gelen Yunanca kelimelerden türemiştir. Biyosentrizm görüşü 

doğada bulunan tüm canlı unsurların kendine ait içsel bir değerinin olduğunu kabul eden bir çevre etiği 
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kuramıdır (Ph, 2004; Beata, 2017). Bu düşünce insanın evrenin merkezinde olduğunu iddia eden 

antroposentrizm fikrini tüm yönüyle reddetmektedir (Agar, 1997). Çünkü insanoğlu diğer canlılar ile 

eşit bir öneme sahiptir. İnsanoğlunun ahlaki değerlere sahip olması nedeniyle diğer canlı türlerinden 

ayrıldığı kabul edilir. Fakat bu farklılık çevrenin diğer biyolojik unsurlarına karşı bir üstünlük 

getirmemektedir. Bu nedenle, doğada bulunan tüm canlılar insanlardan bağımsız olarak yaşamlarını 

sürdürme hakkına sahiptir. Biyosentrik çevre anlayışı tüm canlıların kendine ait bir içsel değere sahip 

olduğunu kabul etmesi nedeniyle (Keller, 2010), hayvanların ve bitkilerin insan ihtiyaçları ve insanların 

refah seviyesinin arttırılması için kullanılmasına ya da araçsallaştırılmasına da karşı çıkmaktadır.  

Biyosentrik çevre görüşü açısından İstanbul’daki çarpık kentleşmenin hayvanların yaşam alanlarını yok 

etmesini ele aldığımızda üç temel noktaya ulaşılmaktadır. Bunlardan birincisi doğanın sadece insan 

ihtiyaçları için dönüştürülmesi çevre adaletsizliği doğurmaktadır. Çünkü doğada bulunan tüm kaynaklar 

tüm canlı unsurların adil bir şekilde faydalanması için vardır. Canlı türlerinden bir tanesinin, yani 

insanların kaynakların hepsini kullanması, diğer canlı türleri açısından bir adaletsizlik ortaya 

çıkarmaktadır. İkincisi, insan ihtiyaçları için hayvanların yaşam alanlarının yok edilmesi etik değildir. 

Çünkü hayvanların insanlardan bağımsız kendi içsel değeri bulunmaktadır (Ph, 2004; Beata, 2017). İçsel 

değere sahip olan canlılar yaşamlarını sürdürme hakkına sahiptir. Üçüncüsü, doğada bulunan tüm 

canlılar eşit öneme sahiptir (Sterba, 2011). Bu nedenle, İstanbul’un sadece insanlar için dönüştürülmesi 

kabul edilebilir bir durum değildir. Bu belirtilen sebeplerden dolayı, biyosentrik çevre görüşüne göre 

İstanbul’da sokak hayvanlarının yaşam alanlarının korunması gerekmektedir. 

 

4.3. Ekosentrizm ve Sokak Hayvanları 

Ekosentrizm doğaya en bütüncül şekilde yaklaşan çevre etiği kuramıdır. Doğa canlı ve cansız varlıklar 

ile bir bütündür (Öztaş and Zengin, 2008). Ancak bu bütünlüğün korunabilmesi ile birlikte doğa, sağlıklı 

bir şekilde varlığını sürdürebilir. Canlı veya cansız varlıkların zarar görmesi ekosistemi bir bütün olarak 

etkileyebilmektedir (Akyüz, 2020). Başka bir ifade ile belirtmek gerekirse, ekolojik dengenin 

sağlanabilmesi için çevrenin tüm biyolojik ve fiziksel unsurlarının korunması gerekmektedir. Bu 

düşünceye dayanan ekosentrizm, doğanın insandan ve her şeyden bağımsız olarak kendine ait bir içsel 

değerinin olduğunu kabul etmektedir (D. Rosa ve Marques Da Silva, 2005; O'neill, 1997; Kahriman-

Ozturk, Olgan ve Tuncer, 2012). Doğa kendi varlığını koruma ve sürdürme hakkına sahiptir. Bu hak 

doğanın sahip olduğu içsel değerin bir sonucudur. Bu nedenle, doğanın bir bütün olarak korunması ve 

kendi gelişimine engel teşkil edecek faaliyetlerden kaçınılması gerekmektedir. Bu gelişime karar 

verecek olan ise insanoğlu değil, doğanın kendi enstrümanlarıdır. Doğa kendi dinamikleri ile nasıl 

evrileceğine ve şekilleneceğine karar verme hakkına sahiptir.  

Ekosentrik çevre etiği kuramı açısından İstanbul’daki çarpık kentleşmenin sokak hayvanları üzerindeki 

etkilerine baktığımızda iki temel sonuca ulaşabiliriz. Bunlardan birincisi, ekosentrik görüşte tüm 

canlıların içsel değeri olduğu için varlıklarının ve yaşam alanlarının korunması ve geliştirilmesi 

gerekmektedir. Bu açıdan yaklaştığımızda şunu belirtmek gerekir ki, İstanbul’daki tüm canlılar doğanın 

bütünlüğünün sağlanabilmesi için eşit öneme sahiptir. Bu nedenle, sokak hayvanlarının yaşam 

alanlarının insan ihtiyaçları için dönüştürülmesi kabul edilebilir bir durum değildir. İstanbul’daki doğal 

alanların tüm canlıların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kullanılması gerekmektedir. İkinci olarak, 
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ekosentrik görüş içerisinde çevrenin cansız varlıklarının da bir içsel değeri bulunmaktadır. Çevrenin 

biyolojik unsurlarının cansız varlıklar olmadan yaşamını sürdürebilmesi mümkün değildir. Bundan 

dolayı İstanbul’da doğal alanların insanlar tarafından kontrolsüz bir şekilde dönüştürülmesi, yani yok 

edilmesi cansız varlıkların doğal yapısının bozulmasına neden olmaktadır. Bu nedenle temel ihtiyaçlar 

dışında doğal çevrenin dönüştürülmesi etik açıdan kabul edilebilir bir durum değildir. 

 

5. SONUÇ ve POLİTİKA ÖNERİLERİ 

Bu çalışmanın verilerini göstermektedir ki, İstanbul’da insanların temel ihtiyaç maddelerini dışında 

doğal çevreyi dönüştürmesi çevre etiği kuramları açısından farklı yorumlanmaktadır. Bu durum insan 

merkezli çevre anlayışı açısından kısmi olarak kabul edilebilir bir olaydır. Çünkü doğada bulunan tüm 

canlı ve cansız varlıklar insanların mutluluğu için araçsallaştırılmaktadır. Antroposentrizme göre 

insanların refah seviyesinin arttırılması için doğal çevrenin dönüştürülmesi etik açıdan kabul edilebilir 

bir durumdur. Buna karşın biyosentrik çevre düşüncesi açısından olaya yaklaştığımızda doğanın salt 

insan ihtiyaçları için kullanılması ve dönüştürülmesi gayri etik bir durum olarak belirmektedir. Çünkü 

doğada bulunan tüm canlıların kendine ait bir içsel değeri bulunmaktadır. İçsel değeri olan canlıların 

yaşam hakkı kutsaldır. Bu nedenle İstanbul’daki yeşil alanların insanlar tarafından kontrolsüz bir şekilde 

talan edilmesi, beraberinde hayvanların yaşam alanlarının yok olmasına neden olarak gayri etik bir 

durumun oluşmasını tetiklemektedir. Son olarak, ekosentrik çevre görüşü açısından yaklaştığımızda 

İstanbul’daki doğal alanların temel ihtiyaçlar dışında dönüştürülmesi hayvanların yaşam alanlarının yok 

olmasına neden olduğu için etik olmayan bir durumun oluştuğunu söylemek mümkündür. Çünkü 

ekosentrik çevre görüşüne göre doğa canlı ve cansız varlıklarla bir bütündür ve kendine ait içsel bir 

değeri vardır.  

Yeryüzünde yaşayan tek canlı türü insanlar değildir. İçinde yaşadığımız dünyanın insanların mutluluğu 

için yaratıldığına dair herkesin mutabık olduğu bir kanıt da yoktur. Bu nedenle, doğada bulunan 

kaynakların diğer canlıların yaşamlarını etkilemeyecek şekilde kullanılması gerekmektedir. Bu 

canlıların başında ise sokak hayvanları gelmektedir. İstanbul’da 1950’li yıllarda başlayan ve 1970’li 

yıllarda ivme kazanan çarpık kentleşme süreciyle birlikte hayvanların yaşam alanları hızla yok 

edilmiştir. Bunun bir neticesi olarak hayvanlar beton yığınları arasında yaşamaya mahkûm bırakılmıştır. 

Sokak hayvanların yaşamlarını sağlıklı bir şekilde idame ettirebilmeleri için doğal alanlara ihtiyaç 

vardır. Hayvanların kendi yaşam alanlarından koparılması ve yapay çevre içerisinde yaşamaya mahkûm 

edilmesi, biyosentrik ve ekosentrik çevre görüşü açısından etik olmayan bir durumun oluşmasına neden 

olmaktadır. Bu etik dışı durumun sonlandırılması için merkezi ve yerel yönetim tarafından politika 

oluşturulması gerekmektedir. Bu çalışmanın önerdiği politikalardan bazıları şu şekildedir: 

 Temel ihtiyaçlar dışında doğal çevrenin dönüştürülmesini engelleyen yasal düzenlemeler 

yapılmalıdır. 

 Her mahallede sokak hayvanları için belli oranda doğal çevre ya da insan eliyle yapılmış yeşil 

alanların oluşturulması yasal güvenceye alınmalıdır. 

 İstanbul’da yatay ve dikey büyüme sonlandırılmalıdır. 
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 İstanbul’da ideal konut sayısı belirlenmeli ve bu sayının üstünde konut yapılmasını sonlandıracak 

yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

 İstanbul için ideal nüfus oranı belirlenmeli ve konutlar bu ideal nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak 

şekilde yapılmalıdır. 

 İstanbul’a göçü engelleyecek düzenlemeler hayata geçirilmelidir. 

 Sokak hayvanların yaşam alanlarına verilen zararlar suç kapsamına alınmalıdır. 

 Sokak hayvanların besin zincirinin karşılanması gerekmektedir. 

 Mevcut yeşil alanlarda her türlü yapılaşma, yani doğal çevrenin yapay çevreye dönüştürülmesi 

yasaklanmalıdır. 

 Mevcut yeşil alanların ve her mahallede yapılacak olan yeşil alanların hayvanların özel mülkiyeti 

olduğu yasalar ile tanınmalıdır. 

 Sokak hayvanlarının ve yaşam alanlarının korunmasına yönelik eğitim sisteminde müfredat 

güncellenmelidir. 
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Аннотация 

Данная работа посвящена японской историографии проблемы принадлежности Южных Курил. 

В статье рассматривается, как изменялись цели, которые ставила перед собой японская 

историография территориальной проблемы с 1945 г., который большинство российских и 

японских исследователей считают годом возникновения территориальной проблемы, до 2018 г. 

Также в статье устанавливается, какие доводы и аргументацию в пользу принадлежности данных 

островов Японии и какие причины японская сторона использует для обоснования 

«незаконности» владения островами Советским союзом и Россией. В статье рассматриваются 

концепции и методология решения территориальной проблемы, предлагаемые японскими 

специалистами. 

В заключение делается вывод, что японская историография играла и играет важнейшую роль в 

обосновании японских претензий на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, причин 

исторической принадлежности «северных территорий» Японии и «незаконности» их включения 

в состав СССР после окончания Второй мировой войны. Но несмотря на это, в наши дни 

существуют такие мнения японских специалистов, которые заставляют усомниться в 

обоснованности требований японской стороны, а также такие концепции решения 

территориальной проблемы, которые предлагают прекратить споры вокруг одних лишь 

«исторических прав» и решить вопрос, исходя из объективно существующей необходимости его 

урегулирования приемлемыми для обеих сторон методами. 

Ключевые слова: Япония, историография, Южные Курилы, северные территории 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Несмотря на то, что разносторонние отношения России и Японии в целом развиваются, 

существует ряд факторов, тормозящих дальнейшее расширение и углубление этих отношений. 

Главной причиной этого считается так и не заключенный за 75 лет после окончания последней 

войны между ними   мирный договор. Одним из препятствий к его заключению является вопрос 
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о принадлежности островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, который российская и 

японская стороны трактуют по-разному. 

Важную роль в обосновании японских претензий на указанные выше острова, причин 

исторической принадлежности «северных территорий» Японии и «незаконности» их включения 

в состав СССР после окончания Второй мировой войны играют японские историки. 

Историография российско-японского территориального размежевания является важным и 

популярным направлением в японской исторической науке. Японская историография данной 

проблемы отличается разнообразием подходов к ее изучению, разнообразием методов 

исследования, множеством мнений и предлагаемых способов решения конфликта. За столько лет 

существования территориального спора сменилось несколько поколений японских 

исследователей, а вместе с ними появились новые мысли, которые порой сильно отличаются от 

предыдущих. 

Учитывая практическую актуальность и научное значение темы, цель этой работы – изучение 

японской историографии проблемы принадлежности Южных Курил. 

С течением времени японская историография не стояла на месте – совершались новые открытия, 

у исследователей появлялись новые мысли по поводу данной проблемы. Чтобы составить 

подробную картину развития японской историографии, следует рассмотреть, какие цели перед 

собой ставили ученые сразу после возникновения территориального спора и какие мнения 

появлялись в японской научной среде ближе к нашему времени. 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ЯПОНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

С самого возникновения территориальной проблемы в середине XX в. японскими 

исследователями большое внимание уделялось обоснованию исторических прав Японии на 

«северные территории». Основная аргументация японской стороны в пользу передачи ей 

«северных территорий» сводилась к доказательству приоритета в открытии и освоении 

вышеупомянутых четырех островов, доказательству противоправного включения 

Южнокурильских островов в состав СССР, а также обоснованию того, что понятие «Курильские 

острова» охватывает лишь 18 островов и не включает в себя спорные «северные территории». 

Для обоснования своих территориальных претензий японская сторона проводит анализ русско-

японских договоров, в особенности Симодского трактата 1855 г., Санкт-Петербургского 

договора 1875 г. и Портсмутского мирного договора 1905 г., указов российских и японских 

правителей XVII-XX вв., мемуаров и переписок уполномоченных лиц, таких как Андрея 

Андреевича Громыко и Мацумото С., а также международных договоров и документов, таких 

как Атлантическая хартия 1941 г., Сан-Францисский мирный договор 1951 г., «Памятная записка 

Государственного департамента США по переговорам между Японией и Советским Союзом» и 

т.д. 

Как было сказано ранее, основная аргументация японской стороны в пользу передачи ей 

«северных территорий» сводилась к доказательству приоритета в открытии и освоении островов, 

для чего японские исследователи проводят анализ не только русско-японских переговоров, но и 
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указов российских правителей того времени, стремясь доказать, что Россия никогда не 

интересовалась Курильскими островами дальше Урупа. Среди таких ученых можно выделить 

Накагава Тору, который в своей работе «Северные территории Японии в международной 

политике» пишет о том, что на переговорах об освобождении В. Головина, попавшем в плен к 

японцам в 1811 г., русские представители предложили установить границу между двумя 

странами, чтобы избежать подобных инцидентов, после чего сёгунат постановил, что остров 

Итуруп должен отойти Японии, остров Уруп с прилегающими островками должен быть признан 

ничейной территорией, а к России отойдут острова, начиная с Симушира1. Японский 

исследователь Суэцугу Итиро еще одним доказательством того, что своей границей Россий 

видела Уруп, считает указ Александра I от 4 сентября 1821 г., в котором устанавливалось, что 

иностранным судам запрещается приближаться и заниматься промыслом у побережья и 

островов, начиная от Берингова пролива и заканчивая островом Уруп, чем сама четко называла 

пределы своей территории. 

Необходимо отметить еще один не менее важный для обоснования территориальных претензий 

аргумент – довод о том, что понятие «Курильские острова» охватывает лишь 18 островов и не 

включает в себя спорные «северные территории», что японское правительство считает одним из 

главных аргументов и логическим выводом из содержания Симодского трактата и 

Петербургского договора. Однако данная точка зрения находит значительное число критиков и 

в научной среде самой Японии. В начале 1990-х г. важное открытие сделали японские историки 

Мураяма Ситиро и Вада Харуки, которые провели любопытные сравнения оригинального текста 

Симодского трактата 1855 г. на голландском с его переводами на русский и японский языки. Они 

отмечают, что формулировка из японского текста договора («весь остров Итуруп принадлежит 

Японии, а весь остров Уруп и Курильские острова к северу от него принадлежат России») в 

отличие от оригинала и русского перевода2, перед словами «Курильские острова» не содержит 

слова «прочие». Это разночтение сильно меняет ситуацию и позволяет японской стороне 

интерпретировать свою версию текста, как доказательство того, что «северные территории» не 

входят в состав Курил, с чем не позволяют согласиться оригинальная голландская версия и ее 

перевод на русский язык. Эту точку зрения в своей статье «Северные территории и 50-летие 

окончания войны» поддержал профессор Калифорнийского университета Хасэгава Цуёси. Он 

отмечает, что вскрытые разночтения в текстах Симодского трактата имеются и в текстах 

Петербургского договора 1875 г. на французском, японском и русском3. Несмотря на такие 

важные открытия, японская дипломатия продолжает пользоваться этими договорами в 

обоснование своего тезиса о том, что южные Курилы не входят в понятие «Курильские острова», 

ведь в случае признания факта несоответствия японского текста договора оригиналу шансы 

                                                           
1 Сысоева Е. А. Сахалин и Курильские острова в русско-японских отношениях 1855-1875 гг.: От 

Симодского трактата до Петербургского договора. URL: https://www.dissercat.com/content/sakhalin-i-

kurilskie-ostrova-v-russko-yaponskikh-otnosheniyakh-1855-1875-gg-ot-simodskogo-tr (дата обращения: 

29.06.2021) 
2 Симодский трактат. 26. 01. 1855. URL: 

https://ru.wikisource.org/wiki/Симодский_договор_с_Японией_(1855) (дата обращения: 29.06.2021) 
3 Санкт-Петербургский договор 1875 года. 25. 04. 1875. URL: https://ru.wikisource.org/wiki/Санкт-

Петербургский_договор_с Японией_(1875) (дата обращения: 29.06.2021) 

https://www.dissercat.com/content/sakhalin-i-kurilskie-ostrova-v-russko-yaponskikh-otnosheniyakh-1855-1875-gg-ot-simodskogo-tr
https://www.dissercat.com/content/sakhalin-i-kurilskie-ostrova-v-russko-yaponskikh-otnosheniyakh-1855-1875-gg-ot-simodskogo-tr
https://ru.wikisource.org/wiki/Симодский_договор_с_Японией_(1855)
https://ru.wikisource.org/wiki/Санкт-Петербургский_договор_с%20Японией_(1875)
https://ru.wikisource.org/wiki/Санкт-Петербургский_договор_с%20Японией_(1875)
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претендовать на эти четыре острова приблизятся к нулю. Подобное исключение «северных 

территорий» из состава Курильских островов безосновательными среди самых известных 

японских исследователей считают также Кимура Хироси, профессор Токийского университета 

Токано Юйти и профессор университета Киото Сугихара Таканэ. Интересно и то, что, не 

соглашаясь с вычленением «северных территорий» из состава Курил, профессор Сугихара 

Таканэ, считает целесообразным и географически верным рассматривание островов Хабомаи и 

Шикотана как части острова Хоккайдо ввиду сильной близости. Эта мысль также популярна 

среди некоторых других японских исследователей и считается одним из доводов, почему эти 

острова относятся к территории Японии. 

Кроме доводов в пользу владения «северными территориями» Японией, не менее важное место 

в японской историографии данной территориальной проблемы занимает доказательство 

противоправного владения СССР Южными Курилами. Большая часть японских историков одной 

из главных причин, почему СССР не имеет прав на территории, утраченные Японией в 

результате Второй мировой войны, считает неподписание Сан-Францисского мирного договора 

1951 г., на что СССР пошел вследствие того, что проект договора противоречил тем 

обязательствам, которые взяли на себя США и Великобритания по Ялтинскому соглашению о 

возвращении Сахалина и о передаче Курильских островов Советскому Союзу. Японская сторона 

считает, что, если СССР не подписал и не ратифицировал Сан-Францисский мирный договор, то 

он не вправе обосновывать им свои правопритязания1. 

Не менее важным доводом против прав СССР на владение данными территориями японский 

дипломат Ногами Ёсидзи считает подписание СССР Атлантической хартии 1941 г.. Согласно ей 

союзные державы связывали себя обязательством не расширять свои территории за счет 

территорий противника без согласия населения этих территорий, однако летом 1945 г. СССР 

нападает на японские территории, держит множество японских граждан в плену, а затем 

репатриирует, своими действиями нарушая международный договор. 

Отдельно стоит выделить аргумент некоторых японских исследователей, например, Инагаки 

Фумиаки2, который касается принадлежности островов Хабомаи и Шикотан. Проблема 

заключается в нарушении Советским Союзом международного права в последние дни Второй 

Мировой войны3. С 15 августа по 2 сентября СССР захватил Итуруп и Кунашир, но и после 

подписания Японией капитуляции 2 сентября продолжал захват островов. Затем, со 2 по 4 

                                                           
1 Неверова Е. В. Международно-правовой режим Южно-Курильских островов: автореф. дис. на соискание 

ученой степени на кандидата юридических наук / Московский государственный институт международных 

отношений – М., 2018. – 30 с. URL: https://mgimo.ru/upload/diss/2018/Neverova_avtoreferat.pdf (дата 

обращения: 29.07.2021) 

2 稲垣文昭。北方領土解決に向けた今後の日露関係の展望[Инагаки Фумиаки. Хоппо: рё:до мондай 

кайкэцу-ни мукэта конго-но нитиро канкэй-но тэмбо:; Инагаки Фумиаки. Дальнейшие перспективы 

развития японо-российских отношений на пути к решению проблемы Северных территорий]. 2016. URL: 

https://www.hoppou.go.jp/assets/docs/research/H28_rep_inagaki.pdf (дата обращения 10.07.2021) 

3 日本の領土をめぐる情勢 [Нихон-но рё:до-о мэгуру дзё:сэй; Положение дел на территориях Японии]. URL: 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/hoppo/hoppo.html (дата обращения: 10.07.2021) 

https://mgimo.ru/upload/diss/2018/Neverova_avtoreferat.pdf
https://www.hoppou.go.jp/assets/docs/research/H28_rep_inagaki.pdf
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/hoppo/hoppo.html
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сентября были захвачены острова Шикотан и Хабомаи1. Таким образом, продолжение боевых 

действий против государства, подписавшего капитуляцию, – это нарушение международного 

права. 

Следующий аргумент японской стороны – это то, что в самом Сан-Францисском мирном 

договоре 1951 г. зафиксирован отказ Японии от прав на Курильские острова, однако не указано, 

какие именно острова входят в их состав2. Таким образом, раз Северные территории, которые 

являются исконной территорией Японии, не входят в состав Курильских островов, они не могут 

быть отторгнуты. В доказательство этому приводятся не только ранее упомянутые примеры 

терминологии из Симодского трактата 1855 г. о Курильских островах и южной части Сахалина, 

но и разъяснения, которые официально вносит Государственный департамент США в виде 

памятной записки правительству Японии от 7 сентября 1956 г.3. В этой памятной записке 

упоминается факт, который японская сторона также считает одним из важнейших аргументов, 

почему СССР не имеет права владения «северными территориями», а именно то, что так 

называемое Ялтинское соглашение – это всего лишь документ, к тому же секретный4, а Япония 

в нем не участвовала и даже не подозревала о его существовании. В этом договоре лидеры сторон 

заявили о своих общих целях, однако оно не является окончательным решением сторон и не 

имеет юридической силы5, что было подтверждено США в памятной записке от 7 сентября 1956 

г.6. 

Так, данной аргументацией японская сторона стремится доказать, что СССР или Россия не имели 

и не имеют права владения «северными территориями». Большинство японских исследователей 

                                                           
1 稲垣文昭。北方領土解決に向けた今後の日露関係の展望[Инагаки Фумиаки. Хоппо: рё:до мондай 

кайкэцу-ни мукэта конго-но нитиро канкэй-но тэмбо:; Инагаки Фумиаки. Дальнейшие перспективы 

развития японо-российских отношений на пути к решению проблемы Северных территорий]. 2016. URL: 

https://www.hoppou.go.jp/assets/docs/research/H28_rep_inagaki.pdf (дата обращения 29.06.2021) 

2 北方領土：Facts&Figures.[Хоппо: рёдо: Facts&Figures; Северные территории: Факты и Цифры] URL: 

https://www.spf.org/islandstudies/jp/info_library/northernterritories--index.html (дата обращения: 10.07.2021) 

3 日ソ交渉に対する米国覚書 [Ниссо-ко:сё:-ни тайсуру бэйкоку-обоэгаки; Памятная записка 

Государственного департамента США по переговорам между Японией и Советским Союзом] (дата 

обращения: 10.07.2021) https://www8.cao.go.jp/hoppo/shiryou/pdf/gaikou14.pdf 
4 Винникова Р. В. Территориальный спор между Россией и Японией: история вопроса и международно-

правовые формы урегулирования // Правопорядок: история, теория, практика. 2016. №4 (11). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/territorialnyy-spor-mezhdu-rossiey-i-yaponiey-istoriya-voprosa-i-

mezhdunarodno-pravovye-formy-uregulirovaniya (дата обращения: 17.07.2021) 
5 Неверова Е. В. Международно-правовой режим Южно-Курильских островов: автореф. дис. на соискание 

ученой степени на кандидата юридических наук / Московский государственный институт международных 

отношений – М., 2018. – С. 22. URL: https://mgimo.ru/upload/diss/2018/Neverova_avtoreferat.pdf (дата 

обращения: 29.07.2021) 

6 泉川泰博。日ソ国交回復交渉をめぐる日本の自主外交模索とアメリカの対日戦略 [Идзумикава Ясухиро. 

Ниссо кокко: кайфуку ко:сё:-о мэгуру нихон-но дзисюгайко: мосаку-то амэрика-но тайнити сэнряку; 

Идзумикава Ясухиро. Япония в поисках независимой дипломатии и стратегия США в отношении 

переговоров о восстановлении отношений между Японией и Советским союзом]. 2006. URL: 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/kokusaiseiji1957/2006/144/2006_144_130/_article/-char/ja (дата обращения: 

22.07.2021) 

https://www.hoppou.go.jp/assets/docs/research/H28_rep_inagaki.pdf
https://www.spf.org/islandstudies/jp/info_library/northernterritories--index.html
https://www8.cao.go.jp/hoppo/shiryou/pdf/gaikou14.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/territorialnyy-spor-mezhdu-rossiey-i-yaponiey-istoriya-voprosa-i-mezhdunarodno-pravovye-formy-uregulirovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/territorialnyy-spor-mezhdu-rossiey-i-yaponiey-istoriya-voprosa-i-mezhdunarodno-pravovye-formy-uregulirovaniya
https://mgimo.ru/upload/diss/2018/Neverova_avtoreferat.pdf
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в целом уверены в этих доводах, так как некоторые из них подтверждают американская сторона 

и международное право. 

 

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ СОВРЕМЕННОЙ ЯПОНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ 

Важно отметить, что как во времена «холодной войны», так и в наше время японская 

историография проблемы принадлежности Южных Курил отличается расхождениями во 

мнениях японских исследователей не только в аргументации и доводах, но и в масштабах 

территориальных претензий. В частности, весьма интересна точка зрения специалиста по 

советско-японским отношениям Симидзу Такэхиса. В своих работах Симидзу Т. также 

отстаивает территориальные претензии на Курильские острова, но не согласен с официальным 

толкованием понятия «северные территории». Он утверждает, что «северные территории» – это 

общее название для территорий к северу, которые Япония утратила в результате Второй мировой 

войны1. Более того, он считает, что понятие «северные территории» следует распространять 

также на северную часть острова Сахалин на том основании, что Россия в противоречие с 

договоренностями после заключения Симодского трактата 1855 г. проявляла агрессию и 

заселяла южный Сахалин, из-за чего японскому правительству пришлось уступить эти земли в 

1875 г., чтобы получить за нее хоть какую-нибудь компенсацию, ведь в будущем Россия могла 

получить весь остров безвозмездно, выиграв «гонку заселения»2. Профессор Симидзу приводит 

аргумент, что даже «В. И. Ленин признал агрессией приобретение Россией острова Сахалин в 

обмен на северную часть Курильских островов по Санкт-Петербургскому договору 1875 г.». 

Похожей позиции придерживается профессор Университета Цукуба Накагава Яцухиро. В своей 

монографии «Ложь Горбачёва: Советский Союз не оставляет своих амбиций» 1987 г. профессор 

выдвигает претензии на весь остров Сахалин и часть Курильских островов, а первые русско-

японские договоры о государственной границе, которые многие ученые в самой Японии 

признают справедливыми, рассматривает как «агрессию» со стороны России3. В то же время 

Портсмутский мирный договор 1905 г., заключённый как результат агрессии со стороны Японии, 

в интерпретации профессора Накагава приобретает «законный характер», поскольку Японии 

спустя десятилетия удалось «восстановить» суверенитет над южной частью острова Сахалин. 

Ранее упомянутый Профессор Кимура Х. в своих монографиях «Проблема северных территорий: 

история и путь к возвращению» 1989 г. и «История японо-российских переговоров по 

                                                           
1 Кузьминков В. В. Японская историография проблемы территориального размежевания между Россией и 

Японией. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/yaponskaya-istoriografiya-problemy-territorialnogo-

razmezhevaniya-mezhdu-rossiey-i-yaponiey (дата обращения: 29.06.2021) 
2 Сысоева Е. А. Сахалин и Курильские острова в русско-японских отношениях 1855-1875 гг.: От 

Симодского трактата до Петербургского договора. URL: https://www.dissercat.com/content/sakhalin-i-

kurilskie-ostrova-v-russko-yaponskikh-otnosheniyakh-1855-1875-gg-ot-simodskogo-tr (дата обращения: 

29.06.2021) 
3 Кузьминков В. В. Японская историография проблемы территориального размежевания между Россией и 

Японией. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/yaponskaya-istoriografiya-problemy-territorialnogo-

razmezhevaniya-mezhdu-rossiey-i-yaponiey (дата обращения: 29.06.2021) 

https://cyberleninka.ru/article/n/yaponskaya-istoriografiya-problemy-territorialnogo-razmezhevaniya-mezhdu-rossiey-i-yaponiey
https://cyberleninka.ru/article/n/yaponskaya-istoriografiya-problemy-territorialnogo-razmezhevaniya-mezhdu-rossiey-i-yaponiey
https://www.dissercat.com/content/sakhalin-i-kurilskie-ostrova-v-russko-yaponskikh-otnosheniyakh-1855-1875-gg-ot-simodskogo-tr
https://www.dissercat.com/content/sakhalin-i-kurilskie-ostrova-v-russko-yaponskikh-otnosheniyakh-1855-1875-gg-ot-simodskogo-tr
https://cyberleninka.ru/article/n/yaponskaya-istoriografiya-problemy-territorialnogo-razmezhevaniya-mezhdu-rossiey-i-yaponiey
https://cyberleninka.ru/article/n/yaponskaya-istoriografiya-problemy-territorialnogo-razmezhevaniya-mezhdu-rossiey-i-yaponiey
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пограничным вопросам» 1993 г.  же «ключом к улучшению двусторонних отношений» считает 

возвращение Японии «северных территорий», которые, по его мнению, включают в себя только 

острова Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан. Следует отметить, что это соответствует 

официальной позиции Токио, которая состоит в том, что острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и 

Хабомаи – «неотъемлемые территории» Японии, «незаконно оккупированные» Россией1. 

Как было сказано ранее, уже более полувека позиция официального Токио неизменно состоит в 

том, что условием нормализации отношений между Россией и Японией является «возвращение 

всех четырех островов»2 или «ёнто иккацу хэнкан рон»3. Однако на протяжении этого времени 

японские специалисты выражали различные мнения, предлагали современные методы решению 

территориальной проблемы, порой противоречащие позиции японского МИД. Всему 

разнообразию концепций решения проблемы «северных территорий» и будет посвящен данный 

параграф. 

После возникновения территориальной проблемы в середине прошлого века появилась 

концепция «одновременного возвращения всех четырех островов» или «ёнто иккацу сокудзи 

хэнкан рон»4. За одновременное возвращение в своих работах выступают такие японские 

исследователи, как Симидзу Такэхиса, Накагава Яцухиро, Тэратани Хироми, Сайто Тадаси, 

Сигэмицу Акира, Соно Акира, Хогэн Синсаку, Хосокава Рюитиро, Накатани Такэё и другие. 

Одновременное возвращение всех четырёх островов данные ученые видят минимальным 

условием для нормализации русско-японских отношений. Более того, этих исследователям 

присуще несколько расширенное толкование понятия «северные территории», которое они 

распространяют не только на Курильские острова, но и на весь остров Сахалин, а также они 

выступали и продолжают выступать за сохранение ограниченного уровня контактов между 

СССР и Японией, Россией и Японией.  

Так, исключительно этот метод решения проблемы считался единственно приемлемым в Японии 

до конца 1980-х гг., в которые японская сторона стала прикладывать больше усилий для 

«возвращения» территорий. Одной из главных причин активизации политики Японии, 

направленной на решение проблемы «северных территорий», стало ослабление позиций СССР. 

В эпоху холодной войны Япония должна была отстаивать свои притязания перед сверхдержавой, 

возглавлявшей одну из двух сторон биполярного мира, тогда как на рубеже 80–90-х гг. Южно-

Курильские острова принадлежали уже стране, международное положение которой было крайне 

зыбким, нестабильным, и которая остро нуждалась в экономической поддержке западных стран, 

будучи готовой идти на компромисс по подобным проблемам5. 

                                                           
1 О сути проблемы Северных территорий // Ассоциация по вопросам Северных территорий: официальный 

сайт. URL: (дата обращения: 13.07.2021) https://www.hoppou.go.jp/ru/problem-info/know/about-issue.html 
2 Там же. 
3 Кузьминков В. В. Японская историография проблемы территориального размежевания между Россией и 

Японией. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/yaponskaya-istoriografiya-problemy-territorialnogo-

razmezhevaniya-mezhdu-rossiey-i-yaponiey (дата обращения: 29.06.2021) 
4 Там же. 
5 Базин О. А. Новые факторы в решении проблемы Южных Курил в период перестройки // Вестник 

ПНИПУ. Культура. История. Философия. Право. – 2017. – № 1. – С. 80. URL: 

http://vestnik.pstu.ru/get/_res/fs/file.pdf/6397/%CE.%C0.+%C1%E0%E7%E8%ED+%CD%CE%C2%DB%C5+
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387 

Интересно то, что несколько крупных японских политиков, например, бывший премьер-министр 

Японии Ясухиро Накасонэ, в конце 1980-х гг. предлагали СССР выкупить острова, оценив 

их в 25–30 миллиардов долларов США. Но даже в условиях тяжелого экономического кризиса 

советское руководство не пошло на такую сделку, что, по мнению экспертов, лишний раз 

доказывает стратегическую значимость Южных Курил в восприятии Москвы1. 

Также официальную позицию Токио («возвращение» всех четырех островов) в данном 

территориальном вопросе поддерживают такие историки и политологи, как ранее упомянутые 

Кимура Хироси и Суэцугу Итиро, Такано Юити, Ватасэ Сюкити, Ёкота Кидзабуро, Ириэ 

Митимаса, Нагоси Кэнро, Сава Хидэтакэ, Сайто Мотохидэ, Сакураи Ёсико, Сасэ Масамори, 

Сэрита Кэнтаро, Такубо Тадаэ, Уэда Тосио, Хакамада Сигэки, Отиай Тадаси, Ито Кэнъити, Сайто 

Цутому и другие. Единственное расхождение их мнений с рядом предыдущих ученых – это то, 

что данные эксперты допускают «постепенное возвращение» островов, а не одновременное, при 

том условии, что в итоге над всеми четырьмя островами будет признан японский суверенитет2. 

К таким ученым относится ранее упомянутый Кимура Х. В конце 1980-х гг. он разработал 

подробную стратегию по «возвращению» «северных территорий». Эта стратегия базировалась 

на трёх основных принципах. Во-первых, Японии «необходимо принять меры, чтобы со 

временем у нового поколения не выветрилась память», то есть проводить пропаганду, а также 

активно настаивать на «возвращении» островов. Во-вторых, Японии необходимо использовать 

изменение международной ситуации. Например, потребность Советского Союза или России в 

экономической помощи, в том числе для развития Дальнего Востока, может стать наилучшей 

возможностью для решения проблемы «северных территорий». В-третьих, наиболее важная 

внешнеполитическая задача Японии – обеспечение её безопасности, главным элементом которой 

является договор безопасности между США и Японией, поэтому жертвовать японо-

американскими отношениями ради «возвращения территорий» ни в коем случае нельзя3. Тем не 

менее, Кимура Х. считал, что в то же время Япония должна принять меры для того, чтобы в 

случае «возвращения» островов Японии Советский союз или Россия смогли «сохранить лицо»4. 

С течением времени, осознавая обречённость требований одновременно передать все четыре 

южнокурильских острова и уж тем более остальные Курильские острова и Сахалин, главной 

                                                           
%D4%C0%CA%D2%CE%D0%DB+%C2+%D0%C5%D8%C5%CD%C8%C8+%CF%D0%CE%C1%CB%C5

%CC%DB+%DE%C6%CD%DB%D5+%CA%D3%D0%C8%CB+%C2+%CF%C5%D0%C8%CE%C4+%CF

%C5%D0%C5%D1%D2%D0%CE%C9%CA%C8file.pdf (дата обращения: 04.07.2021) 
1 How the Kuril Islands Are Testing Shinzo Abe’s Statesmentship. URL: https://thediplomat.com/2016/12/how-

the-kuril-islands-are-testing-shinzo-abes-statesmanship/ (дата обращения: 15.07.2021) 
2 Кузьминков В. В. Японская историография проблемы территориального размежевания между Россией и 

Японией. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/yaponskaya-istoriografiya-problemy-territorialnogo-

razmezhevaniya-mezhdu-rossiey-i-yaponiey (дата обращения: 29.06.2021) 

3 北方領土：Facts&Figures.[Хоппо: рёдо: Facts&Figures; Северные территории: Факты и Цифры] URL: 

https://www.spf.org/islandstudies/jp/info_library/northernterritories--index.html (дата обращения: 10.07.2021) 

4 中村逸郎。北方領土問題解決に向けた今後の日露関係の展望 [Накамура Ицуро:. Хоппо: рё:до мондай 

кайкэцу-ни мукэта конго-но нитиро канкэй-но тэмбо:; Накамура Ицуро. Дальнейшие перспективы 

развития японо-российских отношений на пути к решению проблемы Северных территорий]. 2016. URL:  

https://www.hoppou.go.jp/assets/docs/research/H28_rep_nakamura.pdf (дата обращения: 19.07.2021) 

http://vestnik.pstu.ru/get/_res/fs/file.pdf/6397/%CE.%C0.+%C1%E0%E7%E8%ED+%CD%CE%C2%DB%C5+%D4%C0%CA%D2%CE%D0%DB+%C2+%D0%C5%D8%C5%CD%C8%C8+%CF%D0%CE%C1%CB%C5%CC%DB+%DE%C6%CD%DB%D5+%CA%D3%D0%C8%CB+%C2+%CF%C5%D0%C8%CE%C4+%CF%C5%D0%C5%D1%D2%D0%CE%C9%CA%C8file.pdf
http://vestnik.pstu.ru/get/_res/fs/file.pdf/6397/%CE.%C0.+%C1%E0%E7%E8%ED+%CD%CE%C2%DB%C5+%D4%C0%CA%D2%CE%D0%DB+%C2+%D0%C5%D8%C5%CD%C8%C8+%CF%D0%CE%C1%CB%C5%CC%DB+%DE%C6%CD%DB%D5+%CA%D3%D0%C8%CB+%C2+%CF%C5%D0%C8%CE%C4+%CF%C5%D0%C5%D1%D2%D0%CE%C9%CA%C8file.pdf
http://vestnik.pstu.ru/get/_res/fs/file.pdf/6397/%CE.%C0.+%C1%E0%E7%E8%ED+%CD%CE%C2%DB%C5+%D4%C0%CA%D2%CE%D0%DB+%C2+%D0%C5%D8%C5%CD%C8%C8+%CF%D0%CE%C1%CB%C5%CC%DB+%DE%C6%CD%DB%D5+%CA%D3%D0%C8%CB+%C2+%CF%C5%D0%C8%CE%C4+%CF%C5%D0%C5%D1%D2%D0%CE%C9%CA%C8file.pdf
https://thediplomat.com/2016/12/how-the-kuril-islands-are-testing-shinzo-abes-statesmanship/
https://thediplomat.com/2016/12/how-the-kuril-islands-are-testing-shinzo-abes-statesmanship/
https://cyberleninka.ru/article/n/yaponskaya-istoriografiya-problemy-territorialnogo-razmezhevaniya-mezhdu-rossiey-i-yaponiey
https://cyberleninka.ru/article/n/yaponskaya-istoriografiya-problemy-territorialnogo-razmezhevaniya-mezhdu-rossiey-i-yaponiey
https://www.spf.org/islandstudies/jp/info_library/northernterritories--index.html
https://www.hoppou.go.jp/assets/docs/research/H28_rep_nakamura.pdf
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целью японской историографии стало не столько обоснование исторической принадлежности 

этих земель Японии и настаивание на одновременном «возвращении» всех четырех островов, 

сколько формирование новых политических методов решения проблемы.  

Так, в конце 1980-х гг. появилась новая концепция – «концепция поэтапного возвращения 

островов» или же «данкайтэки хэнкан рон»1. Одним из первых такую концепцию предложил 

профессор Токийского института иностранных языков Накадзима Минэо. В своей монографии 

«Как понимать горбачёвский Советский Союз: в чём истинные намерения новой стратегии» 1987 

г. он утверждал, что японской стороне не следует зацикливаться на требовании возвращения всех 

четырёх островов, а занять более гибкую позицию – согласиться на «возвращение» двух 

островов и настаивать на «возвращении» суверенитета над остальными двумя островами через 

некоторое время. 

Похожего мнения придерживается специалист по российско-японским отношениям, профессор 

Калифорнийского университета Хасэгава Цуёси. В своей монографии «Проблема северных 

территорий и японо-российские отношения» 2000 г. профессор Хасэгава Ц. отмечает, что 

подобное упорство японской дипломатии «вернуть сразу четыре острова лишь осложняет 

отношения с постсоветской Россией». Поэтому необходим более гибкий подход – например, 

вернуть их по очереди. Сначала необходимо «вернуть» два острова, а затем продолжить 

переговоры в отношении оставшихся двух. 

Довольно необычную «концепцию поэтапного возвращения островов» предложил профессор 

Университетa Кобэ Хасунума Кэйсукэ. По его мнению, следует разделить «возвращение» 

островов на определенные этапы. Для начала профессор предлагает заключить мирный договор 

на условиях передачи Японии самых южных островов Курильской гряды – островов Хабомаи и 

Шикотан, а два других острова временно оставить под управлением российской стороны, но при 

посредничестве Совета Безопасности ООН. Когда Япония станет постоянным членом Совета 

Безопасности, ей должен быть передан остров Кунашир. Остров Итуруп, по мнению ученого 

следовало сделать «буферной зоной» под опекой Совета безопасности ООН. Так, конечная цель 

концепции, предложенной профессором Хасунума, почти совпадала с конечной целью 

официального МИД Японии – изъять из-под суверенитета Советского Союза/России всех 

четырёх островов. Отличие было лишь в том, что остров Итуруп предлагалось передать под 

вечную опеку Совета безопасности ООН. 

К концу XX в., после начала политических преобразований в СССР в середине 1980-х гг., в 

Японии появились более гибкие концепции компромиссного урегулирования территориальной 

проблемы. Наиболее известной среди них является «концепция возвращения двух островов» или 

«нито хэнкан рон»2, сторонники которой считают, что единственно возможным является 

требование о «возвращении» только островов Шикотан и Хабомаи по названным ранее 

причинам. В частности, согласно Совместной декларации 1956 г. Советский Союз обещал 

передать указанные острова после заключения мирного договора между СССР и Японией. Среди 

сторонников этой концепции выделяются такие известные историки и дипломаты, как Хирасава 

                                                           
1 Там же. 
2 Там же. 
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Кадзусигэ, Мураяма Ситиро, Вада Харуки, Вада Тосиаки, Ивасита Акихиро, Мотидзуки Киити, 

Тэрасава Хадзимэ, Моримото Ёсио, Сато Масандо и другие. 

Одним из первых с предложением заключить мирный договор с Советским Союзом на основе 

«возвращения» лишь двух островов в 1975 г. выступил на тот момент советник премьер-

министра Мики Такэо Хирасава Кадзусигэ. В первую очередь, он указал на необходимость 

развития экономических отношений с Советским Союзом с точки зрения пользования 

богатствами огромных территорий России – прежде всего, разработки и добычи природных 

ресурсов Сибири и Дальнего Востока1.  

За решение проблемы территориального размежевания с СССР путём «возвращения двух 

островов» последовательно выступал Вада Тосиаки. В своей монографии «Иллюзия северных 

территорий» 1981 г. Вада Т. сравнил использование проблемы «северных территорий» с 

антикоминтерновским пактом. Он считает, что данная проблема играла важную роль в 

антисоветской и антикоммунистической пропаганде в самой Японии. Также Вада Т. пишет, что 

требование о «возвращении» всех четырёх островов основано на иллюзиях японских политиков, 

вольно трактовавших результаты московских переговоров 1956 г.2 Речь идет об эпизоде, когда, 

незадолго до подписания Совместной советско-японской декларации, а именно 29 сентября 1956 

г., состоялся обмен письмами между полномочным представителем правительства Японии 

Мацумото С. и первым заместителем министра иностранных дел СССР А. А. Громыко. В письме 

Мацумото С. было сказано следующее: «японское правительство будет считать, что переговоры 

относительно заключения мирного договора, включающего территориальный вопрос, будут 

продолжены и после восстановления нормальных дипломатических отношений между нашими 

странами»3. Громыко же ответил, что советское правительство «заявляет о своем согласии на 

продолжение после восстановления нормальных дипломатических отношений между нашими 

странами переговоров о заключении мирного договора, включающего и территориальный 

вопрос»4. Так, МИД Японии и ряд японских экспертов считают, что переписка Мацумото и 

Громыко является неотъемлемой частью Совместной декларации Японии и СССР ив сумме их 

следует понимать следующим образом: «Декларация через обязательство СССР передать 

Японии два острова5 зафиксировала решенность части проблемы, письма же предусматривают 

                                                           
1 Проблема территориальной принадлежности Курильских островов: истоки русско-японского конфликта 

и возможные варианты решения // Центр стратегических оценок и прогнозов: официальный сайт. URL: 

http://csef.ru/ru/oborona-i-bezopasnost/340/problema-territorialnoj-prinadlezhnosti-kurilskih-ostrovov-istoki-

russko-yaponskogo-konflikta-i-vozmozhnye-varianty-resheniya-8701 (19.07.2021) 

2 中村逸郎。北方領土問題解決に向けた今後の日露関係の展望 [Накамура Ицуро:. Хоппо: рё:до мондай 

кайкэцу-ни мукэта конго-но нитиро канкэй-но тэмбо:; Накамура Ицуро. Дальнейшие перспективы 

развития японо-российских отношений на пути к решению проблемы Северных территорий]. 2016. URL:  

https://www.hoppou.go.jp/assets/docs/research/H28_rep_nakamura.pdf (дата обращения: 19.07.2021) 
3 Ерёмин В. Н. Территориальная проблема между Россией и Японией. URL: https://proza.ru/2007/02/27-222 

(дата обращения: 29.06.2021) 
4 Там же. 
5Советско-японская декларация 1956 года. URL: 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-

%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%B

http://csef.ru/ru/oborona-i-bezopasnost/340/problema-territorialnoj-prinadlezhnosti-kurilskih-ostrovov-istoki-russko-yaponskogo-konflikta-i-vozmozhnye-varianty-resheniya-8701
http://csef.ru/ru/oborona-i-bezopasnost/340/problema-territorialnoj-prinadlezhnosti-kurilskih-ostrovov-istoki-russko-yaponskogo-konflikta-i-vozmozhnye-varianty-resheniya-8701
https://www.hoppou.go.jp/assets/docs/research/H28_rep_nakamura.pdf
https://proza.ru/2007/02/27-222
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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решение оставшейся части путем передачи оставшихся двух»1. Профессор Вада Т. считает, что 

письма Мацумото и Громыко не могут считаться частью Совместной советско-японской 

декларации 1956 г., а текст Декларации свидетельствует о согласии обеих сторон закрыть 

территориальную проблему передачей Японии только островов Хабомаи и Шикотана2. 

Похожей концепцией является «концепция два плюс альфа» или «нито+α»3, разработанная 

японским исследователем Вада Харуки. Среди сторонников этой концепции можно также 

выделить таких учёных, как Мотидзуки Киити, Накадзима Минэо и др. Изначально в качестве 

“α” профессор Вада Х. предложил сделать из островов зону для совместной экономической 

деятельности4, а в дальнейшем предлагались различные варианты “α” – от передачи 

«остаточного суверенитета» над островами Итуруп и Кунашир Японии до передачи двух 

остальных островов в Международный суд в Гааге.  

В начале XXI в. известность получила «концепция возвращения трёх островов» под авторством 

профессора Университета Хоккайдо Ивасита Акихиро. В своей монографии «Проблема 

северных территорий – не четыре, не ноль и не два» 2005 г. он предложил разделить территорию 

пополам и передать Японии Кунашир, Шикотан и Хабомаи, поскольку на остров Итуруп 

приходится 60% территории всех четырёх островов. В своих работах профессор утверждает, что 

урегулирование проблемы территориального размежевания в российско-японских отношениях 

не имеет юридических оснований, поскольку доводы каждой из сторон достаточно сильны, и 

должно состояться на основе политического компромисса для обоих государств5. 

Последним из наиболее известных методов урегулирования проблемы территориального 

размежевания между Россией и Японией стала «концепция раздела островов пополам по 

площади» или «мэнсэки нитобун рон»6. Согласно этой концепции, острова предполагается 

поделить по площади всех островов таким образом, что Япония получит острова Хабомаи, 

Шикотан, Кунашир и 25% территории острова Итуруп, самого крупного острова. 

Так, за более полувека существования территориальной проблемы между Японией и Россией 

японскими историками и политологами было разработано несколько концепций решения 

                                                           
A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%

D0%B0 (дата обращения: 28.06.2021) 
1 Ерёмин В. Н. Территориальная проблема между Россией и Японией. URL: https://proza.ru/2007/02/27-222 

(дата обращения: 29.06.2021) 
2 Там же. 
3 Кузьминков В. В. Японская историография проблемы территориального размежевания между Россией и 

Японией. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/yaponskaya-istoriografiya-problemy-territorialnogo-

razmezhevaniya-mezhdu-rossiey-i-yaponiey (дата обращения: 29.06.2021) 
4 Проблема территориальной принадлежности Курильских островов: истоки русско-японского конфликта 

и возможные варианты решения // Центр стратегических оценок и прогнозов: официальный сайт. URL: 

http://csef.ru/ru/oborona-i-bezopasnost/340/problema-territorialnoj-prinadlezhnosti-kurilskih-ostrovov-istoki-

russko-yaponskogo-konflikta-i-vozmozhnye-varianty-resheniya-8701 (19.07.2021) 
5 Там же. 

6 中村逸郎。北方領土問題解決に向けた今後の日露関係の展望 [Накамура Ицуро:. Хоппо: рё:до мондай 

кайкэцу-ни мукэта конго-но нитиро канкэй-но тэмбо:; Накамура Ицуро. Дальнейшие перспективы 

развития японо-российских отношений на пути к решению проблемы Северных территорий]. 2016. URL:  

https://www.hoppou.go.jp/assets/docs/research/H28_rep_nakamura.pdf (дата обращения: 19.07.2021) 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://proza.ru/2007/02/27-222
https://cyberleninka.ru/article/n/yaponskaya-istoriografiya-problemy-territorialnogo-razmezhevaniya-mezhdu-rossiey-i-yaponiey
https://cyberleninka.ru/article/n/yaponskaya-istoriografiya-problemy-territorialnogo-razmezhevaniya-mezhdu-rossiey-i-yaponiey
http://csef.ru/ru/oborona-i-bezopasnost/340/problema-territorialnoj-prinadlezhnosti-kurilskih-ostrovov-istoki-russko-yaponskogo-konflikta-i-vozmozhnye-varianty-resheniya-8701
http://csef.ru/ru/oborona-i-bezopasnost/340/problema-territorialnoj-prinadlezhnosti-kurilskih-ostrovov-istoki-russko-yaponskogo-konflikta-i-vozmozhnye-varianty-resheniya-8701
https://www.hoppou.go.jp/assets/docs/research/H28_rep_nakamura.pdf
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территориального вопроса. Некоторые из них были разработаны с целью не столько «вернуть» 

все четыре острова Японии, сколько решить территориальную проблему, идя на некоторые 

компромиссы, приемлемые для обеих стран. Однако, несмотря на разнообразие концепций, 

предлагаемых японскими специалистами, официальный Токио продолжает настаивать на 

возвращении всех четырех островов «северных территорий». 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, анализ японских материалов говорит о том, что изучение проблемы «северных 

территорий» было и является важным направлением в японской историографии. Можно 

проследить за тем, как в течение полувека менялись мнения японских исследователей, масштабы 

территориальных претензий и предлагаемые методы решения спора. Если в период «холодной 

войны» японскими исследователями большое внимание уделялось обоснованию исторических 

прав Японии на «северные территории», доказательству противоправного характера владения 

СССР Южными Курилами и  настойчивым требованиям «вернуть» все четыре южнокурильских 

острова для урегулирования проблемы, то в наши же дни, существуют и другие подходы, 

предлагающие прекратить споры вокруг одних лишь «исторических прав» и решить вопрос, 

исходя из объективно существующей необходимости его урегулирования такими методами, 

которые будут приемлемы для обеих сторон. 
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Öz 

Matematik öğretimini ezbercilikten kurtararak öğrencilerin anlamlı öğrenmelerini sağlamak için farklı 

yöntemler kullanılır. Bunlardan biri de David Ausubel fikrini oluşturduğu Novak’ın 1981 yılında 

Ausubel’in fikrini geliştirerek oluşturduğu bilginin görselleştirilmesini sağlayan kavram haritalarıdır. 

Kavram haritası, herhangi bir konudaki kavramların ve bu kavramlar arasındaki ilişkilerin birbirine 

bağlantılarının bütün ayrıntılarıyla şemasal gösterilmesini sağlayan bir yöntem olduğu için öğrencilerin 

anlamlı öğrenmeler gerçekleştirmesinde önemli bir etkiye sahip olacaktır. Teknolojideki durmak 

bilmeyen gelişimde tüm derslerde olduğu gibi matematik öğretiminde de bilgisayar destekli öğretime 

geçişi zorunlu kılmıştır. Bu nedenle matematik öğretiminde daha önce uygulanan tüm yöntem ve 

teknikler bilgisayar ortamlarına aktarılarak geliştirilmiştir. Matematik Öğretiminde bilgisayar ortamına 

aktarılan yöntemlerden biri de kavram haritalarının Bilgisayar ortamıyla geliştirilmesidir. Tüm bu 

söylemlerden hareketle yeni geliştirilen bilgisayar destekli kavram haritalarının matematik öğretiminde 

etkili olma düzeyinin belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu bağlamda çalışmamızda matematik 

öğretiminde bilgisayar destekli kavram haritalarının kullanımına yönelik öğretmen görüşlerine 

başvurulması amaçlanmaktadır. 

Bu çalışmada bir durum derinlemesine incelemeye çalışıldığından nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırma amaçlı örneklem kapsamında Dicle Üniversitesinde yüksek lisans yapmış ve yapmakta olan 

5 matematik öğretmeniyle yapılmıştır. Bu çalışmada öncelikle ortaokul olasılık konusuna yönelik 

bilgisayar destekli Cmap kavram haritası programı ile 4 ders saat boyunca öğretmenlere bilgisayar 

destekli kavram haritalarının oluşumu ile ilgili eğitim verilmiştir. Sürecin sonunda öğretmenlere açık 

uçlu anket uygulanarak görüşleri alınmıştır. Daha sonra söz konusu anketler nitel bir yaklaşımla içerik 

analizine tabi tutulmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Bilgisayar destekli uygulamalar, kavram haritaları, öğretmen görüşleri. 
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GİRİŞ 

Günümüzde eğitimin amacı sadece bilgiyi bilen bireyler değil ek olarak sorgulayıcı, eleştirel düşünebilen, 

problem çözebilen ve yeniliklere açık bireyler yetiştirmektir (Kutluca ve Akın, 2013). Çocuklarda zihin 

gelişimi somuttan soyuta doğru gerçekleşmektedir. Bundan dolayı çocuklar somut olarak gördükleri ve 

algıladıkları şeyleri kolay bir şekilde öğrenebilmelerine rağmen soyut olarak anlatıldığında zorluk 

çekmektedirler. Özellikle de ilköğretim öğrencileri hala somut düşünme evresinde oldukları için elle 

tutabildikleri, gözle görebildikleri gerçek eşya ve modellerle daha kalıcı öğrenmeler gerçekleştirirler 

(Yolcu ve Kurtuluş, 2010). Öğrencilerin bu somut nesneleri algılamaları ile soyut düşünebilme 

kapasiteleri arasında bir ilişki bulunmaktadır. Bunun sebebi öğretim materyallerinin soyut matematiksel 

ifadeleri görselleştirerek somut bir şekilde sunmasıdır (Gürbüz, 2007; Kutluca ve Akın, 2013). NCTM 

(2000) tarafından belirlenen standartlarda öğretmenlerin somut materyalleri kullanması öğrencilerin 

öğrenme sürecinde aktif olabilmeleri için gerekli olduğu belirtilmektedir. Öğrencilerin matematiksel 

düşünce gelişiminde materyaller önemli rol oynamaktadır (Perry & Howard, 1994). 2005 yılında 

uygulanmaya başlanan ve 2005 yılından itibaren uygulamada olan MEB öğretim programında da 

matematik öğretiminde materyal kullanımına önem verilmektedir (MEB, 2009). Matematik araç-

gereçlerini ve gerçek yaşamdan nesneleri içeren somut materyaller, soyut matematik kavramlarını 

somutlaştıran nesneler ve resimler gibi özel olarak bu amaç için oluşturulmuştur (Van de Walle, 2007; 

Moyer, 2001; Gürbüz, 2007). 

Geleneksel sınıflarda grup çalışmaları yoktur. Öğrenciler arasındaki etkileşim azdır bu nedenle öğrenciler 

daha çok bir öğrenciyi ya da öğretmenini ya da bir öğrenci grubunu izlemekte ve dinlemektedir. Hatta 

laboratuar çalışmaları bile benzer tarzdadır. Gerçek öğrenme bu şekilde sağlanamaz. Öğrenciler bu tip 

öğrenim durumlarında ders ile ilgilenmek yerine daha çok kendi sosyal gündemleriyle alakadar olur ve 

onunla alakalı düşünürler. Öğrenci bizzat kendisi etkinlik içinde yer alırsa ancak derse aktif olarak 

katılabilir. Bununla alakalı olarak son yıllarda bu tip eğitim durumları farklı yönleriyle incelenmektedir 

(Şahin, 2001). Bu nedenle planlanan matematik öğretimi ders etkinliklerinde geleneksel anlayışın dışına 

çıkıp öğrenmeyi öğrenci için kolaylaştıran, uzun süreli ve kalıcı öğrenmeler sağlayan araçlar ve öğretim 

yöntemleri kullanılmalıdır (Cardellini, 2004). Bunlardan biri olan kavram haritaları eğitimin her 

basamağında okul öncesinden üniversiteye kadar değerlendirme, öğretim ve planlama aracı olarak 

kullanılabilen görsel materyallerdendir (Şahin, 2001). 

Kavram haritaları öğrencilerin anlamlı öğrenme kuramları ile nasıl öğrendikleri arasında bağ kuran bir 

öğretim yöntemi olarak kullanılır. Kavram haritaları iki boyutlu bir şema olarak daha kapsamlı bir kavram 

başlığı ve bu başlık altındaki kavramların arasındaki ilişkiyi gösterir.(Kaptan, 1998). Kavram 

haritalarının, kavramlar arasındaki anlamlı ilişkileri önermeler biçiminde temsil etmesi amaçlanmıştır. 

Bununla birlikte bireyin düşünce ve bilgi yapısını grafiksel olarak gösterdiği için ve öğrencilerin anlam 

yanılgılarını, bilgilerinin doğruluğunu, hatalarını görme fırsatı sağladığı için (Novak ve Gowin, 1984) 

öğrencilerin öğrenme seviyelerinin ölçülüp değerlendirilmesinde ve öğrencileri anlamada da başarılı bir 

şekilde kullanılmaktadır (Mintzes ve arkadaşları, 1997). Bu nedenle öğreticilerin bu durumdan 

faydalanması, öğrenme ve öğretme sürecini kolaylaştıracak ve etkin bir şekilde hedeflere ulaşılmasını 

sağlayacaktır (Döner ve Kutluca, 2019). 

 



  

   
396 

Kavram haritaları ile ilgili çalışmalar incelendiğinde matematik öğretiminde farklı konularda 

kullanılmasına yönelik geliştirildiği (Çağan, Gömlekçi, ve Kutluca, 2019; Gömlekçi, Çağan ve Kutluca, 

2019), daha çok öğrenciler üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmaya yönelik olduğu ve bu çalışmaların genel 

olarak nicel verili çalışmalar üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bahsedilen öğretim yöntemlerinin 

öğrenme sürecinde başarılı ve etkin bir şekilde uygulanabilmesinde söz konusu eğitim-öğretim 

etkinliklerinin uygulayıcısı olan eğitimcilerin görüşlerinin önemli bir rolü olduğu bilinmektedir. Bununla 

birlikte çalışmalarda, kavram haritalarının uygulayıcısı olan eğitimcilere kavram haritaları ile ilgili 

görüşlerinin detaylı bir şekilde incelenmesine çok fazla yer verildiği söylenemez. Tüm bu söylemlerden 

hareketle öğrenme, öğretme ve değerlendirme materyali olarak kullanılan kavram haritaları ile ilgili 

öğretmenlerimizin görüşlerini almak çalışmamızın temel amacını oluşturmaktadır. Bu bağlamda 

eğitimcilerimizin kavram haritalarıyla ilgili görüşlerinin detaylı bir şekilde ortaya konulacağı nitel bir 

araştırma yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaca dayalı olarak çalışmanın problem cümlesi 

“Matematik öğretmenlerinin kavram haritalarına ilişkin görüşleri nasıldır?”  şeklinde belirlenmiştir. 

 

YÖNTEM 

Bu araştırma betimsel bir nitelikte olup araştırmada matematik öğretmenlerinin kavram haritaları ile ilgili 

görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada matematik öğretmenlerinin görüşlerini belirlemek 

amacıyla 5 açık uçlu soru içeren anket yöntemi kullanılmıştır. Bundan dolayı araştırma bir nitel 

araştırmadır. Nitel araştırma; nitel bir sürecin takip edildiği, görüşme, gözlem gibi nitel veri düzenleme 

stratejileri kullanılarak, olay ve olguların kendi ortamlarında bütüncül ve gerçekçi bir şekilde ortaya 

konulmasına yönelik bir araştırmadır (Yıldırım ve Şimşek, 2003). 

Araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Dicle üniversitesinde yüksek lisans 

yapmakta olan veya tamamlamış ayrıca milli eğitim bakanlığında aktif olarak çalışan toplamda 5 

matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın katılımcıları, sayıca daha az olan potansiyel 

katılımcıyı belirlemek ve daha çok anlam örüntüsüne yoğunlaşmak için (Salknid, 2008) araştırmada 

amaçlı örneklem tekniği kullanılmıştır. 

Matematik öğretmenlerinin kavram haritalarına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla, öğretmenlere 4 

ders saati süresince kavram haritası hazırlamak için geliştirilen Cmap yazılımı tanıtılarak, kavram 

haritaları yapılmıştır. 

Bu sürecin sonunda matematik öğretmenlerinin görüşleri nitel veri toplama araçlarından beş açık uçlu 

soru içeren bir anket yoluyla matematik öğretmenlerinin kavram haritalarına ve matematik derslerindeki 

uygulamaları ile ilgili görüşlerinin saptanmasına çalışılmıştır. 

 

BULGULAR 

Araştırmamızın bu bölümünde yüksek lisans yapmış veya yapmakta olan matematik öğretmenlerimizin 

kavram haritalarına yönelik görüşlerinin saptanması amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan açık 

uçlu sorulara verdikleri cevaplara ve bu cevaplara ilişkin frekans değerlerine yer verilmiştir. Bu bağlamda 

bulgular tablolar şeklinde verilen cevaplara göre kodlar oluşturularak açıklanmış ve yorumlanmıştır. 
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Tablo 1 : Sizce bilgisayar destekli kavram haritalarının eğitimcilere yararları nelerdir? Sorusuna 

İlişkin Bulgular 

KODLAR          f % 

Önemli noktaları vurgulama olanağı sağlaması     2 40 

İstenildiği zaman değiştirilebilme olanağı sağlaması    3 60 

Dersi bir bütün olarak tanıtma kolaylığı sağlaması     2 40 

Öğretmene hangi sırada ve hangi kazanıma yer vermesi açısından yol göstermesi 1 20 

 

Tablo 1 de matematik öğretmenlerine yöneltilen “Sizce bilgisayar destekli kavram haritalarının 

eğitimcilere yararları nelerdir?” açık uçlu sorusuna verilen yanıtlar doğrultusunda matematik 

öğretmenlerinin tamamı kavram haritalarının Matematik öğretiminde öğretmenlere faydalı olacağını 

belirtmişlerdir. Matematik öğretmenleri f=2 (%40) sıklıkta kavram haritalarının önemli noktaları 

vurgulama olanağı sağladığını, f=3 (%60) sıklıkta öğretmenlere istenildiği zaman değiştirilebilmesi 

olanağı sağladığını, f=2 (%40) sıklıkta öğretmenlere dersi bir bütün olarak tanıtma kolaylığı sağladığını, 

f=1 (%20) sıklıkta öğretmene hangi sırada ve hangi kazanıma yer vermesi açısından yol gösterdiğini ifade 

etmişlerdir. 

 

Tablo 2 : Sizce bilgisayar destekli kavram haritalarının öğrencilere yararları nelerdir? Sorusuna İlişkin 

Bulgular 

KODLAR          f % 

Anlamlı ve kalıcı öğrenme sağlaması      3 60 

Öğrencinin konuyu bütün olarak görmesine olanak sağlaması   3 60 

Öğrencinin ilgisini çekmesi        3 60 

Öğrencinin kavramlar arasındaki ilişkiyi net görmesine olanak sağlaması  3 60 

Öğrencinin hangi kazanımın daha önemli olduğunu görmesine olanak sağlaması 1 20 

 

Tablo 2 de matematik öğretmenlerine yöneltilen “Sizce bilgisayar destekli kavram haritalarının 

öğrencilere yararları nelerdir?”açık uçlu sorusuna verilen yanıtlar doğrultusunda matematik 

öğretmenlerinin tamamı kavram haritalarının Matematik öğretiminde öğrencilere yararlı olacağını 

belirtmişlerdir. Matematik öğretmenleri f=3 (%60) sıklıkta öğrencilerde kalıcı öğrenmeyi sağladığını, f=3 

(%60) sıklıkta öğrencinin konuyu bütün olarak görmesine olanak sağladığını, f=3 (%60)sıklıkta 

öğrencinin ilgisini çektiğini, f=3 (%60) sıklıkta öğrencinin kavramlar arasındaki ilişki net görmesine 
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olanak sağladığını, f=1 (%20) sıklıkta öğrencinin hangi kazanımın daha önemli olduğunu görmesine 

olanak sağladığını ifade etmişlerdir. 

 

Tablo 3 : Bilgisayar destekli kavram haritasının ne tür zorlukları olabilir? Sorusuna İlişkin Bulgular 

KODLAR          f % 

Öğretmenlerin teknoloji kullanımında yetersiz olması    5 100 

Kavram haritalarının hazırlanmasının zor olması     4 80 

Kavram haritalarının hazırlanmasının fazla zaman alması    3 60 

Kullanılan programların ücretli olması      1 20 

Kullanılan programların dil seçeneğinin yetersiz olması    1 20 

 

Tablo 3 te matematik öğretmenlerine yöneltilen “Bilgisayar destekli kavram haritasının ne tür zorlukları 

olabilir?”  açık uçlu sorusuna verilen yanıtlar doğrultusunda matematik öğretmenleri kavram haritalarının 

hazırlanma aşaması olarak zor ve zaman alıcı olduğunu, öğretmenlerin teknoloji kullanımının 

yetersizliğini, programa erişilmesinin maliyetli olduğunu ve dil seçeneğinin yetersiz olduğunu 

belirtmişlerdir. Matematik öğretmenleri f=5 (%100) sıklıkta öğretmenin teknoloji kullanımında yetersiz 

olduğunu, f=4 (%80) sıklıkta kavram haritalarının hazırlanmasının zor olduğunu, f=3 (%60) sıklıkta 

kavram haritalarının hazırlanmasının fazla zaman aldığını, f=1 (%20) sıklıkta kavram haritalarının 

hazırlanmasında kullanılan programların ücretli olduğunu, f=1 (%20) sıklıkta kavram haritalarının 

hazırlanmasında kullanılan programların dil seçeneğinin yetersiz olduğunu ifade etmişlerdir. 

 

Tablo 4 : Bilgisayar destekli kavram haritalarını hangi süreçte (öğrenme, öğretme, değerlendirme gibi) 

kullanmayı uygun bulursunuz? Neden? 

KODLAR          f % 

Dersin giriş kısmında kullanılması       3 60 

Ders esnasında kullanılması        5 100 

Değerlendirme kısmında kullanılması      3 60 

Evde pekiştirme çalışması olarak kullanılması     1 20 

 

Tablo 4 te matematik öğretmenlerine yöneltilen “Bilgisayar destekli kavram haritalarını hangi süreçte 

(öğrenme, öğretme, değerlendirme gibi) kullanmayı uygun bulursunuz? Neden?” açık uçlu sorusuna 

matematik öğretmenleri f=3 (%60) sıklıkta dersin giriş kısmında kullanılmasını uygun bulduklarını, f=5 

(%100) sıklıkta ders esnasında kullanılmasını uygun bulduklarını, f=3 (%60) sıklıkta değerlendirme 
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kısmında kullanılmasını uygun bulduklarını, f=1 (%20) sıklıkta evde pekiştirme çalışması olarak 

kullanılmasını uygun bulduklarını ifade etmişlerdir. 

 

Tablo 5 : Bilgisayar destekli kavram haritaları ile ilgili başka eklemek istediğiniz bir açıklama var mı? 

KODLAR          f % 

Öğretmenlerin kavram haritalarını kullanması açısından yetersiz olması  3 60 

Kitaplarda kavram haritalarına yer verilmesi gerektiği    1 20 

Hazır kavram haritalarının kullanılması gerektiği     2 40 

 

Tablo 5 te matematik öğretmenlerine yöneltilen Bilgisayar destekli kavram haritaları ile ilgili başka 

eklemek istediğiniz bir açıklama var mı? Açık uçlu sorusuna matematik öğretmenleri f=3 (%60) sıklıkta 

öğretmenlerin kavram haritalarını kullanması açısından yeterince eğitim almadığını, f=1 (%20) sıklıkta 

kitaplarda kavram haritalarına yer verilmesi gerektiği, f=2 (%40) sıklıkta hazır kavram haritalarının 

kullanılması gerektiğini ifade etmişlerdir. 

 

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Araştırmanın sonucunda matematik öğretmenleri kavram haritalarını derslerinde kullanmayı faydalı 

bulduklarını, bu haritaların öğretmene dersleri bir bütün olarak tanıtmada kolaylık sağladığını, yol 

gösterdiğini, derslerde istenildiği zaman istenilen kazanımı vurgulama ve değiştirebilme olanağı 

açısından avantajlı olduğunu ifade etmişlerdir. Aynı zamanda süreç olarak kavram haritalarını ders 

esnasında kullanmayı uygun bulmakla beraber yine dersin girişinde, değerlendirme aşamasında ve evde 

pekiştirme çalışması olarak da kullanılması gerektiğini belirtmişlerdir. Tüm bunların yanında 

öğretmenlerin teknoloji kullanımında yetersiz olduğunu, kavram haritalarının hazırlanmasının zor ve 

zaman alıcı bir süreç olduğunu ve kavram haritası oluşturmak için kullanılan programların maliyetli ve 

dil seçeneğinin yetersiz olması gibi kavram haritalarına erişim ve kavram haritalarının oluşturulma 

aşamasındaki zorluklarından bahsetmişlerdir.  

Çalışmaya katılan matematik öğretmenleri öğrenciler için kavram haritalarının kalıcı ve anlamlı 

öğrenmeler sağladığını belirtmişlerdir. Kalıcı ve anlamlı öğrenmeler sağlaması kavram haritalarının en 

önemli yararı olarak yorumlanmaktadır (Kaptan ve Korkmaz, 2000). Kavramları ilişkilendirerek bir 

bütün halinde sunmak anlamlı ve kalıcı öğrenmeleri sağlar. Bunun nedeni ise bütünün her zaman 

parçalara göre daha farklı bir anlam taşıması ve öğrenmeyi kolaylaştırmasıdır. Bununla ilgili olarak 

Gestalt kuramı bütünün kendisini oluşturan parçaları bir araya geldiğinde, öğelerin toplamından daha 

fazla anlam taşıdığını savunmaktadır. Yine öğretmenlerimiz öğrencilerin kavram haritaları sayesinde 

konuyu bütün olarak görerek kavramları, arasındaki ilişkileri daha iyi görebildiklerini, kavram 

haritalarının öğrencilerin hangi kazanımın daha önemli olduğu fikrine ulaşmasına olanak sağladığını ve 

görsel materyal olarak öğrencilerin ilgisini çekmesi nedeniyle kavram haritalarını kullanmayı uygun 

bulduklarını belirtmişlerdir. Bunlara ek olarak çalışmamızda katılımcılar öğretmenlerin kavram 
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haritalarının kullanma açısından yetersiz olduğunu, kitaplarda kavram haritalarına yer verilmesi 

gerektiğini ve hazır kavram haritalarının kullanılması gerektiğini belirtmişlerdir. 

Sonuç olarak şu öneriler yapılabilir; öğretmenlere kavram haritası oluşturma, kullanma konusunda hizmet 

içi eğitimler verilebilir, bu eğitimlere katılım konusunda öğretmenler teşvik edilebilir. Öğretmenlerin 

kendi oluşturdukları kavram haritalarını paylaşabileceği ya da buradan hazır kavram haritalarına 

ulaşabilecekleri bir sosyal platform oluşturulabilir, öğretmenlerin etkileşimini fazlalaştırmak için hazır 

kavram haritaları örneklerinin paylaşılabileceği toplantılar yapılabilir. Kavram haritalarını oluşturmak 

için kullanılan programlara ücretsiz erişim sağlanabilir, bu programlar dil seçenekleri bakımından 

geliştirilebilir. Bu çalışmanın yanında ek olarak araştırmacılara yapılacak önerilerde çalışmalar 

tarandığında matematik öğretmen adaylarının kavram haritalarına ilişkin görüşlerinin yer aldığı 

uygulamalı çalışmalara çok fazla rastlanılmamıştır. Bu konuda Matematik öğretmen adaylarının kavram 

haritalarına ilişkin görüşlerine yönelik nitel veya nicel çalışmalar yapılabilir.  
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Abstract  

The research aims to know the impact of using Mathematical Modeling in achievement and developing 

mathematical communication skills. The research sample consists of 42 prep school students in Arab 

schools in Israel in the academic year 2019-2020. The researcher follows the experimental curriculum. 

The students were divided into two experimental and control groups; the two groups were equalized in 

the pre-mathematical achievement. The research concludes that there is efficiency for mathematical 

modelling in mathematical communication and achievement favouring the experimental group. The 

researcher introduces recommendations and suggestions that contribute to achieving mathematical 

communication and developing its mathematical ability. 

Keywords: Mathematical Modelling, Mathematical Communication Skills, Mathematical 

Achievement, Preparatory Stage  
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Abstract 

Translation quality has come to assume a fundamental role in professional translation projects with 

projects being increasingly complicated and deadlines being significantly shortened over the recent 

years. Delivering a fool-proof translation is one of the foremost aims of translation companies. To this 

end, the project managers in translation companies attach utmost importance to quality assurance 

parameters to maintain their business. With this in mind, most of the professional companies benefit 

from translation technologies, the most famous of which are CAT (Computer-aided translation) tools, 

also called as Translators Workbench. With the basic functions of these tools including Translation 

Memory (TM) and Term Base (TB), translators and project managers strive to ensure that the translation 

product is consistent. Furthermore, these tools offer quality assurance controls and translators and 

project managers can check the translation product by means of these quality assurance parameters 

before submitting it to the customer or initiator. By the same token, the translation industry has itself 

quality standards including ISO 17100, EN 15038, LISA QA and SAE J2450 which are mostly referred 

to in professional translation settings. In this study, the translation quality assurance parameters in a 

CAT tool (e.g. Memsource) are compared with the metrics commonly used in the professional 

translation industry in terms of the error categories. The results of the comparison offer that Quality 

Assurance (QA) parameters in CAT tools are more limited compared to professional Translation Quality 

Assessment (TQA) metrics. Moreover, professional quality standards are more comprehensive while 

quality assurance parameters in CAT tools take mostly linguistic errors into consideration.  

Keywords: Quality assurance, translation quality assessment, quality metrics, CAT tools, translation 

technologies. 

 

 

1. INTRODUCTION 

Quality issues have come to assume a fundamental role in professional translation projects since the 

projects have become increasingly complicated and the deadlines for submitting these projects have 

been significantly shortened over the recent years. However, it is seen that the earliest attempts mainly 
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addressed translation quality with qualitative and more subjective criteria, which could not go beyond 

the adequateness or acceptability of the translation product.   

Furthermore, translation quality is a broad field of study that interest not only scholars, researchers in 

translation studies but also practitioners, translators or project managers from the translation industry. 

As Secară (2005) put forwards, translation quality is directly related to translation providers since their 

main objective is to ensure a fool-proof translation product. As for the academic settings, it is also 

relevant to focus on translation quality in that trainers are always encountered with evaluating students’ 

work, thus quality comes to the foreground again. Owing to this variety of stakeholders, it can be 

difficult to reach a consensus on what quality means for different stakeholders within the scope of 

translation. Thus, it can be claimed that the notion of quality in translation depends on the context for 

which the translation is produced, which in turn creates numerous ways of evaluating quality (House, 

1981). Nevertheless, the fact that evaluating a translation is context-based makes it hard for creating and 

applying a universally acceptable evaluation model (Pym, 1992; Sager, 1989). By the same token, it is 

acknowledged that translation can not be evaluated on solely linguistic and textual parameters as some 

other criteria including social and cultural aspects should be taken into consideration (Gürçağlar, 2014). 

However, it is also worth noting that this view can be especially valid for literary text types which 

include social and cultural elements dominantly. Given that the translation tasks in the professional 

translation industry are mostly non-literary text types, the criteria to ensure translation quality is needed, 

though. 

There are some industry-based standards that strive to lay the requirements for the quality of translation 

services. ISO 17100 and EN 15038 are primary standards for translation quality services. These 

standards aim for defining the service specifications for translation providers. Developed by European 

Committee for Standardization (CEN), EN 15038 was published in 2006 and has been used by many 

translation agencies since that time. In 2013, with the cooperation between CEN and ISO (International 

Standards Organization), this standard was named as ISO 17100. Nevertheless, some Language Service 

Providers (LSPs) continue to use this standard “as a stamp of approval indicating that their products are 

delivered with an acceptable quality” (Mitchell-Schuitevoerder, 2015, p. 2911).  

As clearly stated in ISO 17100 under the technical and technological resource title, LSPs are expected 

to make use of translation technology tools and translation-related language resources. To this end, using 

CAT tools before, during and after the translation process has become more common in recent years not 

only because of the stipulations in this standard but also because of the benefits of using them. In this 

regard, the main components of the CAT tools including Translation Memories (TMs) and Term Bases 

(TBs) are used by translators to ensure that the translation product is consistent in itself in terms of 

repeated segments and terms. However, CAT tools offer more than consistency with their quality 

assurance feature, which enables translators and project managers to spot linguistic and formatting errors 

before finalising and delivering the translation product.  

The review of the literature shows that there seems an abundance of terms and concepts related to 

translation quality. To name a few, translation quality assessment, evaluation, and assurance are some 

of the terms and concepts that are mostly used in line with the quality. Nevertheless, the previous 

research has also shown that there can be clear distinctions among these terms on many occasions. These 

terms were initially addressed within educational sciences, however, with the development of 
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Translation Studies (TS) as a separate field of study, scholars in TS began to use these terms in TS, as 

well. For instance, Angelo & Cross (1993) stressed the difference between evaluation and assessment 

stating that evaluation focuses on the grades while assessment mainly deals with learning, teaching and 

outcomes (p.427). By the same token, Palomba & Banta (1999) stated that assessment refers to the 

collection, review and use of the information about educational programs and the teachers aim for 

improving students’ learning and developments utilizing this collection (p.1). Giving a detailed 

comparison between these two terms, Straight (2002) states that assessment is process-oriented while 

evaluation is product-oriented.  

As for the use of these terms in TS,  Dewi (2015) indicated that these terms are defined by translation 

scholars taking the translation product into account rather than translators or translation students (p.16). 

Furthermore, it is reported that these terms are sometimes used interchangeably in TS and considered 

synonyms (Maier, 2000; Rodriguez, 2007). However, Colina (2011) warns that evaluating a translation 

is different from assessing it as assessment refers to the process while evaluation is the judgement of a 

product according to some pre-defined criteria (p.43).  

Another term that is usually referred to within the scope of translation quality is quality assurance. As 

stated by Popiolek (2015) “QA (Quality Assurance) is a model approach that ensures good results if the 

right combination of human and technical resources is used in a sequence of steps and tasks that 

constitute a process within a system” (p.342). It is a comprehensive process per se that can cover many 

steps taken to ensure that the project is performed in line with the expectations and requirements of the 

customer. Depending on several factors including the requirements laid by the clients and the human 

resources allocated for the actual translation project, the time devoted for QA steps and budgetary 

planning, the process of quality assurance may vary (Matis, 2011, p. 147). However, quality assurance 

metrics use mostly the following basic categorization for classifying the errors: 

1. Mistranslation, i.e. misrepresentation of the sense of the source text; 

2. Wrong/inconsistent generic terminology; 

3. Wrong numerical value; 

4. Grammatical error;  

5. Omission; 

6. Incorrect use of measures; 

7. Clarity issues, inappropriate style, source language interference; 

8. Spelling; 

9. Formatting; 

10. Punctuation; 

11. Miscellaneous (defined for specific projects); 

12. Terminology inconsistent with domain-specific requirements, reference materials, 

project lexicons, customer-specific information, etc.  (Popiolek, 2015, p. 344).  

 

Some of these error categories are also used in CAT tools as quality assurance parameters. To this end, 

this study seeks for investigating these parameters with the quality assurance function in a CAT tool 

(e.g. Memsource) and comparing these error categories with the requirements and considerations of 

professional quality standards.  
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2. PROFESSIONAL QUALITY STANDARDS IN TRANSLATION STUDIES 

Quality is a concept to which it is difficult to give a precise definition. It can take on the following 

meanings in organizations:  

• A degree of excellence 

• Conformance with requirements 

• The totality of characteristics of any entity that bear on its ability to satisfy stated or implied 

needs 

• Fitness for use 

• Fitness for purpose 

• Freedom from defects, imperfections or contamination 

• Delighting customers  (Hoyle, 2001, p. 21) 

 

Though all these considerations are important for organizations in general, it can be acknowledged that 

conformance with the requirements and freedom from defects, imperfections or contamination seem 

particularly important within the scope of trans. In this regard, Thelen (2019) gives a review of the views 

about translation quality and states that quality can be defined as the degree of conformity to the specific 

requirements defined and agreed-upon in the translation industry (p. 3).   

As for the translation industry standard, ISO 17100 mainly deals with translation product and translation 

services, monitors the workflows and use of technology during the translation process, and tries to define 

the roles and competences of translators and project managers involved in translation projects. This ISO 

17100 standard is a part of ISO standards that explain the requirements for infrastructure, service and 

staff quality in detail, and as Mitchell-Schuitevoerder (2015) acknowledges, the administration of these 

ISO standards are performed by accreditation and certification bodies. To comply with these standards 

and to maintain their status of being certified, businesses should fulfil some requirements including 

monitoring the key process, keeping records, checking errors and ensuring continuous improvement.  

The introduction part of ISO 17100 presents the scope of this standard as follows: 

This International Standard provides requirements for the core processes, resources, and other 

aspects necessary for the delivery of a quality translation service that meets applicable 

specifications. Application of this International Standard also provides the means by which a 

translation service provider (TSP) can demonstrate conformity of specified translation services to 

this International Standard and the capability of its processes and resources to deliver a translation 

service that will meet the client’s and other applicable specifications. Applicable specifications can 

include those of the client, of the TSP itself, and of any relevant industry codes, best-practice guides, 

or legislation. The use of raw output from machine translation plus post-editing is outside the scope 

of this International Standard. This International Standard does not apply to interpreting services 

(ISO, 2015, p. 1).  
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When this standard is further investigated, it is seen that it mainly focuses on the key terms and 

requirements related to the infrastructural aspects needed for the smooth workflow of a translation 

project. The section titles in this standard including terms and definitions, resources, pre-production 

processes and activities, production process and post-production processes make this proposition even 

clear. Furthermore, the quality of a translation product is directly mentioned only under the translation 

process title. The linguistic conventions to which translators should adhere are given as in the following 

lines: 

a) compliance with specific domain and client terminology and/or any other reference material 

provided and ensuring terminological consistency during translation; 

b) semantic accuracy of the target language content; 

c) appropriate syntax, spelling, punctuation, diacritical marks, and other orthographical 

conventions of the target language; 

d) lexical cohesion and phraseology;  

e) compliance with any proprietary and/or client style guide (including domain, language register, 

and language variants); 

f) locale and any applicable standards; 

g) formatting; 

h) target audience and purpose of the target language content (ISO, 2015, p. 10). 

These considerations provide a general framework for translators and translators are expected to deliver 

a translation service that complies with these conventions in the standard 

 

3. CAT TOOLS AND THEIR QUALITY ASSURANCE PARAMETERS 

Translation technologies have been used for over forty years. However, with the increasing translation 

volumes triggered by the globalization initiatives of the companies that were encountered with the need 

to provide information about the goods that they would sell, these technologies gained crucial 

importance as of the 2000s. Wallis (2006) gives a detailed review of the translation market challenges 

including increased demand for translation, shorter deadlines and shortage of translators and states that 

increased demand for translation is driven by the need to translate the documentation that accompanies 

translation products such as “marketing material, user guides, warranty information and product 

websites” (p. 2).  Striving to deliver the translation product in shorter deadlines and trying to translate 

the documents or web pages in multiple languages instantly which is called as simultaneous shipping 

(simship) has also been added to this challenge.  

In the face of these challenges, translation technologies were seen as helpful agents to improve 

consistency and increase productivity (Bowker, 2005; Yamada, 2011). Over time these tools have got 

complicated to offer many functions that were previously done with external resources. Quality 

assurance is one of these functions that help translators and project managers ensure a foolproof 

translation product. In this study, the quality assurance feature of the following CAT tools is 

investigated.  
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3.1. Memsource 

Memsource is a cloud-based commercial translation platform. Its desktop editor can also be downloaded 

and set up on a PC. It was founded in the Czech Republic and became public as a cloud-based platform 

in 2011 (Sin-wai, 2017, p.22). Over the years, it has developed its infrastructure so that it can work with 

many different file formats and can be integrated with other tools like machine translation engines. The 

fact that it is one of the first tools that could be used on clouds made it popular among personal users 

and professional teams as it provided the possibility to work without being restricted to PCs and 

facilitated the share of projects among many linguists. Furthermore, the fact that its desktop editor has 

been kept active has also increased its popularity as it means that translators can use this tool when they 

don’t have an internet connection. As stated by Moreno Sorolla (2018) users of this tool explain their 

eagerness to use it thanks to the possibilities and features that the tool offers.  

As for the Quality Assurance (QA) feature in Memsource, it provides translators or project managers 

with two types of quality assurance. The first one is Instant QA, which runs instantly when the segment 

is confirmed by the linguist. An error warning pops up and the linguist is encountered with a warning if 

the relevant segment includes a quality assurance error. Needless to say, the Translation Memory (TM) 

stores the segment only after the error is resolved. The second type of quality assurance is Manual QA, 

which is performed by a linguist before the job status is changed to completed1. The QA checks in 

Memsource covers the error types given in the following table. 

 

Table 1. Memsource QA checks and their functions 

QA Checks  Function 

Linguistic Selects all linguistic checks. 

Empty target The target contains no characters or tags. 

Extra numbers in the 

target 

There are no extra numbers in the target. 

Inconsistent 

translations 

 A segment with an identical source but a different target precedes the 

checked segment. 

 A segment with an identical target but a different source precedes the 

checked segment. 

Repetition exceptions and segments with an empty target are skipped. 

Leading and trailing 

spaces 

There is a leading or trailing space in the target but not in the source. 

                                                           
1 (“Quality Assurance (QA) Overview,” 2021) 
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Maximum target 

segment length in % of 

the source 

The target segment length is greater than the given parameter (default 

130%). 

This setting is independent of the option above, i. e. it may show warnings 

even if the target segment complies with the limits set in Maximum target 

segment length in characters or the source file. 

Maximum target 

segment length in 

characters 

The target segment length is greater than the given parameter (default 

100000). 

If the source file contains max. target segment length information (which is 

imported via the job settings and applied by enabling the Max. target length 

as set during job creation option), that will override this check. 

Missing numbers The number in the source is not present in the target. 

For example, the source has the phrase "1 and 2", but the target reads "1 and 

3". 

Multiple spaces There are multiple spaces in the target but not in the source. 

Repeated words Two or more adjacent words in the target are identical. 

Spelling The target contains misspelled words. 

Target text identical 

with source one 

 This is a QA check for text copied from the source to the target. 

 No warning will be displayed for segments containing only plain numbers, 

tags, or non-translatable characters. 

Segments translated using the Memsource Non-translatables feature are 

ignored in this QA check. 

Trailing punctuation Trailing punctuation is different in the source and target. 

For example, the source ends with "." but the target does not or vice-versa. 

Unedited NT/MT 

fuzzy match 

A fuzzy NT/MT match has been confirmed without being edited. 

Unedited TM fuzzy 

match 

A fuzzy TM match has been confirmed without being edited. 

Unedited NT/MT 

fuzzy match 

A fuzzy NT/MT match has been confirmed without being edited. 

Terminology Selects all terminology checks 

Forbidden terms This is based only on target terms with no source term. 

Missing terms  The terms (with status Approved) in the source do not have a 

corresponding term translation (status New or Approved) in the target. 
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 A forbidden term is used for the translation. (Forbidden terms in the 

source are ignored.) 

Only terms within the source will be checked. 

Not allowed The target contains strings that are not allowed. Characters, or 

alternatively, utf-8 codes, can be entered as strings that are not allowed. 

Numerous strings can be entered if separated by commas. 

Strings are case-sensitive. 

Formatting and tags Selects all formatting and tags checks. 

Empty tag content The target tag content is empty, while the source tag content is not. 

For example, the source reads <a href="http://bbc.co.uk"> but the target 

shows "". 

Inconsistent tag 

content 

The tag content between the source and its corresponding target tag differ. 

For example, the source shows <a href="http://bbc.co.uk"> but the target 

contains <"http://"> 

Nested tags Paired tags in the target are misplaced. 

For example, there is {1>{2>abc<2}{3>abc<3}{4><4}<1} in the source 

and {1>{2>abc<2}{3>abc{4><3}<4}<1} in the target. 

This option is disabled by default, but it is important to enable it for projects 

with spreadsheet files. 

No text between the 

tags 

There is a paired tag with no text between the tags in the target but not in 

the source. 

For example, there is {1>abc<1} in the source and {1><1} in the target. 

Tags & formatting Tags/formatting are missing or invalid, or there are missing or redundant 

line breaks. 

Example: the source contains "{1} {2}" but the target reads "{1}". 

Tags-joined segments The number of {j} tags is different in the source and target. 

For example, the source is "xxx{j}yyy" but the target is "xxx yyy". 

XLIFF tags Paired tags (such as bpt and ept) are in the incorrect order in the 

completed target file. 

For example, the source contains "bpt bpt ept ept" and the target contains 

"bpt ept ept bpt". 

Workflow Selects all workflow checks. 
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Newer version in a 

preceding workflow 

step available 

Checks whether newer versions of segments exist in preceding Workflow 

steps. 

For example, a translator has modified a segment in the Translation 

Workflow step after it was revised in the Revision Workflow step. 

Not confirmed 

segments 

Checks to make sure each segment is confirmed. 

Unresolved 

conversation 

Ensures that no segment contains an unresolved comment in a conversation. 

Custom checks  Used to define checks based on regular expressions as well as descriptions 

that will be displayed in the editor when such an issue is identified. Will 

be verified before being able to be saved. 

  

 Multiple conditions can be set using the Add button. 

Memsource checks whether the counts of the regexp matches differ 

between the source and the target text. 

 

(“Quality Assurance (QA) Overview,” 2021). 

 

A thorough analysis of the errors and their functions presents that the errors are grouped into four main 

categories and a final custom check is also added to these categories. These four categories include 

Linguistic, Terminology, Formatting and Tags, and Workflow, each of which has subtitles 

corresponding to detailed error checks and functions. It is clear that these quality parameters are based 

more on linguistic considerations and formatting issues compared to the ones that are presented in ISO 

17100. For instance, the last parameter mentioned under the translation process title in ISO 17100 

focuses on the target audience and purpose of the target language content. This type of quality parameter 

is not mentioned in Memsource QA checks.  

However, it is worth noting that Memsource also offers Language Quality Assessment (LQA) 1, which 

is quite different from the Quality Assurance feature in that it takes the types of content and client 

expectations into consideration, as well. Nevertheless, it can be used in Ultimate and Enterprise editions 

which means that personal or team edition users can mostly be unaware of this feature. Furthermore, 

rather than being a quality standard, it acts like a grading schema which is developed based on the TAUS 

Dynamic Quality Framework (DQF) 2   

 

                                                           
1 (“Language Quality Assessment (LQA),” 2021).   
2 (“TAUS Dynamic Quality Framework (DQF),” 2021) 
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4. DISCUSSION AND RESULT  

Translation quality has assumed a primary role in both the professional translation industry and 

academic translator training settings. To this end, there have been many attempts not only to ensure the 

quality but also to measure it. In this regard, this study tried to investigate the quality assurance checks 

in a CAT tool and make a comparison between the quality assurance checks in this CAT tool and the 

parameters of ISO 17100 mentioned under the translation process.  

The results of the comparison make it clear that the quality parameters stressed in ISO 17100 are inclined 

to take the whole translation process while the quality assurance feature in the CAT tool is designed 

only to take the translation product into consideration. Furthermore, ISO 17100 stresses the importance 

of the pre-production process and activities. By the same token, rather than focusing only on the features 

of the final translation product, the parameters in ISO 17100 are also designed to define translator 

qualifications and competences of doers (e.g. translators).  

The analysis of the ISO 17100 standards also shows that the agreement between the TSP (Translation 

Service Provider) and the client is also stressed in the standard which is inherently not included in QA 

checks in CAT tools. Nevertheless, the standard also highlights the project-related client information 

under the handling of the project related client information title, which can correspond to project notes 

in CAT tools.  

All in all, translation quality is an important part of both the translation industry and academy and it is 

seen that there is a lack of experimental research on this topic. This study tried to compare the quality 

assurance parameters in a CAT tool and the requirements ISO 17100 standards. It should be given 

impetus to perform this type of research in TS and the results of this research should be used in translator 

training. Given that the importance of using translation technologies is clear, translation trainees should 

be made aware of the quality assurance checks offered in the CAT tool. With this in mind, either separate 

courses on this subject can be integrated into the curriculum or some parts of the translation technologies 

syllabus can be spared for this subject.  
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Öz 

Ortaçağ Avrupası’nda feodalitenin ortaya çıkışı ile birlikte kölelik sistemi, yarı kölelik sistemine 

dönüşmüştür. Yarı kölelik diye adlandırılan bu sistemle birlikte kölelere bazı haklar verilmiştir, buna 

karşın köleler toprak sahiplerine bağlı kalmışlardır. Ortaçağ Avrupası’ndaki kölelik sisteminin işleyişi 

Aristoteles’in kölelik tanımına uyar niteliktedir. Aristoteles’e göre köleler sahip olduğu haklara karşın 

efendilerine sadıktır ve hiçbir şartta özgür kalma hakları yoktur. Aristoteles’in kölelik hakkındaki bu 

tanımından kölelerin bir efendi için her zaman çalışma yükümlülüğü olması gerektiği sonucu 

çıkarılmaktadır ve Ortaçağ Avrupası’nda kölelik sisteminin bu düşünce uyarınca işlev gördüğü 

söylenebilir. Aristoteles’in kölelik tanımına paralel olarak işleyen bu sistem, Ortaçağ İslam 

coğrafyasında ise Ortaçağ Avrupası’nda olduğundan farklı işlev görmüştür. İslamiyet’in doğuşu ile 

birlikte kölelere özgür olma hakları, devlet dairelerinde çalışma hakları, orduya katılma hakları ve yerel 

düzende bir takımda ayrıcalıklar verilmiştir. Bu nedenle Ortaçağ İslam coğrafyasında kölelik sisteminin 

söz konusu haklar ve ayrıcalıklar sayesinde bir kısır döngüden çok karşılığında toplumsal statü elde 

etme olasılığının olduğu görünmektedir. Özetle Ortaçağ Avrupası’nda köleler çiftçi olarak çalıştırılmaya 

devam ederken Ortaçağ İslam Coğrafyasında köleler, daha yüksek statülerde çalışabilme hakkına sahip 

olmaya başlamıştır. Dolayısıyla Ortaçağ İslam coğrafyası kölelerine daha fazla hak tanırken Ortaçağ 

Avrupası’ndaki kölelerde durumun biraz farklı yaşandığı söylenebilir. Bu çalışmada öncelikle Ortaçağ 

Avrupası kölelik sistemini tanımlayabilecek olan Aristoteles’in kölelik tanımları aktarılacak, bundan 

sonra VII. ve X. yüzyıllar arasında Ortaçağ İslam Coğrafyası ve Ortaçağ Avrupası’ndaki kölelik 

sisteminin ortak noktaları ve farklılıkları karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Söz konusu karşılaştırma 

içerisinde var olan uygulamaların nedenleri ve bunların ortaya çıkardığı sonuçlar değerlendirilecektir. 

Böylelikle iki ayrı kültür dünyasının arasındaki farklılıkların hangi bağlamda gerçekleştirildiğinin 

gösterilmesi amaçlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Aristoteles, Kölelik, Ortaçağ Avrupası, Ortaçağ İslam Coğrafyası. 
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Öz 

Lojistik Performans İndeksi (LPI) belirli parametrelere göre Dünya Bankası tarafından ülkelerin lojistik 

Performanslarını değerlendirerek sıralayan ve sınıflandıran saygın bir indekstir. LPI’de en başarılı 

ülkelerin aynı zamanda Denizcilik becerileri ve Deniz taşımacılığı altyapılarının lojistik performansta 

etkili olup olmadığı bu çalışmanın birincil motivasyonunu oluşturmuştur. Bu sorunsaldan hareketle 

araştırmanın amacı LPI’de en başarılı ülkelerden birisi olan Japonya’nın lojistik performansını deniz 

taşımacılığı merkezli olarak incelemektir. Bu bağlamda öncelikle Japonya lojistik performans indeksi 

istatistikleri değerlendirilmiş, ülkenin Deniz taşımacılığı profili araştırma amacına uygun olarak 

incelenmiş ve Japonya deniz taşımacılığı başarıya tesir eden faktörler bakımından değerlendirilmiştir. 

Çalışmada Nitel Araştırmada desenine dayalı literatür taraması ve doküman incelemesi yöntemi 

kullanılmış, elde edilen veriler SWOT Analizine tabi tutulmuştur. Özellikle Japonya Altyapı ve 

Ulaştırma Bakanlığının birincil verileri araştırmada önemli bir veri toplama kaynağını oluşturmuştur. 

Araştırma sonuçları, Japonya’nın coğrafyaya dayalı dezavantajlarına rağmen, belirli bir kalite 

felsefesine dayalı geleneksel denizcilik becerilerini, lojistik sektöründe de adeta bir rekabet unsuru gibi 

kullandığını, liman ve ulaştırma altyapısının ülkenin lojistik faaliyetlerini etkin ve verimli sonuçlara 

ulaşmak amacına dayalı olarak kurulduğunu ve işletildiğini, uluslararası ticaret anlaşmalarının hem 

deniz taşımacılığı hem de lojistik performans açısından stratejik bir amaç benimsendiğini ortaya 

koymaktadır. Bu çalışmanın sonuçlarının lojistik üs olma idealini vizyon edinen ülkelerin Deniz 

taşımacılığı bakımından izleyeceği politikalar bakımından farkındalık yaratacağı değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Lojistik Performans, Deniz Taşımacılığı, Japonya, Deniz Limanı, Ticaret 

Anlaşması 
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GİRİŞ  

Bir Okyanus ülkesi olan Japonya, Çin ve Kore’nin doğusunda, Rusya’nın güney doğusunda yer alan 

kuzeyde Okhotsk Denizi’nden, güneyde Doğu Çin Denizi’ne kadar uzanan uzun, ince bir adalar 

ülkesidir. Adalardan oluşan bir devlet olması, onu diğer birçok ülkeden kara sınırlarının bulunmaması 

yönüyle farklı kılmıştır.(Koç,2020:125).Japonya'nın coğrafi konumu okyanus taşımacılığını uluslararası 

ve iç ticaret için vazgeçilmez kılmaktadır. Ülkenin kıyıları boyunca inşa edilen büyük ve gelişmiş 

limanlar aracılığıyla bugün dünyanın dört bir köşesine ulaşabilmektir. Bu limanları entegre demiryolu 

ve karayolu ağları ile desteklemek ülkenin temel lojistik stratejilerinden birisi olmuştur.Ülkenin deniz 

taşımacılığı sektöründe yapılan araştırmalar snucunda elde edilen verilere göre;2019 Japonya 

limanlarında toplam 21.708.860 teu yük elleçlenmiştir.Limanlardaki gemi çağrılarının sayısı, konteyner 

taşıma kapasiteleri, hizmet ve şirket sayısı, en büyük geminin büyüklüğü ve doğrudan nakliye hizmetleri 

ile bağlanan diğer ülke sayısına göre hesaplanan normal hat deniz taşımacılığı endeksin de Japonya 2020 

yılı son çeyreğinde 88.70 puan almıştır.(Unctad,2020). 

LPI(Lojistik Performans Endeksi)sıralamasında Japonya 2018 yılında 5.sırada yer almış ve başarılı bir  

performans sergilemiştir (WorldBank,2018). 

Bu çalışmada Japonya'nın LPI performansına dayalı deniz taşımacılığı değerlendirmesi yapılmıştır. Bu 

doğrultuda ülkenin lojistik performansında deniz taşımacılığı altyapısının ve kapasitesinin etkisine dair 

elde edilen veriler incelenmiş ve swot analizi oluşturulmuştur. 

 

2. LOJİSTİK PERFORMANS İNDEKSİ (LPI) VE JAPONYA DEĞERLENDİRMESİ 

Lojistik Performans İndeksi Dünya Bankası tarafından ülkelerin ticaret lojistiğindeki performanslarında 

karşılaştıkları zorlukları ve fırsatları ve performanslarını iyileştirmek için neler yapabileceklerini 

belirlemelerine yardımcı olmak için oluşturulmuş iki yılda bir tekrarlanan etkileşimli bir kıyaslama 

aracıdır. İlk olarak 2007 yılında yayımlanan indexin kıyaslamada kullandığı 6 kriter gümrük, altyapı, 

uluslararası sevkiyat, lojistik yetkinlik, takip ve izlenebilirlik ve zamanlamadır. LPI 2018, 160 ülke 

arasında karşılaştırma yapılmasına olanak tanımıştır.(Worldbank,2007) 

Japonya LPI'de 4 kez ilk 10'da yer almış 2018 yılında ise en başarılı performansını göstererek 5.sırada 

yer almıştırJaponya'nın farklı kriterlerden aldığı puanlar incelendiğinde altyapı ve zamanlamanın 

çekirdek yeteği olduğu gözlemlenmiştir. Dünya Bankası'nın yayınladığı 'Domestic LPI Reports' raporu 

incelendiğinde 2015 yılı sonrasında telekomünikasyon altyapısı, özel lojistik hizmetleri ve resmi 

gümrük prosedürlerindeki şeffalık ve zamanlama alanlarında gerçekleştirilen iyileştirme çalışmalarının 

2018 yılında daha başarılı bir sonuç alınmasına katkıda bulunduğunu söylemek mümkündür. Aşağıdaki 

tabloda Japonya'nın yıllara göre LPI performansı gösterilmiştir 
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Tablo 1:  Japonya Yıllara Göre LPI Performansı(WorldBank,2018) 

 

 

3.JAPONYA’DA DENİZCİLİK FAALİYETLERİNE GENEL BAKIŞ 

Japonya’nın 2019 yılı verilerine göre dış ticaret hacmi 1,5 trilyon dolardır. Ülkenin dış ticaretinin %96’sı 

deniz taşımacılığı ile gerçekleşmektedir.(T.C Ticaret Bakanlığı,2020).Dolayısıyla bir ada ülkesi olan 

Japonya için limanlar sanayi ve ticaretin geliştiği bölgeler olup ülke ekonomisinin en önemli 

aktörlerindendir. Japonya limanları uluslararası ticaret faaliyetlerinin gerçekleşmesi için ihtiyaç duyulan 

altyapı ve donanıma sahiptir. Ülkenin deniz taşımacılığı kapasitesini değerlendirmek adına 2019 yılına 

ait bazı önemli veriler incelendiğinde elde edilen bulgular şunlardır:2019 yılı sonu itibariyle denizyolu 

taşımacılığı yük kapasitesi dwt rakamlarına göre yapılan sıralamada Japonya dünyada 3.sırada yer 

almıştır. Japon filosu  %4.4 oranında büyümüştür ve 39.358.2 dwt kapasiteye ulaşmıştır ve ülkenin 

limanlarında toplam 21.708.860 teu konteyner elleçlenmiştir. Gemi inşa sektöründe de ise Japonya yine 

2019 verilerine göre dünyada %24.64lük bir paya sahiptir. Denizyolu ile gerçekleşen ticaretin %92’si 

imalat ürünlerinden oluşturmaktadır ve denizyolu ile gerçekleşen dış ticarette en önemli ihracat 

partnerleri Çin, Güney Kore, Tayvan ve Hong Kong olmuştur. İthalatta ise Çin, ABD, Avusturalya, 

Kore ve Tayland başta gelen ülkelerdir.(Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma 

Konferansı[UNCTAD],2020 Aşağıdaki tabloda 2019 yılı Japonya deniz taşımacılığı hacmine dair bazı 

önemli verilere yer verilmiştir. 
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Tablo 1:Japonya Limanlarında 2019 Yılı Verileri1 

 

 

 

4. JAPONYA’NIN LİMANLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

Dünya’daki ticaret hacmi küreselleşmenin ve teknolojinin etkisiyle hızla artmaktadır. Ticaretin 

gelişmesiyle deniz ticareti de gelişmekte ve konteyner limanı ve aktarma merkezlerininn stratejik önemi 

günden güne artmaktadır.Konteyner ünitelerinin yüklenip boşaltıldığı bu limanlarda, indirilen 

konteynerler, başka taşıtlar aracılığıyla gerekli yerlere ulaştırılır ve nakliye konteynerlerinin bakımı ve 

geçici olarak istiflenmesi de yine bu limanlarda gerçekleşebilirJaponya gibi dış ticaretini deniz 

taşımacılığı temelli yürüten ülkeler dünyadaki deniz ticaretinin merkezleri sayılır.Doğal olarak bu 

ülkelerde birçok liman ve aktarma merkezleri bulunur.Japonya'da dünyada limanları  ve deniz 

taşımacılığı altyapısı ile dikkat çeken bir ülkedir. 

Japonya’da 22’si özel amaçlı ana limanlar olmak üzere 106 ana liman ve 892 yerel liman ile toplam 

1020 liman bulunmaktadır. Limanlardan 395’i şehir belediyeleri,619’u ise vilayet idareleri tarafından 

yönetilmektedir.Japon limanlarının işletmesinin 2 / 3'ü hükümet tarafından finanse edilmekte, geri kalan 

kısmı liman işletmecileri tarafından finanse edilmektedir.Liman işletmecileri liman geliştirme planları 

hazırlamaktadır.Önerilen planlar Japonya Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından incelenmekte ve 

eyalet ölçeğinde önemli ve geliştirilebilir olduğuna kanaat sağlanırsa gerekli sermaye desteği 

sağlanmaktadır.Şehir belediyeleri ise bölge planlamasını gerçekleştirir.Liman bölgesi kullanımı, amaç 

                                                           
1 https://unctadstat.unctad.org/countryprofile/MaritimeProfile/en-GB/392/index.html 
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değişikliği veya yeni bölgelerin asimilasyonu her zaman şehir detaylı planında öngörülmektedir.Liman 

yatırım projeleri, çoğunlukla finansal tahmin olmaksızın ekonomik açıdan tahmin edilmektedir. Amaç, 

liman faaliyetlerinden kar elde etmek değil, maliyetler ve kar arasındaki ilişkiyi tahmin ederken 

ekonomi üzerinde daha geniş ve istikrarlı etki sağlamaktır.1 

 

4.1 ÜLKENİN ÖNEMLİ LİMANLARI 

Bir ülkenin küresel nakliye ağları içindeki konumunu belirten LSCI(Liner Shipping Connectivity Index) 

normal hat deniz taşımacılığı endeksi limanların gemi çağrılarının sayısı, konteyner taşıma kapasiteleri, 

hizmet ve şirket sayısı, en büyük geminin büyüklüğü ve doğrudan nakliye hizmetleri ile bağlanan diğer 

ülke sayısına göre hesaplanmaktadır. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı  tarafından 

yayınlanan “Review of Maritime Transport 2019” raporuna göre Japonya'da bu indeks sonuçlarına göre 

en yüksek puan alan limanlar Yokohama,Tokyo,Kobe,Nagoya ve Osaka limanları 

olmuştur.(UNCTAD,2020) 

Yokohama Limanı, Japonya'daki Yokohama şehri liman bürosu tarafından işletilmektedir. Tokyo 

Körfezi'ne açılır.Güneyinde Yokosuka Limanı; kuzeyinde Kawasaki ve Tokyo limanları yer 

almaktadır.Dünya’nın en büyük limanları arasında 31.sırada yer almaktadır.2018 yılında limanda 

toplam 2,993,786 teu  konteyner elleçleme gerçekleşmiştir.2Limanın başlıca özellikleri şunlardır; 

 Çeşitli yükleri taşıyan çok yönlü bir limandır. 

 Sanayi ve nüfus yoğunluğuna dayalı mutlak kargo hacimlerine sahiptir. 

 Büyük konteyner gemilerini barındırabilen derin su bentlerine sahiptir. 

 Ana hatta coğrafi üstünlük sağlamıştır.(Asya ile Kuzey Amerika arasındaki rotada, Asya'nın 

doğu ucunda bulunan Yokohama Limanı, gelen yolculuğun ilk limanıdır ve giden yolcunun son 

limanıdır. 

 İç limanlar ile işbirliği kurulmuştur. 

 Yokohama Limanı hinterlandına doğrudan erişim mümkündür.3 

     

Bir diğer önemli liman Tokyo limanı ise Dünya’nın en büyük 35. konteyner limanıdır. 42019 yılında 

4,57 milyon teu yük elleçleme ile en büyük Japon limanlarından biri ve Pasifik Okyanusu havzasındaki 

en büyük limanlardan biri olmuştur. Çeşitli konteyner terminalleri, toplam 15 rıhtım ve 4.479 m rıhtım 

uzunluğu ile 1.504.718 metrekarelik bir alana sahiptir. Terminaller; 

             1. Aomi konteyner terminali 479.079 metrekare alan ve 1.570 metre rıhtım uzunluğu ile beş 

rıhtıma sahiptir. 

                                                           
1 https://iss-globalforwarding.com.tr/ 
2 http://www.yokohamaport.co.jp.e.df.hp.transer.com/effort/predominance 
3 https://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/detail/019/index.html 
4 https://lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/one-hundred-container-ports-2020 
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            2. Shinagawa konteyner terminali 1967'de açılan bu terminal, Japonya'daki ilk konteyner 

terminalidir. 79.939 metrekare alan ve 333 metre rıhtım uzunluğuna sahip üç rıhtım imkanı 

sağlamaktadır. 

            3. Oi konteyner terminali 945.700 metrekare alana ve 2.354 metre uzunluğa sahip yedi adet 

rıhtım sunmaktadır. 260 metre rıhtım uzunluğuna sahiptir.  

Diğer büyük terminaller, deniz ürünleri ve gıdalar için iki gıda terminalidir.1.060 metre rıhtım 

uzunluğuna sahip beş rıhtım ve 359.000 metrekarelik bir depolama alanı mevcuttur. Genel kargo için 

beş terminal (dökme yük, kereste, inşaat malzemeleri, tomruk elleçleme) ve depolama alanı mevcuttur. 

Otomotiv terminalleri toplam 1.200 metre uzunluğa sahip iki Roll-on / roll off (RoRo) terminali,100.000 

metrekarelik birleşik kara alanı, 22.000 araba depolama kapasitesi ve yıllık 3.500.000 adet aktarma 

kapasitesi dahil olmak üzere hizmet vermektedir.1Limanda yerli yabancı yolcu gemilerini ağırlamak ve 

kıyı ile merkez arasındaki ulaşımı geliştirmek amacıyla yolcu gemisi terminalleride inşa edilmiştir. 

Harumi Yolcu Gemisi Terminali, 1991 yılında yabancı ve yerli lüks yolcu gemileri için Tokyo 

çevresindeki denizlere açılan bir kapı olarak açılmıştır. Takeshiba Yolcu Gemisi Terminali ise İzu ve 

Bonin Adaları'na açılan bir kapıdır ve restoran tekneleri ve diğer gemiler için bir biniş noktası olarak 

kullanılmaktadır. Ariake Yolcu Gemisi Terminali ve Aomi Yolcu Gemisi Terminali, deniz otobüsü biniş 

noktaları olarak Nisan 1996'da açılmıştır. Şehir merkezi ve kıyı bölgesi arasında ulaşımı sağlamaya 

yardımcı olmaktadırlar.2  

Osaka limanı ise Osaka Körfezi'ne bakan Osaka kenti limanıdır. Yodogawa'daki Yuji nehri kıyısında 

1868 yılında açılmıştır. O zamandan bu yana, 1897'de liman inşaatı da dahil olmak üzere, bir dizi 

müteahhitlik, genişleme ve iyileştirme, özellikle 1957'den beri Nangang'ın inşaatı ile işlevini 

geliştirmiştir. Bu durum Hanshin Sanayi Bölgesi ile Japonya'nın temsilci ticari limanlarından biri haline 

gelmesini sağlamıştır. Aynı zamanda Seto iç rotasının temel noktasıdır. 2020 yılında konteyner 

elleçleme rakamı 2.11 milyon teu olarak gerçekleşmiştir. Limanda aylık ortalama 312 servis 

gerçekleşmektedir. Ayrıca liman Japonya’da Expo 2025 organizasyonuna ev sahipliği yapacak liman 

olarak seçilmiştir.3 

Bir diğer önemli liman Kobe Limanı, Kuzey Amerika, Avrupa, Okyanusya ve Çin rotalarındaki okyanus 

gemileri ile dünyaya ticaret ağına bağlanmaktadır. Önde gelen nakliye hatları ve dünyanın önemli 

limanlarına giden doğrudan rotalarda tercih sebebidir. Uluslararası kargo gemileri için özel olarak 

tasarlanmış yedi rıhtım, 1977'den beri Kuzey Amerika, Çin, Güneydoğu Asya ve Kore rotasında 

kullanılmaktadır. Kobe Limanı'nda 2019 yılında elleçlenen konteynerli sevkiyatların hacmi 2.8 teu 

olarak gerçekleşmiştir. Kobe Limanı bölgesindeki gemi rıhtımları, geniş hinterlanddan gelen konteyner 

yüklerinin toplama noktaları ve endüstriyel makine ve çelik gibi konvansiyonel kargolar için ithalat / 

ihracat noktası olarak işlev görür. 4 

Nagoya Limanı ise özel amaçlı inşa edilmiş, Japonya'nın en büyük ve en yoğun ticaret limanlarından 

birisidir. Japonya’nın toplam ticaret değerinin yaklaşık% 10'unu oluşturmaktadır. Bu liman, 

                                                           
1 www.tptc.co.jp/en/guide/advantage/world 

 2 www.tptc.co.jp/en/guide/advantage/world 
3www.city.osaka.lg.jp/contents/ 
4www.kobe-meriken.or.jp/english/ 
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Japonya'daki en büyük otomobil ihracatçısıdır ve Toyota Motor Corporation otomobillerinin ihracatının 

büyük bir bölümü bu limandan gerçekleşmektedir.2019 yılı verilerine göre elleçleme miktarı 2,8 milyon 

teu dur. Limanın en önemli ihracat rotaları Çin, ABD ve Malezyadır.1 

 

6.HANSHIN SANAYİ BÖLGESİ 

Hanshin Sanayi Bölgesi Japonya'nın en büyük sanayi bölgelerinden birisidir. Bu bölgenin ülkenin 

GSYİH’sına katkısı 341 milyar dolar olup, dünyanın en verimli sanayi bölgelerinden birisidir. Hanshin 

Limanı Kobe Limanı ve Osaka Limanı konteyner ve feribot terminallerini yöneten iki şirketin 

birleşmesiyle kurulmuştur. Bu bölge kapsamlı bir kıyı taşımacılığı ağının başarılı bir örneğidir. Hanshin 

Limanı, Chugoku, Shikoku ve Kyushu bölgesindeki limanlara geniş bir kıyı besleme ve feribot ağına 

sahiptir. Besleyici ağ, 30 limana haftada 102 normal servis sunarken, feribot ağı 10 limana haftada 90 

servis sunmaktadır.2 

 

 

Harita 1:Hanshin Limanı Kıyı Taşımacılığı Ağı3 

 

7. LİMANLARIN YAPIMINDA KULLANILAN BAZI TEKNİKLER VE YAPI TİPLERİ 

Japonya’da kıyı boyunca dik dağlar bulunmaktadır. Zaten kısıtlı olan düz alanlar sanayinin ve nüfusun 

kıyı bölgelerde yoğunlaşmasıyla ihtiyacı karşılayamaz hale gelmiştir. Bu durumda limanların inşası için 

dolgu alanlar çözüm olmuştur. Bu dolgu alanların kara bağlantıları asma köprüler, tüneller, yapay adalar 

ile desteklenmiştir. 

                                                           
1www.port-of-nagoya.jp/english 
2 www.hanshinport.co.jp 
3 www.hanshinport.co. 
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Fotoraf 1:Osaka Limanı Dolgu Alanları1 

Japonya’da liman inşasında kullanılan zemin iyileştirme teknikleri, zemin cinsine ve yapının amacına 

göre seçilmektedir. Kil zeminde, kötü zeminin alınarak yerine iyi evsaflı zeminin konması, kum dren 

metodu, kum zeminlerde ise kazık çakarak vibrasyonla sıkıştırma, basınçlı hava ile sıkışmış kum kazık 

metodu en çok kullanılan zemin iyileştirme yöntemleridir.(Kurtuluş,1996:49-52) 

 

8.2011 YILI TSUNAMİ SONRASI LİMANLARDA ALINAN ÖNLEMLER VE YAPISAL 

DÜZENLEMELER 

Japonya'da coğrafi konum nedeniyle kıyı boyunca yaşanan doğal afetler ile mücadele önemli bir 

husustur. Ülke kıyıları Pasifik okyanusunda meydana gelen depremlerin yol açtığı tsunami 

dalgalarından ciddi bir şekilde etkilenmektedir. Bu duruma ek olarak Japon denizinde özellikle kış 

sezonunda esen şiddetli rüzgarlar, tayfunlar, gel-gitler deniz seviyesindeki değişimler ile 

sonuçlanmaktadır. Bütün bu doğal afetler kıyı erozyonuna da neden olmaktadır.Bu nedenle keson 

bloklar,dalgakıranlar,kıyı duvarları,kıyı tahkimatları,kot yükseltme çalışmaları gibi bazı yapısal 

çözümler uygulanmıştır. 

2011 yılında yaşanan tsunami afeti limanların çoğuna ciddi hasarlar  vermiş  ve uzun süre kapalı 

kalmalarına sebep olmuştur.Yaşanan bu hadise daha kapsamlı bir afet yönetimi ihtiyacını ortaya 

çıkarmış ve yeni önlemler doğrultusunda çalışmalar başlamıştır.Japonya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 

ve Liman ve Havaalanları Araştırma Enstitüsü'nün desteği ile bir araya gelen keşif  ekiplerinin de 

çalışmaları ile yeni mühendislik standartları belirlenmiş ve bu amaçla revize edilmiş kılavuzlar 

yayınlanmıştır.(Raby vd.,2015:332-346) 

Kamaishi limanı ve diğer limanların çoğunda keson tipi dalgakıranlar 2011 yılındaki tsunami sırasında 

yıkılmışlardır. Afetin ardından yine keson tip inşa edilen yeni dalgakıran yıkılmış olandan farklı olarak 

deniz tabanı üzerindeki dolgu malzemesi üzerine keson bloklar yerleştirilmeden önce yaklaşık 10 m 

kalınlığında taş ağırlığı 800-1000 kg arası olan daha dayanıklı büyük dolgu malzemesi kullanılmıştır. 

Kamaishi dalgakıranı 63 metre su derinliğinde inşa edilmesi sebebiyle dünyanın en derin dalgakıranı 

                                                           
1 https://www.city.osaka.lg.jp/contents/wdu020/port/business/merits.html 
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olma özelliğine sahiptir. Kamaishi dalgakıranının koy girişinde yer alması tsunami dalgalarının kıyıya 

yaklaşık 6 dakika daha geç gelmesini sağlamaktadır. Dalgakıranın gerek tsunami gerekse fırtına 

dalgalarından koruduğu liman bölgesinde oldukça yüksek miktarlarda yük elleçlenmektedir. 

(YALÇINER,vd.,2018: 8605-8629). 

 

9. COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNİN JAPONYA’DAKİ LİMANLARA ETKİSİ 

Japonya'da ilk doğrulanmış Covid-19 enfeksiyonu vakası 16 Ocak 2020'de Wuhan'ı ziyaret eden bir 

vatandaşın testinin pozitif çıkmasıyla tespit edilmiştir. Ardından vaka artışları devam etmiş ve 3 Şubat 

2020 de"Diamond Princess" adlı bir yolcu gemisinin üyelerinin gemi Yokohama limanına geldiğinde 

3711 yolcu ve mürettebatın çoğunun enfekte olduğu tespit edilmiştir.(Watanabe,2020:790).Bu nedenle 

yolcular ve mürettebat karantinaya alınmış ve gemilerde hastalığının yayılma riskinin yüksek 

olmasından dolayı seferler geçici olarak durdurulmuştur. Benzer önlemlerin dünya çapında uygulandığı 

bu dönemde kuruvaziyer turizmi pandemiden ciddi ölçüde etkilenmiştir. 

 Japonya’nın önde gelen lojistik firmalarından Nippon Ekspress tarafından hazırlanan ve 25 Aralık 2020 

tarihinde yayınlanan Japan's Economic and Freight Outlook raporuna göre uluslararası okyanus 

konteynerleri ihracatının 2020 mali yılında  %10,9 azalması ve 2021’de ise  %6,5 artarak pozitife 

dönmesi ve pandemiden önceki seviyeye ulaşmaması beklenmektedir. Ülkede otomobil parçaları ile 

ilgili olarak, küresel otomobil pazarının toparlanma eğiliminin etkileri pozitif yönde görülmekte ve 

navlun hareketleri daha aktif hale gelmektedir. İngiltere ile gerçekleştirilen ticaret anlaşmasının da 

seferlerin yeniden başlaması ve kısıtlamaların kalkmasıyla Avrupa’ya gerçekleşecek ticareti 

canlandıracağı öngörülmektedir. Uluslararası okyanus konteyner ithalatının ise 2020 mali yılında %3,6 

azalmasına rağmen 2021 mali yılında %2,5 artması ve üç yıl içinde ilk kez pozitife dönmesi 

beklenmektedir.1Ülkede pandeminin yarattığı etkiden tamamen kurtulmak ve öncesi döneme tam 

anlamıyla dönebilmek zaman alsada deniz ticaretini arttırmak adına atılan adımlar başarılı olmuştur. 

 

10.SWOT ANALİZİ 

GÜÇLÜ YÖNLER  

• 5 trilyon USD gayrisafi yurtiçi hasıla ile Dünya'daki en büyük üçüncü ekonomi ve dünyanın en 

çok ihracat yapan dördüncü ülkesidir.2 

• Dünyanın en önemli otomobil üreticilerindendir.(2020 yılı otomotiv ihracatı 106.94 Milyar 

Dolar)3 

• Elektronik eşya, optik aletler, hibrit araçlar ve robotik gibi yüksek teknolojili ve hassas ürünlere 

odaklı üretim gerçekleştirmektedir.  

                                                           
1Nittsu Research Institute and Consulting, lnc.,"Japan's Economic and Freight Outlook 

https://www.nipponexpress.com/press/report/10-Feb-21.html 
2 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020ErişimTarihi:15.03.2021 
3 https://tr.wikipedia.org/OtomobilüreticileriErişimTarihi:11.03.2021 
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• Dünya’nın en büyük pazarlarından Çin ile yakınlığı, Kore, Malezya, Tayvan, Tayland gibi güçlü 

nüfusa sahip pazarlar yanında Singapur ve Hong Kong gibi en aktif ticaret ülkeleri ile yakın 

olması dış ticareti olumlu etkilemekte ve lojistik hareketliliği arttırmaktadır. 

• Satın alma gücü paritesinde dünyada dördündü, Asya’da ilk sıradadır.1 

• Limanlara entegre kara ve demiryolu bağlantıları sağlanmış ve limanlardan merkezlere 

taşımacılık ağı geliştirilmiştir.  

• LPI’de 4 defa ilk 10 da yer almış,2018 yılında 5.sıraya yükselmiştir.2 

 Tüm ülke sahtına yayılmış demiryolu hatları Japonya’nın sınırları içinde ulaşımın en hızlı ve 

güvenli şekilde gerçekleşmesini olanaklı kılmıştır. 

ZAYIF YÖNLER 

 Sık yaşanan depremler ve doğal afetler limanlarda ve havaalanlarında hasara, nükleer santral 

sızıntısına ve elektrik kesintilerine neden olmakta ve ulaştırmayı olumsuz etkilemektedir. 

 Coğrafi konum nedeniyle düz alanların azlığı dolgu ve yapay alanlara ihtiyacı arttırmaktadır. 

 Japonya'nın yaklaşık yüzde 73'ü ormanlık ve dağlıktır bu durum tarımsal üretim ve inşaat 

sektörüne engel teşkil etmektedir. 

 Doğal kaynak bakımından zengin olmaması sebebiyle enerjide ithalata bağımlıdır. 

 Vergi yükünden dolayı üretim maliyetleri oldukça yüksektir. 

 Yüksek kamu borcu sürekli hale gelmiştir.  

 FIRSATLAR 

• AB ile imzalanan JEFTA ticaret anlaşması AB ülkelerine gerçekleşen %16lık ihracat oranını 

arttırmak için önemli bir potansiyele sahiptir. Bu anlaşma sonucunda artacağı öngörülen ihracat 

potansiyeli limanlara ve iki kıta arasında gerçekleşecek intermodel taşımacılığa canlılık 

getirecektir. 

• Asya Afrika Büyüme Koridoru projesinde yer alması deniz ticaretindeki pazar payını 

arttıracaktır. 

• En hızlı büyüyen e-ticaret pazarlarından birisidir. E-ticaret pazarındaki yükseliş lojistik 

faaliyetlerde de artışla sonuçlanacağı öngörülmektedir.3 

• Japonya ülke gayri safi milli gelirinin yüzde 3.5’ini Ar-ge’ye ayırmaktadır.4Pazar payını ar-ge 

üzerine temellendiren firmalar için tercih sebebi olmaya devam etmektedir. Bu durum ülkedeki 

üretim ve ihracat faaliyetlerini olumlu yönde yansımaktadır. 

 

                                                           
1 https://data.worldbank.org/indicator/ErişimTarihi:11.03.2021 
2 https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicatorsErişimTarihi:13.03.2021 
3 https://www.utikad.org.tr/images/BilgiBankasi/turkiyeisbankasidunyadaveturkiyedeeticaretsektoru 
4 https://tr.euronews.com/2019 
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TEHDİTLER 

 Yaşlı nüfusun yüksek olması iş gücü yetersizliğini ortaya çıkarmaktır. 

 Ekonomisi sanayiye dayalı bir ülke olarak doğal kaynak bakımından zayıf olması enerji açığının 

giderek artmasına sebep olmaktadır.  

 Tekstilde kendine yeterlilik oranı düşüüktür, Dünya tekstil ve hazır giyim ithalatında önde gelen 

ülkeler arasında yer almaktadır.( BASHİMOV,2013:7) 

 Ülkenin tarımsal üretimi, talebi karşılayamaz niteliktedir bu durum tarım sektöründe ithalat 

oranı artmaktadır. 

 Endüstriyel üretimde Çin ve Güney Kore ile artan rekabetle karşı karşıyadır. 

 

SONUÇ 

Araştırma sonuçları, Japonya’nın coğrafyaya dayalı dezavantajlarına rağmen, belirli bir kalite 

felsefesine dayalı geleneksel denizcilik becerilerini,  lojistik sektöründe de adeta bir rekabet unsuru gibi 

kullandığını, liman ve ulaştırma altyapısının ülkenin lojistik faaliyetlerini etkin ve verimli sonuçlara 

ulaşmak amacına dayalı olarak kurulduğunu ve işletildiğini, uluslararası ticaret anlaşmalarının hem 

deniz taşımacılığı hem de lojistik performans açısından stratejik bir amaç benimsendiğini ortaya 

koymaktadır.  

Limanlar ihracat hacmini destekleyen bir unsur olmanın yanında ithal ürünlerin ulusal taşımacılıkta kıyı 

boyunca oluşturulmuş ağlar ile ve limanlarla bağlantılı hızlı ve gelişmiş demiryolu ağları ile merkezlere 

ulaştırılmasın da önemli bir rol üstlenmiştir. 

2015 yılı sonrası ülkenin lojistik altyapısını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen iyileştirmelerin 

2018 yılı LPI sonuçları baz alındığında lojistik performansa olumlu etki ettiğini söylemek mümkündür.  

Bu çalışmanın sonuçlarının lojistik üs olma idealini vizyon edinen ülkelerin deniz taşımacılığı 

bakımından izleyeceği politikalarda farkındalık yaratması hedeflenmiştir. Deniz taşımacılığı alanında 

geliştirilen bu çalışmanın havayolu ve karayolu taşımacılığı çerçevesinde de incelenerek yeni çalışmalar 

yapılmasına olanak tanımaktadır. 
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Abstract 

The growing demand for different professions complicates the process of choosing a profession in a 

market economy and requires the human factor to adapt to these changes. From this point of view, the 

process of choosing any profession, as well as taking into account the human factor in this choice, the 

relevance of the existing potential to the chosen profession, and so on. Such issues come to the fore. 

Although real perceptions of the profession are formed during adolescence, there is an opportunity to 

focus on the profession, to adapt to the profession and to give up the profession at a late age. There is 

no doubt that his resurrection will benefit society. 

It should be borne in mind that the choice of profession is closely linked with the individual's realization 

of their capabilities, their potential, or more precisely, self-actualization. Orientation of career choices 

in young people in the same direction as self-actualization will allow them to find themselves in the 

profession, but also to realize their potential in the relevant field. Evidence suggests that, in some cases, 

a decrease in the effectiveness of training, a weakening of learning motives and interests, is a direct 

inability of young people to realize their potential and to identify prospects for their own way of life. 

Adequate career choice does not only depend on the prestige and position of existing professions or 

specialties in society. It also depended on young people's perceptions of the profession and their ability 

to realize their potential. 

It is from this aspect that it is necessary to clarify the psychological mechanisms of the impact of self-

actualization on career choice, to build on the principle of self-actualization. In most cases, self-

actualizing young people have higher learning successes than others, and life scenarios are conceptual. 

From this point of view, building the career choice of young people on the process of their self-

actualization, which is necessary for their life prospects, will create a basis for the development of 

professions, as well as their formation in the future as competitive and stress-resistant individuals. 

Keywords: Occupation, motives, interests, self-actualization, specialties. 

 

 

Öz 

Müxtəlif peşə sahələrinə verilən tələbl¬ə¬rin artması bazar iqtisadiyyatı şəraitində peşə seçilməsi 

prosesini mürəkkəbləşdirir və insan amilinin bu dəyişikliklərə adap¬tasiya¬sını tələb edir. Bu baxımdan 

hər hansı peşən¬in seçilməsi prosesi, həmçinin bu seç¬i¬mdə insan amilinin nəzərə alınması, mövcud 

potensialın seçilmiş peşəyə müvafiq¬liyi və s. kimi məsələlər aktuallığı ilə ön plana çıxır. Peşə haqqında 
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real təsəvvürlərin yeniyetməlik yaş dövründə formalaşsa da,gəclik dövründə peşəyə 

istiqamətlənmə,peşəyə adaptasıya və peşədən imtina etmə imkaları yaranır.Bütü bunları nəzərə alsaq  o 

zaman gənclik dövründə buprosesin istiqamətlərinin və psixoloji mexanizmlərinin 

müəy¬yən¬ləş¬diril¬məsinin cəmiyyət üçün fayda gətirəcəyi şübhəsizdir. 

Meslek seçiminin, bireyin yeteneklerini, potansiyelini veya daha doğrusu kendini gerçekleştirmesini 

gerçekleştirmesi ile yakından bağlantılı olduğu akılda tutulmalıdır. Gençlerin kariyer seçimlerinin 

kendini gerçekleştirme ile aynı doğrultuda yönlendirilmesi, hem kendilerini meslekte bulmalarına hem 

de ilgili alandaki potansiyellerini gerçekleştirmelerine zemin oluşturmaktadır. 

Kanıtlar, bazı durumlarda, eğitimin etkinliğinde bir azalmanın, öğrenme güdülerinin ve ilgilerinin 

zayıflamasının, gençlerin potansiyellerini gerçekleştirme ve kendi yaşam tarzları için beklentileri 

belirleme konusundaki doğrudan yetersizlikleri olduğunu göstermektedir. Yeterli kariyer seçimi sadece 

toplumdaki mevcut mesleklerin veya uzmanlıkların prestijine ve konumuna bağlı değildir. Aynı 

zamanda gençlerin mesleği algılayışlarına, potansiyellerini ortaya çıkarma yeteneğine de bağlıdır. Bu 

açıdan, kendini gerçekleştirmenin kariyer seçimi üzerindeki etkisinin psikolojik mekanizmalarını 

açıklığa kavuşturmak, kendini gerçekleştirme ilkesi üzerine inşa etmek gerekir. Çoğu durumda, kendini 

gerçekleştiren gençlerin öğrenme başarıları diğerlerinden daha yüksektir ve yaşam senaryoları daha 

kavramsaldır. Bu noktadan hareketle gençlerin kariyer seçimlerini, yaşam beklentileri için gerekli olan 

kendini gerçekleştirme süreci üzerine inşa etmek, mesleklerin gelişimine ve gelecekte rekabetçi ve strese 

dayanıklı bireyler  olarak oluşumlarına zemin oluşturacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Meslek, güdüler, ilgi alanları, kendini gerçekleştirme, uzmanlıklar. 
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Abstract 

С каждым годом Республика Корея становится всё популярнее в сфере международного туризма. 

Несмотря на относительно небольшую территорию, страна обладает богатым историко-

культурным потенциалом. На территории находятся 12 объектов культурного и 1 объект 

природного наследия по UNWTO. Это разнообразные скульптурные памятники, дворцы, 

крепости, археологические достопримечательности, которые сохраняются со древних времён по 

сей день. Благодаря развитой медицине и косметологии, а также стремительному 

распространению музыкального жанра – «К-поп» Южная Корея привлекает огромное 

количество международных туристов. Это подтверждается постоянным расширением 

туристского потока в страну, развитие туристской отрасли в стране. 

Республика Корея является важным объектом международного туризма, что доказывают 

различные показатели развития этой сферы. Страна обладает перспективой увеличения 

туристского потока на свою территорию в дальнейшем, что способствует занятию лидирующего 

положения в сфере международного туризма. Однако помимо основных показателей развития 

туризма в этой сфере важно рассмотреть современное состояние туризма в Республике Корея. 

Keywords: международный туризм, туризм в Республике Корея, виды туризма. 

 

 

С каждым годом Республика Корея становится всё популярнее в сфере международного туризма. 

Несмотря на относительно небольшую территорию, страна обладает богатым историко-

культурным потенциалом. На территории находятся 12 объектов культурного и 1 объект 

природного наследия по UNWTO. Это разнообразные скульптурные памятники, дворцы, 

крепости, археологические достопримечательности, которые сохраняются с древних времён по 

сей день [3]. Благодаря развитой медицине и косметологии, а также стремительному 

распространению музыкального жанра – «К-поп» Южная Корея привлекает огромное 

количество международных туристов. Это подтверждается постоянным увеличением 

туристского потока в страну, и, как следствие, развитие туристской отрасли. 
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Республика Корея является важным объектом международного туризма, что доказывают 

различные показатели развития этой сферы. Страна обладает перспективой увеличения 

туристского потока на свою территорию в дальнейшем, что способствует занятию лидирующего 

положения в сфере международного туризма. Однако помимо основных показателей развития 

туризма в этой сфере важно рассмотреть современное состояние туризма в Республике Корея. 

В Республике Корея туристской отраслью управляет Туристская организация, которая находится 

под контролем Министерства культуры и туризма. Этот орган был создан в 1962 году с целью 

продвижения туризма в Южной Кореи, также отвечающий за данный вид деятельности в 

соответствии с законом о Международной туристской корпорации [5]. С 1978 по 1991 гг. число 

иностранных туристов, прибывших в Республику Корею увеличилось с 1 млн до 3 млн людей, к 

2000 году количество прибывших туристов достигло отметки в 5 млн человек, к 2006 – 6 млн 

(Диаграмма 1.). 

 

Диаграмма 1. Количество международных прилётов в Республику Корея [7] 

 

Рассуждая о роли туризма в Южной Корее, можно отметить, что c 1980-х годов Республика 

Корея постепенно приобщалась к мировому сообществу в ходе процесса глобализации. 

Следствием этого стало получение возможности для туристов свободно путешествовать в 

Корею, а жителям Кореи – без препятствий выезжать за границу. Таким образом, за последние 

два десятилетия XX века в Корею прибыло свыше 5 миллионов туристов из самых разных 

уголков мира. Начиная с 2000 года по 2020 года – свыше 15 миллионов туристов [6]. Эти данные 

говорят о том, что Республика Корея, как объект международного туризма, постепенно набирает 

популярность среди туристов, так как всё больше людей планируют провести свой отпуск и 

выходные в данной стране. 

 

1
2

3

5 4,9 5,2 4,8
6 6,1 6,2 6,446,89

7,82
8,8

9,8
11,14

12,17

14,2
13,23

17,24

13,33

15,34

17,5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1978 1991 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

ЧИСЛО ПРИЛЁТОВ, 
МЛН

Количество международных прилётов



  

   
433 

Среди самых развитых видов туризма можно отметить деловой, медицинский, спортивный, 

рекреационный, образовательный и новое направление - «халлю-туризм».  

Деловой туризм – это сфера специализации Республики Корея, так как страна проводит 

наибольшее количество MICE (Meetings-Incentive-Conferences-Events) мероприятий, 

направленных на улучшение сервиса, обучение и повышение квалификации персонала разных 

компаний. Наиболее часто они проходят в Сеуле и Пусане, так как в этих городах расположены 

крупнейшие выставочные центры: в Сеуле – SETES, COEX, KINTEX, а в Пусане – конгресс-

центр BEXCO (Busan Exhibition and Conference Center). В 2011 году MICE-туризм получил в 

Южной Корее статус движущего фактора государственного развития, а в 2012 году для 

продвижения этого направления была проведена кампания «Год Конвенции в Корее 2012», что 

позволили в два раза увеличить бюджетный фонд, который расходуется на проведение этих 

мероприятий [3].  

Безусловно, высокий уровень развития медицины и косметологии обусловил популярность 

такого вида туризма, как медицинский. На данный момент Южная Корея занимает 14-е место в 

рейтинге с баллом 68.81. Сегодня медицинский туризм в Корее развит практически по всем 

направлениям. Среди самых развитыми считается онкология, пластическая хирургия, 

нейрохирургия. Отдельно стоит упомянуть виртуозное эндопротезирование тазобедренного и 

коленного суставов, установку улитки внутреннего уха, операции по имплантации хрусталика 

[1]. 

Также с каждым годом возрастает популярность рекреационного туризма. Южная Корея 

расположена на Корейском полуострове, и она с трёх сторон имеет выходы к морям и океанам, 

что и обусловило появление такого большого количества пляжных курортов.  

Так как на территории Кореи находятся двенадцать объектов культурного наследия, входящих в 

список памятников мирного наследия ЮНЕСКО, то это стало решающим фактором в развитии 

культурно-познавательного туризма. Помимо этого, в стране расположено огромное количество 

национальных парков: Дадохэ Хыксан, Сеорансан, Сонгнисан, Чирисан, «Горы Пукханса», 

Кенджу, Халласан; развлекательных центров и комплексов: Вива (крупнейший плавучий 

остров), Lotte World, EVERLAND, COEX mall.  

В результате реализации масштабного проекта «Study in Korea» от Министерства образования и 

людских ресурсов, направленный на увеличение числа иностранных студентов. В дополнение 

действует программа «KoreaStay», предполагающая, что иностранный студент может 

остановиться в обычной корейской семье [4]. Это всё способствует росту популярности 

образовательного и культурно-познавательного аспектов. По последним данным на 2019 г. в 

Корее насчитывалось более 200 тыс. иностранных студентов, обучающихся в основном в ВУЗах 

Сеула и Пусана. Первое место по числу своих студентов в Корее уверенно держит Китай — 71 

тысяча человек, или 44,4 % от общего числа иностранных учащихся в корейских вузах. На 

втором месте идёт Вьетнам (34,4 тыс. студентов, 23,4 %), на третьем, между прочим, — 

Узбекистан (7,5 тыс., 4,7 %), а на четвёртом — Монголия (7,4 тыс., 4,6 %). 
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В последние годы начинает набирать популярность новое направление туризма в Республике 

Корея – халлю-туризм («корейская волна»). Благодаря разработке нового туристского бренда – 

«Imagine your Korea» («Представь свою Корею») в 2014 году был улучшен образ Южной Кореи 

как лидера популярной культуры. Этот слоган открыл новые стороны страны, тем самым 

вдохновил многих людей на путешествие в Республику Корея. Более того, группа BTS является 

туристским амбассадором города Сеула с 2017 года. В ходе этого сотрудничества регулярно 

выходят видеоролики с их участием, в которых они рассказывают о традиционных чертах 

Южной Кореи [2].  

Республика Корея разрабатывает новые программы по увеличению числа туристского потока в 

различных сферах туризма. Это способствует многогранному развитию туристской сферы, что 

позволяет сделать вывод, что каждый приезжающий в Южную Корею сможет найти подходящее 

для себя занятие. В этой стране существует творческая форма культурного смешения, 

позволяющая поддерживать местную культуру в глобальном контексте и сочетать её с 

инновационными технологиями. 

Таким образом, в настоящее время Республика Корея обладает статусом одного из самых 

перспективных и развивающихся объектов международного туризма. Благодаря тому, что 

постепенно вектор туристского потока смещается с западного на восточное направление, страны 

Азии целенаправленно проводят политику в сфере туризма и разрабатывают программы для 

развития различных его видов и повышения туристской привлекательности района. Если судить 

по основным показателям развития международного туризма, а именно по числу прилётов и 

вылетов, расходов и доходов от туризма, и Республика Корея не является исключением.  

Все эти факторы не только способствует развитию экономического состояния страны за счет 

получения доходов с туризма, но и позволяют качественно развивать инфраструктуру, логистику 

страны с использованием инновационных технологий. Таким образом, можно проследить 

тенденцию повышения уровня государственной поддержки туристской индустрии в Южной 

Корее, что, несомненно, ускоряет развитие туристской сферы страны. Республика Корея 

обладает огромными перспективами развития туристской сферы, поэтому можно полагать, что в 

будущем она займет одно из лидирующих мест в рейтинге самых посещаемых стран мира. 
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Abstract 

Annually, there are about 20,000 missing people in Poland. People are missing for various reasons. 

Sometimes they break off contacts with their relatives. Sometimes, however, the disappearances are 

accidental or criminal activity. Statistics show that this is rarely the case.  

A particular increase in disappearances is recorded in the youngest age groups. The disappearance of a 

child is an extremely emotional event experienced not only by loved ones, but also by society. It has a 

particularly social dimension and may indicate a dysfunction of social structures. Unfortunately, this 

problem is getting bigger and bigger. 

It is important to constantly improve the tools and methods related to the search for missing persons. 

The search procedures used by individual institutions are vague, causing many problems. Sometimes 

the search starts too late, while time plays a decisive role. The currently used techniques and tools have 

a significant impact on the effectiveness of search activities carried out by specialized institutions. 

The aim of the presentation is to describe the phenomenon of disappearances of people in Poland. 
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Öz 

Teknolojideki gelişmeler, toplumsal yapıları değiştirmekle kalmamış eğitim sistemleri üzerinde de 

değişimleri zorunlu hale getirmiştir. Bu gelişmelerle beraber derslerde öğrencilerin aktif katılımını 

sağlamak, aynı zamanda derse karşı olan ilgilerini arttırmak için pek çok bilgisayar programları 

hazırlanarak öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunulmuştur. Bu programlardan biri de Scratch 

programıdır. En popüler ve çalışılan programlama dillerinden biri olan Scratch programı, gençlerin 

yaratıcı düşünmelerine sistematik olarak muhakeme yapabilmelerine ve işbirliği içinde çalışmayı 

öğrenmelerine yardımcı olmak için geliştirilmiştir. Bu programlama araçlarından biri olan Scratch, 

günümüzdeki eğitim konularının düşünce yapısını ifade etmekte önceki programlara göre daha 

kullanışlıdır. Bunun yanında Scratch programlama aracı, işlem becerisinin yanında kolaylığı, görsel 

karakterlerinin zenginliği ve tüm nesneleriyle ortaokul düzeyindeki öğrencilerin mantıksal problem 

çözme becerileri üzerinde etkili bir araçtır. Matematik dersi Scratch programıyla desteklenebilmekte ve 

öğrencilere yönelik çok çeşitli eğitsel oyunlar tasarlanabilmektedir. Scratch sayesinde öğrencilerin yaş 

ve gelişim seviyelerine uygun eğitsel oyunlar tasarlanarak eğitim-öğretim etkinlikleri daha eğlenceli 

hale gelecek ve bu sayede öğrencilerin derse karşı olan ilgileri ve motivasyonları artacaktır. Bu açıdan 

matematik öğretmenlerinin Scratch programını bilmeleri ve derslerinde kullanmaları gerektiği 

söylenebilir. Bu araştırmanın amacı, ortaokul matematik öğretmenlerinin Scratch programlama aracıyla 

tasarladıkları cebirsel ifadelere ilişkin oyunların öğrenci görüşleri doğrultusunda incelenmesidir. 

Çalışma, Batı Karadeniz Bölgesinde bir ilde görev yapmakta olan üç matematik öğretmeni ve yedinci 

sınıfta öğrenim gören altı öğrenciyle yürütülmüştür. Çalışmada nitel yaklaşıma dayalı durum çalışması 

                                                           
1  Bu çalışma, ilk yazarın “Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Scratch Programıyla Tasarladıkları Oyunların 

Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi: Cebirden Yansımalar” başlıklı yüksek lisans tezinden 

üretilmiştir.  
2 Corresponding author: Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, 

TÜRKİYE      0000-0002-1551-0113 
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yöntemi kullanılmıştır. Matematik öğretmenlerine altı haftalık Scratch programı ile oyun tasarlama 

eğitimi verilmiştir. Bu eğitimin ardından öğretmenlerin cebirsel ifadelere ilişkin Scratch programıyla 

tasarladıkları oyunlara ilişkin öğrenci görüşleri alınmıştır. Öğrenci görüşleri için  beş sorudan oluşan 

form hazırlanmıştır. Öğrenci görüşlerine ait verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. 

Öğrencilerin, matematik öğretmenleri tarafından tasarlanan oyunlara ilişkin görüşleri incelendiğinde, en 

çok beğenilen oyunların O15 ve O18 olduğu ve en az beğenilen oyunların ise O1 ve O11 olduğu 

görülmektedir.Tasarlanan oyunlar için öğrenci görüşlerine bakıldığında ise öğrencilerin genel olarak 

oyunları eğlenceli, ilgi çekici ve görsel olarak güzel buldukları görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Cebir, Dijital oyun tasarımı, Görüş, Matematik öğretmeni, Scratch  

 

 

Abstract 

Developments in technology have not only changed social structures, but also necessitated changes on 

education systems. Along with these developments, various computer programs have been prepared and 

presented to the use of students and teachers in order to ensure active participation of students in the 

lessons and also to increase their interest in the lesson. One of these programs is the Scratch program. 

One of the most popular and studied programming languages, Scratch was developed to help young 

people think creatively, to be able to reason systematically and learn to work collaboratively. Scratch, 

one of these programming tools, is more useful than previous programs in expressing the mentality of 

today's educational topics. In addition, the Scratch programming tool is an effective tool on the logical 

problem solving skills of middle school students with its ease of operation, richness of visual characters 

and all objects. Mathematics lesson can be supported by the Scratch program and a wide variety of 

educational games can be designed for students. Thanks to Scratch, educational games will be designed 

according to the level and development levels of the students, and educational activities will become 

more fun, and thus, the interest and motivation of the students towards the lesson will increase. In this 

respect, it can be said that mathematics teachers should know the Scratch program and use it in their 

lessons. This study aims to examine the games related to algebraic expressions designed by mathematics 

teachers through the Scratch programming tool in line with student views. The study was conducted 

with three mathematics teachers working in a province in the Western Black Sea Region, and six seventh 

grade students. In this study, the case study method based on a qualitative approach was used. The 

mathematics teachers were given a six-week game designing course with a Scratch program. After this 

training, students' views about the games designed by the teachers with the Scratch program regarding 

algebraic expressions were taken. A form comprising five questions was also prepared for collecting 

student views. The content analysis was used to analyze data about student views. When the students' 

views on the games designed by their mathematics teachers are examined, it is seen that the most liked 

games are O15 and O18, and the least liked games are O1 and O11. Considering student opinions about 

the designed games, it was observed that students generally found the games funny, interesting, and 

visually appealing.   

Keywords: Algebra, Digital game design, View, Mathematics teacher, Scratch 
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1.GİRİŞ 

Günümüz bilgi çağında, öğrenciler her gün dijital içerikleri takip etmekte, oluşturmakta ve dijital 

içeriklerle deneyim yaşamaktadırlar. Bu dijital içeriklerden biri de dijital oyunlardır. Bu oyunlar yirminci 

yüzyılın sonlarında çocuk kültüründe önemli bir yer edinmiştir (Gareau & Guo, 2009). Kültürün bir 

parçası olan dijital oyunlar, çocuklar arasında oldukça ilgi çekmektedir (Li, 2010). Dijital oyunların, öz 

merak uyandırdığı, ilişkisel öğrenmeye yardımcı olduğu, motivasyonu arttırdığı ve problem becerisinin 

gelişimine katkısı olduğu pek araştırma sonucunda ortaya koyulmuştur (Kirriemuir & McFarlane, 2004; 

Krafft, Fraser, & Walkinshaw, 2020; Tam, 2010).  

Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumsal yapıları değiştirmekle kalmamış eğitim sistemleri üzerinde de 

değişimleri zorunlu hale getirmiştir (Papatğa, 2016). Bu gelişmelerle birlikte derslerde öğrencilerin aktif 

katılımını sağlamak ve derse yönelik tutumlarını arttırmak için birçok bilgisayar programları 

geliştirilmiştir. Scratch programı da bu programlar arasındadır. Son yıllarda programlama dillerinden biri 

olarak öne çıkan Scratch programı, gençlerin yaratıcı düşünmelerine sistematik olarak akıl 

yürütebilmelerine ve işbirliği içinde çalışmayı öğrenmelerine yardımcı olmak için geliştirilmiştir 

(Brennan, Balch, & Chung, 2014). Scratch, öğrencilerin dizi öğelerini metinsel olarak kodlamak yerine 

grafiksel olarak işleyerek program oluşturmalarına olanak tanıyan görsel bir programlama aracıdır. Bu tür 

bir dil, genç yaştaki öğrencilerin daha kolay çalışmasına ve etkinliklere odaklanmasına yardımcı 

olmaktadır (Kert & Uğraş, 2009). Ortaokul düzeyinde matematik derslerinde, programlama faaliyetlerinin 

öğrencilerin matematiği öğrenme üzerindeki nihai etkisini incelemek için öğrencilere farklı öğrenme 

ortamları sunulmuştur. Örneğin, Logo programlama aracı, anaokulu öğrencilerinin sayı ve geometri 

bilgilerini geliştirmek için kullanılmıştır (Fessakis, Gouli, & Mavroudi, 2013). Diğer taraftan,  

animasyonlu bir programlama aracı olan ToonTalk ise öğrencilerin problem çözme stratejilerini 

geliştirmek için kullanılmıştır. Bu tür programların genç yaştaki öğrencilerin derin matematiksel 

düşüncelerinin gelişimlerinde etkili olduğu kanıtlanmıştır (Kahn, Sendova, Sacristán, & Noss, 2011). 

Benzer şekilde Scratch programlama aracı ile yapılan öğretimin, öğrencilerin kavramsal öğrenmelerine 

ve eleştirel düşünme becerilerine olumlu yönde etkilediği araştırmalara rastlanmıştır (Çubukluöz, 2019; 

Mercan, 2019). Scratch, günümüzdeki eğitim konularının düşünce yapısını ifade etmekte eski 

programlara göre daha kullanışlıdır. Ayrıca Scratch programlama aracı, işlem becerisinin yanında 

kolaylığı, görsel karakterlerinin zenginliği ve tüm nesneleriyle ortaokul düzeyinde öğrenim gören 

öğrencilerin mantıksal problem çözme becerileri üzerinde etkili bir araçtır (Shin & Park, 2014). Boston 

ve Tıngöy (2015) çalışmasında, Scratch’in yaratıcılığı teşvik etmek ve bilgisayarla etkileşimde bulunarak 

motivasyonu arttırmak için tasarlandığını ifade etmişlerdir.  

Matematik dersi Scratch programıyla zenginleşebilmekte ve öğrencilere yönelik birçok eğitsel oyunlar 

tasarlanabilmektedir. Scratch sayesinde öğrencilerin yaş ve gelişim seviyelerine uygun eğitsel oyunlar 

tasarlanarak eğitim-öğretim etkinlikleri daha eğlenceli hale gelmekte ve bu sayede öğrencilerin derse karşı 

olan ilgileri ve motivasyonları artmaktadır. Bu açıdan matematik öğretmenlerinin Scratch programını 

bilmeleri ve derslerinde kullanmaları gerektiği söylenebilir. Bu bağlamda, araştırmada ortaokul 

matematik öğretmenlerinin Scratch programlama aracında cebirsel ifadelere ilişkin tasarladıkları 

oyunların öğrenci görüşleri doğrultusunda incelenmesi amaçlanmıştır.  

 



  

   
440 

2. YÖNTEM 

Çalışmanın katılımcılarını, Batı Karadeniz Bölgesinde bir ilde aktif olarak görev yapman  üç matematik 

öğretmeni ile yedinci sınıfta öğrenim gören altı öğrenci oluşturmaktadır. Nitel yaklaşıma dayalı 

çalışmada, durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada öncelikle araştırmacılardan biri 

tarafından matematik öğretmenlerine altı haftalık Scratch programında oyun tasarlama eğitimi 

verilmiştir. Araştırmanın etiği gereği, öğretmenlerin gerçek isimleri kullanılmamış, öğretmenlere Ali, 

Ayşe, Fatma şeklinde kod isimler tanımlanmıştır. Öğretmenlerin tasarladıkları oyunlar için ise O1,O2, 

O3...O18 şeklinde kodlar verilmiştir. Bu eğitimin ardından öğretmenlerin cebirsel ifadelere ilişkin 

Scratch programıyla tasarladıkları oyunlara ilişkin öğrenci görüşleri alınmıştır. Öğrenci görüşleri için  

beş sorudan oluşan form hazırlanmıştır. Öğrenci görüşlerine ait verilerin analizinde içerik analizi 

kullanılmıştır. Öğrencilerin, öğretmenler tarafından tasarlanan oyunları oynadıktan sonra görüşme 

formunda her soruyla ilgili görüşlerine ait temaların frekans ve yüzde değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca 

bu temalara ait bulgular detaylı incelenerek araştırmacı tarafından alt temalar çıkarılmış ve bu alt temalar 

için WordArt programı kullanılarak kelime bulutları oluşturulmuştur.  

 

3. BULGULAR ve YORUM 

Bu bölümde, öğrencilerin, öğretmenler tarafından tasarlanan oyunlarla ilgili görüşlerine yönelik 

bulgulara yer verilmiştir. Tablo 1.’de öğrenci görüşme formundaki beş soruya ilişkin görüşlerine ait 

temaların frekans ve yüzde değerleri sunulmuştur.  

 

Tablo 1. Öğrenci Görüşlerine Yönelik Temalara ait Frekans ve Yüzde Tablosu 

 O
y

u
n

la
r
 

Beğenme Durumu 

Oynama 

Sürecinde 

Zorluk 

Yaşama 

Durumu 

Soruları 

Çözme 

Sürecinde 

Zorluk 

Yaşama 

Durumu 

Yeni 

Matematiksel 

Bilgi Öğrenme 

Durumu 

Cebirsel 

İfadelerle İlgili 

Kazanımları 

Öğrenme 

Durumu 

Evet 

f(%) 

Hayır 

f(%) 

Evet 

f(%) 

Hayır 

f(%) 

Evet 

f(%) 

Hayır 

f(%) 

Evet 

f(%) 

Hayır 

f(%) 

Evet 

f(%) 

Hayır 

f(%) 

A
li

 

O1 2(33) 4(67) 3(50) 3(50) 2(33) 4(67) 0(0) 6(100) 5(83) 1(17) 

O2 4(67) 2(33) 1(17) 5(83) 2(33) 4(67) 0(0) 6(100) 3(50) 3(50) 

O3 5(83) 1(17) 1(17) 5(83) 1(17) 5(83) 0(0) 6(100) 4(67) 2(33) 

O4 3(50) 3(50) 2(33) 4(67) 1(17) 5(83) 0(0) 6(100) 4(67) 2(33) 

O5 3(50) 3(50) 4(67) 2(33) 4(67) 2(33) 0(0) 6(100) 3(50) 3(50) 

O6 5(83) 1(17) 1(17) 5(83) 1(17) 5(83) 0(0) 6(100) 4(67) 2(33) 
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Tablo 1’in devamıdır  

A
y

şe
 

O7 4(67) 2(33) 1(17) 5(83) 0(0) 6(100) 0(0) 6(100) 5(83) 1(17) 

O8 5(83) 1(17) 3(50) 3(50) 2(33) 4(67) 0(0) 6(100) 4(67) 2(33) 

O9 3(50) 3(50) 2(33) 4(67) 1(17) 5(83) 0(0) 6(100) 3(50) 3(50) 

O10 3(50) 3(50) 2(33) 4(67) 1(17) 5(83) 0(0) 6(100) 3(50) 3(50) 

O11 2(33) 4(67) 3(50) 3(50) 2(33) 4(67) 0(0) 6(100) 4(67) 2(33) 

O12 5(83) 1(17) 1(17) 5(83) 2(33) 4(67) 0(0) 6(100) 5(83) 1(17) 

F
a

tm
a
 

 

O13 5(83) 1(17) 1(17) 5(83) 0(0) 6(100) 0(0) 6(100) 4(67) 2(33) 

O14 5(83) 1(17) 0(0) 6(100) 1(17) 5(83) 0(0) 6(100) 4(67) 2(33) 

O15 6(100) 0(0) 1(17) 5(83) 1(17) 5(83) 0(0) 6(100) 5(83) 1(17) 

O16 4(67) 2(33) 2(33) 4(67) 3(50) 3(50) 0(0) 6(100) 4(67) 2(33) 

O17 5(83) 1(17) 0(0) 6(100) 1(17) 5(83) 4(67) 2(33) 5(83) 1(17) 

O18 6(100) 0(0) 1(17) 5(83) 2(33) 4(67) 0(0) 6(100) 5(83) 1(17) 

 

Tablo 1’e göre, öğrencilerin “Scratch programıyla tasarlanan oyunu beğendiniz mi? Nedenini 

açıklayınız.” sorusuna yaptıkları açıklamaları incelendiğinde, tamamının O15 ve O18 kodlu oyunları 

beğendikleri göze çarpmaktadır. Diğer yandan O1 ve O11 kodlu oyunların en az beğenilen oyunlar 

olduğu görülmektedir. Tasarlayan öğretmenler açısından değerlendirildiğinde ise Fatma’ya ait oyunların 

en çok beğenilen oyunlar olduğu tespit edilmiştir. Oyunlarda öğrencilerin beğenme durumlarına ait 

yaptıkları açıklamalar ortak temalarda birleştirilerek Şekil 1’de kelime bulutu olarak verilmiştir. 

 

Şekil 1. Öğrencilerin Oyunları Beğenme Nedenlerine Ait Kelime Bulutu 
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Şekil 1.’de görüldüğü üzere, öğrenciler oyunları beğenmelerinin gerekçesi olarak; eğlenceli, ilgi çekici, 

öğretici, görsellik ve anlaşılırlık temalarında görüş belirtmişlerdir. Tablo 1’e göre, öğrencilerin 

“Scratch programıyla tasarlanan oyunu oynarken zorluk yaşadınız mı? Nedenini açıklayınız.” sorusuna 

verdikleri yanıtlar incelendiğinde, O1, O5, O8 ve O11 oyunlarında öğrencilerin yarısının ya da daha 

fazlasının oyun oynama sürecinde zorluk yaşadıkları göze çarpmaktadır. Diğer yandan ise öğrencilerin 

O14 ve O17 oyunlarını oynarken hiç zorlanmadıkları tespit edilmiştir. Öğretmenler karşılaştırıldığında, 

Fatma’ya ait oyunlarda öğrencilerin en az zorluk yaşadığı ortaya çıkmıştır. Ali’ye ait oyunların ise oyun 

oynama sürecinde en çok zorluk yaşanılan oyunlar olduğu görülmüştür. Öğrencilerin oyunları oynarken 

yaşadıkları zorlukların nedenleri ortak temalar altında birleştirilerek Şekil 2.’deki kelime bulutu 

oluşturulmuştur.  

 

Şekil 2. Öğrencilerin Oyunları Oynarken Yaşadıkları Zorlukların Nedenlerine Ait Kelime Bulutu 

 

Şekil 2.’deki kelime bulutu incelendiğinde, öğrencilerin oyun oynama sürecinde zorluk yaşama 

nedenlerinin yönerge eksikliği, kod hatası ve zaman yetersizliğinden kaynaklandığı görülmektedir. 

Öğrencilerin “Scratch programıyla tasarlanan oyundaki problemleri çözerken zorluk yaşadınız mı? 

Sizin seviyenize uygun olduğunu düşünüyor musunuz? sorusuna verdikleri yanıtlar incelendiğinde, genel 

olarak öğrencilerin problemleri çözerken zorluk yaşamadıkları görülmektedir. Bu bağlamda oyunlarda 

yer alan soruların öğrenciler açısından anlaşılır ve sınıf seviyelerine uygun oldukları söylenebilir. 

Oyunlar kıyaslandığında, O5 kodlu oyunda öğrencilerin %67’sinin, O16 kodlu oyunda ise öğrencilerin 

%50’sinin soruları çözerken zorluk yaşadıkları göze çarpmaktadır. Diğer taraftan ise O7 ve O13’te 

öğrencilerin hiçbirinin soruları çözerken zorluk yaşamadıkları dikkat çekmektedir. Öğrencilerin soruları 

çözmede yaşadıkları zorlukların nedenleri temalar altında toplanarak Şekil 3’te sunulmuştur. 
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Şekil 3. Öğrencilerin Soruları Çözerken Yaşadıkları Zorlukların Nedenlerine Ait Kelime Bulutu 

 

Şekil 3 incelendiğinde, öğrencilerin oyunlarda karşılaştıkları soruları çözerken yaşadıkları zorlukların 

nedenleri olarak;  soruların zorluğu, görsel hatalar, hatalı seçenekler ve zaman yetersizliği ifadelerini 

tekrar ettikleri görülmüştür. Öğrencilerin “Scratch programıyla tasarlanan oyunu oynarken yeni 

öğrendiğiniz matematiksel kavram ya da bilgi oldu mu? Eğer olduysa bunlar nelerdir açıklayınız.” 

sorusuna verdikleri yanıtlar incelendiğinde, genel olarak oyun oynama sürecinde yeni matematiksel 

kavram ya da bilginin öğrenilmediğini dile getirmişlerdir. Sadece O17 kodlu oyunda öğrencilerin 

%67’si yeni matematiksel kavram ya da bilgi öğrendiklerini belirtmişlerdir. Bununla ilgili olarak 

O17’den alınan ekran görüntüsü Şekil 4’te verilmiştir.  

 

 

Şekil 4. Çarpma İşleminin Modellenmesini Gösteren O17 Kodlu Oyundan Alınan Ekran Görüntüsü 



  

   
444 

Şekil 4 incelendiğinde, bir doğal sayı ile cebirsel ifadenin çarpımının modelleyerek yapıldığı 

görülmektedir. Burada modelleme ile çarpma işleminin gösterilmesini, öğrencilerin yeni bir 

matematiksel kavram ya da bilgi olarak değerlendirdikleri görülmüştür. Öğrencilerin “Scratch 

programıyla tasarlanan oyunun cebir öğrenme alanındaki kazanımları öğrenirken etkili olacağını 

düşünüyor musunuz? Nedenini açıklayınız.” sorusuna verdikleri yanıtlar incelendiğinde, O1, O7, O12, 

O15, O17 ve O18’de öğrencilerin %83’ünün olumlu yanıtlar verdikleri görülmektedir (Bkz. Tablo 1). 

Genel olarak değerlendirildiğinde, öğrencilerin tasarlanan oyunları kazanımları öğrenmede etkili bir 

araç olarak gördükleri söylenebilir. Öğrencilerin açıklamaları doğrultusunda, tasarlanan oyunların 

cebirsel ifadelerle ilgili kazanımları öğrenmede etkili olmasının nedenleri ortak temalar altında 

toplanarak Şekil 5’te kelime bulutu olarak verilmiştir. 

 

Şekil 5. Öğrencilerin Oyunların Cebirsel İfadelerle İlgili Kazanımları Öğrenmede Etkili Olacağını 

Düşünmelerinin Nedenlerine Ait Kelime Bulutu 

 

Şekil 5’e göre, öğrencilerin tasarlanan oyunların cebirsel ifadelerle ilgili kazanımları öğrenmede etkili 

olacağını düşünmelerinin nedenleri olarak; eğlenceli, motive edici, dikkat çekici ve kolay öğrenilebilir 

olması ifadelerini kullandıkları görülmektedir.  

 

4. SONUÇLAR ve ÖNERİLER 

Araştırmanın sonuçları değerlendirildiğinde, öğrencilerin genel olarak oyunları eğlenceli, ilgi çekici ve 

görsel olarak beğendikleri görülmüştür. Oyunlar olarak karşılaştırıldığında en çok beğenilen oyunların 

O15 ve O18 olduğu, en az beğenilen oyunların ise O1 ve O11 olduğu görülmektedir. Öğrencilerin 

oyunları beğenme nedenleri sorulduğunda ise genel olarak oyunun eğlenceli olması, ilgi çekici olması, 

görselliğinin iyi olması şeklinde görüşler alındığı görülmektedir. Benzer şekilde, Çetin ve Günay’ın 

(2011) çalışmasında, dijital ortamda tasarlanan öğretim materyallerinin deney, oyun, animasyon ve 

etkinlikleri içerisinde barındırdığından dolayı öğrencileri mutlu ettiği ve dersi daha eğlenceli hale 
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getirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Aynı şekilde Kahraman’ın (2013) çalışmasında ise dijital materyallerin 

derslerde kullanılmasının öğrenmeyi kolaylaştırdığı belirtilmiştir. Çubukluöz’ün (2019) öğrencilerin 

Scratch programında tasarladıkları oyunları, eğlenceli ve ilgi çekici bulması sonucunu ortaya koyması 

da bu çalışmanın sonucunu desteklemektedir.  

Öğrencilerin tasarlanan oyunları oynama sürecinde zorluk yaşama durumlarına bakıldığında en çok 

zorlanılan oyunların O1, O8 ve O11 olduğu, en az zorlanılan oyunların ise O14 ve O17 olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Öğrencilere bu oyunlarda zorluk yaşama durumlarının nedenleri sorulduğunda ise, kod 

hataları, yönerge eksiklikleri ve zaman yetersizliği gibi nedenler öne sürdükleri görülmüştür. 

Oyunlardaki soruların çözümünde en çok zorluk yaşanan oyunun O5 olduğu ve en az zorluk yaşanan 

oyunların ise O7 ve O13 olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumun ortaya çıkmasının nedenleri 

öğrencilere sorulduğunda ise öğrenciler başlıca nedenler arasında soruların zor olmasını dile 

getirmişlerdir. Bu bağlamda öğretmenlere Scratch ile tasarladıkları oyunlarda kullandıkları problem 

durumlarını oluştururken öğrencilerin ön bilgilerini dikkate almaları önerilmektedir. Tasarlanan 

oyunlarda yeni matematiksel bilgi öğrenme durumu incelendiğinde, öğrenciler O17 hariç oyunlarda yeni 

bir matematiksel bilgi öğrenmediklerini belirtmişlerdir. Bu durumun sebebi olarak, öğretmenlerin 

tasarladıkları oyunlarda alıştırma türünden sorular kullanmaları gösterilebilir.   

Cebirsel ifadeler konusundaki kazanımları öğrenme durumuna bakıldığında, öğrencilerin genel olarak 

tasarlanan oyunların kazanımları öğrenmede etkili olacağını düşündükleri görülmektedir. Bu durumun 

nedeni sorulduğunda ise öğrenciler eğlenceli, motive edici, dikkat çekici ve kolay öğrenilebilir 

bulduklarını belirtmişlerdir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara dayalı olarak; bu konu üzerinde 

araştırmacıların öğretmenlerin tasarladıkları oyunları derslerde kullanma düzeylerini incelemeleri ve 

cebirsel ifadeler konusu dışındaki diğer konularda da Scratch programında oyun tasarlatmaları 

önerilmektedir. Benzer çalışmanın öğretmen adayları ile yürütülerek bu çalışmanın sonuçlarıyla 

karşılaştırılabilir. Bununla birlikte, öğrencilerin oyunları oynama sürecinde yaşadıkları zorluklara ilişkin 

sonuçlar göz önüne alındığında, öğretmenlerin oyunları tasarlarken, yönergelerin öğrenciler için 

anlaşılır olmasına, kodlamaları doğru yazıp yeterli süreyi planlama konusuna dikkat etmeleri gerektiği 

önerilmektedir. 
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Öz 

Eskiye göre bugün çok daha hızlı ve akışkan bir dünyada yaşamaktayız. Bu hızlı ve akışkan 

yenidünyada, en çok etkilenen ve değişime uğrayan çocuklarımız olurken, aynı zamanda ebeveyn 

tutumları da değişiyor. Ebeveynlerin yaşam tarzlarındaki değişimler ve takındıkları tutumlar, Batı 

toplumlarında ve ülkemizde ergenlikten yetişkinliğe geçiş yaşını geciktirmekte, bu da beraberinde 

çocuklar üzerindeki ebeveyn müdahalesinin süresini uzatmaktadır. Bu durum ergenlik dönemindeki 

ebeveyn-ergen dinamiklerinde bir değişimin olacağı yönünde bir eğilime sebebiyet vermektedir. 

Ergenlerin yaşam şartları gereği özgürlüğe meyilli olmaları ve öz yeterlilikle ilgili artan talepleri, 

ebeveynliğin yapısında köklü değişimlere yol açmaktadır. Popüler kültür, yeni ortaya çıkan bu 

ebeveynler için “helikopter ebeveyn” terimini kullanmaktadır. 

Deneysel bulgular helikopter ebeveynliğin sınırlılığı üzerine odaklansa da makalemiz, helikopter 

ebeveynliğin etkilerinin tespit edilmesi, yetişkinliğe geçiş zamanını uzatma gibi olumsuz etkilerini en 

aza indirecek çalışmaların yapılabilmesi ve helikopter ebeveynlerin değişen rolleri ve sorumlulukları 

arasında bir denge kurmaya yardımcı olacak öneriler sunmayı amaçlamaktadır. Yapılacak yeni 

çalışmaların bu eksikliği tamamlayacağı ve çalışmamızın modern ebeveynliğin evrimleşmiş pek çok 

isimli hallerine dikkat çekerek bu kavramı bilimsel ortamlarda tartışmaya açacağı umulmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Helikopter ebeveyn, Helikopter ebeveynlik tutumları kaygı, sosyal bağımlılık, 

Helikopter ebeveynlerin özellikleri.   
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Abstract 

Compared to the past, we live in a faster and more unstable world. In this fast and unstable world, while 

our children are the most affected and quickly adapted, parental attitudes are also changing. The changes 

in the lifestyles and attitudes of the parents delay the age of transition from adolescence to adulthood in 

our and Western societies. This situation tends to cause a change among the dynamics of 

parents/adolescence. The life style of adolescent and their increasing demand for freedom and self 

sufficiency lead to radical changes in the structure of parenting. The popular culture use the term 

“helicopter parents” to refer to these emerging parents. 

While the experimental findings have focused on the limitations of the helicopter parenting, this study 

aims to provide suggestions that will help to establish a balance between the changing roles and 

responsibilities of helicopter parents, understanding the effects of helicopter parenting, identifying its 

positive effects on children’s development, minimizing its negative effects, such as prolonging the 

transition to adulthood. We hope further researches will complement the deficiency and it is believed 

that this study makes it to be discussed in the scientific areas by drawing attention to the   evolving 

names of modern parenting. 

Keywords: Helicopter parenting,the attitudes of helicopter parenting, anxiety, social 

addiction,helicopter parents features. 

 

 

GİRİŞ  

Günümüzde yaşanan toplumsal değişmeler aile ve toplum yapısındaki birtakım köklü değişiklikleri de 

beraberinde getirmiştir. Bu değişimler çocukların yetiştirilmesi konusunda ebeveynlere yeni ve farklı 

sorumluluklar yüklemiştir. Farklı kuşakların bir arada olduğu aile yapılarının ortadan kalkmaya 

başlaması, çocukları diğer yetişkinlerden soyutlamaktadır. Artık birçok nedenle mahalle hayatının 

kaybolması nedeniyle çocuklar 'sokağa çıkmak' terimini bile bilmeden büyüyorlar. Geçmiş dönemin 

ebeveynleri için çocuk yetiştirmek çok kolaydı. Çocuk doğar, anne sorumluğunda aile içinde büyür, 

gelişir, okula gider, bilmesi gerekenleri sosyal ortam içinde öğrenir, kendi halinde bir yetişkine 

dönüşürdü. Günümüzde çocuk yetiştirmek artık tamamen ebeveynlerin görev ve sorumluluğu haline 

gelmiştir. 

Ebeveynler, geçmişe oranla daha az çocuğa sahiptir. Bu durum çocuk başına harcanan zamanın ve 

paranın artması anlamına gelmektedir. İçinde yaşadığımız koşullar nedeniyle ebeveynler çocuklarının 

eğitimi, çalışma hayatı ve yaşayacakları yer seçimlerinde kendilerini sorumlu hissetmeye başladılar. 

Çocuklarını kendi önceliklerinden üstün ya da önde tutarak ailenin sosyal, mali ve duygusal 

kaynaklarından en büyük payı alan yaşamın merkezi haline getirdiler. 

Helikopter ebeveynler 1946-1964 yılları arasında, İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki doğum oranının 

çok yüksek olduğu dönemde doğan nesildir. Bu ebeveynlerin çocukları, milenyum jenerasyonuna denk 

gelmektedir. Bu nedenle helikopter ebeveynlere “Baby Boomers” (Bebek patlaması) denir. Baby 

Boomers’lar kendi ebeveynlerinin en iyi taraflarını (eğitim, özerklik ve disiplin gibi) almışlar ve 
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ebeveynlikte otoriter stilden, daha işbirlikçi stile geçiş yapmışlardır. Ebeveynler çocuklarının daha iyi 

seçimler yapmaları için kendilerini sorumlu tutmuşlardır (Hunt, 2008: 9-10). 

Helikopter ebeveynlerin ve onların tutumlarına maruz kalan çocukların en yüksek oranda görüldüğü 

kuşaklar ise, 1965-1980 yılları arasında doğan X Kuşağı ve 1981-1999 yılları arasında doğan Y Kuşağı 

ya da diğer adıyla milenyum kuşağıdır. Bu kuşakların özelliklerine bakıldığında, X kuşağının 

sorumluluk duyguları yüksek, rekabetçi, toplumcu, sadık, kanaatkâr ve idealist bir nesil olduğu; Y 

kuşağında ise başarı ve para elde etme gibi kavramların ön plana çıktığı ve aile arasındaki bağlarının da 

çok güçlü olduğu görülür. Bu kuşakların özelliklerine genel olarak baktığımızda helikopter ailelerin, 

uyguladıkları tutumları destekler nitelikte davranışlara sahip olabildiklerini görüyoruz (Odenweller ve 

diğerleri, 2014: 407-408). 

Milenyum kuşağında doğan helikopter ebeveynlerin en belirleyici özellikleri; aşırı ilgi, koruma ve 

akademik başarı konularında yoğunlaşmaktadır. Korumak denilince ilk akla gelen, fiziksel tehlikelerden 

korumak olsa da helikopter ebeveynler, çocuklarını karşılarına çıkan çeşitli problemler ve 

sorumluluklardan da koruma eğilimindedirler. Akademik başarının ise ebeveynleri oldukça 

kaygılandıran bir konu olduğu görülmektedir. Aileler çocuklarının anlık başarılarından çok, gelecekteki 

rekabet edebilirliklerini garantiye almak istemektedirler. 

Bu bağlamda helikopter ebeveynler;  çocuklarının ödevlerini yapıyor, her tür programını düzenliyor, 

farklı şehirde yaşayan çocuklarını bile uzaktan kumanda gibi sabahları uyandırma görevini üstleniyor 

hatta öğretmenlerini arayıp düşük notlar için hesap sorabiliyorlar. “Dünyanın en uzun göbek bağı” 

olarak nitelendirilen cep telefonu kullanımının da yaygınlaşmasıyla iyice kanıksamaya başlanan 

“helikopter ebeveynler”, tüm iyi niyetleriyle çocuklarının başarısı için çalışsalar da birey olmaya çalışan 

çocuğun benlik algısını “Sen beceremezsin, bu genç yaşında hayatını dengelemeyi bilmen mümkün 

değil; işte bu yüzden ben devrede olmak zorundayım.” mesajını vererek en büyük kötülüğü 

yaptıklarının farkına varmıyorlar. İşin ilginç yönü, çocuklar belli bir yaşa kadar bu durumdan gayet 

hoşnut, önceki nesillerle karşılaştırıldıklarında inanılmaz bir teslimiyet içinde, kendilerine altın tepside 

sunulan şartların memnuniyeti içinde bu durumu kabullenmiş gözüküyorlar. Çünkü bu genç yaşlarında 

hem sekreterleri, hem şoförleri, hem kişisel asistanları, onların karşılaşacakları her türlü şartı 

düzenlemek görevini zahmetsizce ve gönüllü olarak üstlenen ebeveynleri var. 

Sonuç olarak helikopter ebeveynlerin bu iyi niyetli davranışları istemeden de olsa çocuklarını pasifliğe 

itmekte ve bu durum, çocukların onaylanmamış ama akla yatkın riskler almalarının önünü kesmektedir” 

(Gardner ve Davis, 2014: 91-92).  

 

1. Kavramsal Çerçeve: Helikopter Ebeveynlik 

Helikopter ebeveynlik, çocuklarının çıkarları doğrultusunda hayatlarının her alanına kalıcı olarak 

müdahale etmek için sürekli çocuklarının yanında olan koruyucuları tanımlamak için kullanılan popüler 

bir bilimsel terimdir. Literatürde ilk olarak helikopter ebeveynlik, Haim Ginott’un 1969 yılında 

yayınlanan “Parents & Teenagers (Ebeveynler ve Gençler) adlı kitabında geçmektedir. Ginott; 

ebeveynlerin, çocukların gelişimlerinin her bir zerresini dikkatlice gözlemlemek için helikopter gibi 

gezindiğini belirtmiştir. Bu fenomeni tanımlamak için “çim biçme makinesi”, “buldozer” gibi - 
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helikopter ebeveynlere benzetilen - birçok terim kullanılmaktadır (Ganaprakasam ve diğerleri, 2018: 

378).  

Bu terimi ikinci olarak kullanan Cline ve Fay’dır. Cline ve Fay tarafından 1990 yılında ebeveynlik kitap 

serisinde bu ifade, her işini kendi yapabilecek yaşa gelmiş, üniversite çağındaki bir öğrencinin sürekli 

başında bekleyen anneyi tarif etmek için “Annem başımda helikopter gibi dönüyor.” demesiyle tekrar 

gündeme gelmiş ve ifadenin Batı ülkelerinde kullanımı daha da yaygınlaşmıştır. Kavram; çocuklarıyla 

sürekli iletişim kuran, çocukların işlerine müdahale eden, çocukları için kararlar veren, çocuklarının 

hedeflerine şahsen yatırım yapan ve çocuklarının karşılaştıkları engelleri kaldıran, aşırı derecede ilgili 

ve koruyucu ebeveynleri tanımlamak amacı ile kullanılmıştır. Ancak bu terim her ne kadar başta 

sorumluluklarını rahatça yerine getirebilecek üniversite çağındaki öğrencilerin aileleri için kullanılsa da, 

zamanla ‘helikopter ebeveynlik’ her yaşa dâhil edilebilir hale gelmiştir. Disiplinler içerisinde helikopter 

ebeveynlik; çocukta yüksek akademik başarı, daha iyi sosyal beceriler, daha az davranış problemleri ile 

sonuçlanan bir olgu olarak görülmektedir (Odenweller ve diğerleri, 2014: 408). 

Helikopter ebeveynliğin tek bir tanımı yoktur. Ebeveynlerin davranışları, çoğu çalışmada,  “çocuklarına 

sürekli yakın olan” ebeveynler olarak tanımlanmaktadır (Wilhelm ve diğerleri, 2014: 72). Helikopter 

ebeveynlik genelde “çocuklarının hayatlarına aşırı derecede müdahil olan, çocuklarının üstüne titreyen” 

ebeveynler olarak tanımlanır (Padilla ve diğerleri, 2012: 1177). Benzer terimler olan, aşırı ebeveynlik, 

yoğun ebeveynlik, yoğun destek ve müdahaleci ebeveyn tutumları gibi adlar, helikopter ebeveynlik 

yerine kullanılabilen ifadelerdir. Helikopter ebeveynlik çoğunlukla genç yetişkinlerin gelişim 

seviyelerine uygun olmama durumu olarak ifade edilir (Eunjoo ve diğerleri, 2019: 2850). 

Farklı yazarların; çocukları adına her şeyi yapan ve onun her işini kolaylaştıran aşırı korumacı 

ebeveynleri, blackhawk (Karaşahin) yani kamikaze ebeveynlik (Padilla ve diğerleri, 2012), aşırı 

ebeveynlik (Kuppens ve Ceulemans, 2018; Ganaprakasam ve diğerleri, 2018), çim biçme ebeveynliği 

(Locke ve diğerleri, 2012), küçük imparator ebeveynliği (Ashton ve diğerleri, 2013), kar küreyici 

ebeveynlik (Çırakoğlu, 2017: 98; Segrin ve diğerleri, 2015), kaplan ebeveynlik (Juang ve diğerleri, 

2013) ve buldozer ebeveynlik (Sharma ve Sarna, 2018) gibi kavramlarla anlattıkları görülmektedir. 

İsmi ne olursa olsun, bu ebeveynlerin tutumlarının ortak özellikleri; çocuklarına aşırı odaklanma 

(Rousseau ve Scharf, 2017), onların hayatlarına ilişkin çok fazla sorumluluk üstlenme (Somers ve Settle, 

2010), aşırı korumacılık (Kelly ve diğerleri, 2017) olarak özetlenebilir. 

Bu kavramları incelediğimizde bunların helikopter ebeveynliğin farklı kültürlerdeki isim halleri 

olduğunu ve çocukların farklı yaş dönemlerinde sergilenen ebeveynlik türlerinin bir parçası olduklarını 

söyleyebiliriz. Ancak bu yapılar helikopter ebeveynlik kavramını tam ifade etmede yetersiz kalır. Çünkü 

çocuğun psikolojik ve duygusal refahını hedeflemek yerine, ebeveynlerin refah ve güvenliğine 

odaklanmışlardır. Ebeveynler tüm şefkat, ilgi, sevgi ve yatırımlarını çocukları ile yakın ilişki içerinde 

olmayı sürdürebilmek için yapmışlardır (Padilla ve diğerleri, 2012: 1178). Bu ebeveynlik türlerinin 

kendini adamışlıkla ilgili davranışları, aslında öz ilerleme (öz başarı) ile ilişkilendirilir. Saatlerini 

çocuğunun piyano dersini izleyerek geçiren bir anne, aslında bu durumu kendi başarısıymış gibi görür. 

Tam tersine helikopter ebeveynlik kavramında vurguladığımız şey, çocuğun ihtiyaçlarını 

kendilerininkinden öncelikli tutma psikolojisidir (Ashton ve diğerleri 2013: 635). Bu ebeveynlerin 

çocuk bakımından ya da ebeveynlik aktivitelerinden mutluluk ya da hayat anlamı edindiklerini 



  

   
451 

söyleyebiliriz. Çocuklarının mutlu oldukları her bir dakika ebeveynlerin kendi mutluluklarından önce 

gelmektedir. Genel anlamda, günlük işlerden elde edilen tatmin ve mutluluk, kültürel beklentiler ve 

sosyal normlarla uyum içinde olma ile ilişkilendirilebilir (Ashton ve diğerleri, 2013: 640). 

Helikopter ebeveyn tutumlarını kültürlerarası karşılaştırmalarla inceleyen araştırmalar, her kültürde bu 

tür çocuk yetiştirme yaklaşımlarına rastlanabileceğini vurgulamaktadır. Bu bulgu, helikopter ebeveyn 

tutumlarının evrensel bir nitelik taşıyabileceği şeklinde yorumlanmıştır. Kwon ve diğerleri, farklı 

kültürlerde yaşayan helikopter ebeveynlerin benzer özelliklere sahip olduklarını saptamış ve helikopter 

ebeveynliğin kültürler üstü bir tutum olduğunu ileri sürmüştür (Kwon ve diğerleri, 2017: 1980). 

Helikopter ebeveynliğin farklı ülkelerde nasıl algılandığı ile ilgili çok az araştırma yapılmıştır. Yapılan 

bazı araştırmalar, Amerika ve Çin’deki ebeveyn uygulamalarında gözle görülür farklar olduğunu 

belirtirken, “sıradanlaşmadan evrenselleşme” bakış açısını destekleyecek akademik çıktıların ortak 

olduğunu da vurgulamaktadırlar (Eunjoo ve diğerleri, 2019: 2852). 

Bu bağlamda helikopter ebeveynliği, ebeveynliğin tamamen yeni bir boyutu olduğunu iddia edemeyiz. 

Bunun yerine, temel ebeveynliğin eşsiz bir çeşidi (modeli) olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle bu türün 

şefkat-destek, yüksek kontrol ve düşük özerkliği yansıttığını vurgulayabiliriz. Bu açıdan bakıldığında 

helikopter ebeveynlik kavramı, ebeveynliğin aynı temel boyutlarını kapsamaktadır. (Sorumluluk-

müdahale, kontrol ve otonom) ancak helikopter ebeveynliği farklı kılan şey, bu boyutlara verilen 

önceliktir. Helikopter ebeveynlikteki temel farklılık, çocuğun psikolojik ve duygusal otonomunu hedef 

almadığı için psikolojik kontrol kapsamına tam olarak girmemesidir. Ancak, yüksek oranda sergilenen 

şefkat ve desteğin yanı sıra çocuğun yaşına uygun olmayan sınırlamalarla birlikte davranışsal kontrolü 

yansıttığı görülmektedir (Padilla ve diğerleri, 2012: 1178). Bu nedenle helikopter ebeveynlik, eşi benzeri 

olmayan bir olgudur (Odenweller ve diğerleri, 2014: 420) ve yüksek derecede karmaşık, yoğun ve 

uygulamalı bir metot olarak da tanımlanan (Willoughby ve diğerleri, 2015: 670) bu olgu, yapı olarak da 

diğer ebeveyn biçimlerinden farklıdır diyebiliriz (Schiffrin ve diğerleri, 2015: 2323). 

Helikopter ebeveynlik “çocuklarının güvenliği ve başarısını” takıntı haline getirmiş, onların üzerlerine 

titreyen; onları tüm hatalardan, hayal kırıklıklarından, risklerden koruyan, dış dünyadan izole eden ve 

sayıları gittikçe artan yeni nesil ebeveynlere verilen diğer bir addır. Helikopter ebeveynlik, kitle iletişim 

becerileri, televizyon, bilgisayar yoluyla bir tür virüs gibi yayılarak tüm ebeveynleri ideolojik olarak 

helikopter ebeveyn modasına uyum sağlamaya zorlayarak değişen aile yapılarını, değişen dünyayı ve 

koşulları gösteren bir eğitim aracı haline gelmiştir (Vinson, 2013: 424-425). 

Bu güne kadar helikopter ebeveynlik kavramı çoğunlukla Amerika’da tartışılmakta olup, araştırmalar 

farklı ülkelerde helikopter ebeveynliğin akademik başarı üzerindeki rolünün, farklı yaş aralıkları, 

gelişim dönemleri, kültürler ve ülkeler arasındaki farklılıkları saptanması açısından önemlidir (Eunjoo 

ve diğerleri, 2019: 2852). 

Sonuç olarak helikopter ebeveynlik; çocuklarına hayatın her alanında eşlik eden, onları sürekli 

denetleyen, çocuklarının başından ayrılmayan, her işlerine yetişmeye çalışan, hayatlarına ve kişiliklerine 

aşırı derecede müdahale eden, oldukça hırslı, yorulmak bilmeyen, eğitimli orta sınıf ailelerden oluşan, 

çocuklarından akademik beklentileri yüksek olduğu için çocuklarının sosyal ve öğrenim hayatlarında 

onları çok yakından takip eden, onları kendilerini ifade etmelerine izin vermeyen bir dizi aktivitelere 

boğan, evlatlarını tamamen kendilerinin uzantısı olarak gören ve çocuklarının üstlenmesi gereken 
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sorumlulukları büyük bir hevesle onlar adına çözmek için ellerinden geleni yapan ebeveynler olarak 

tanımlanır.  

 

2. Helikopter Ebeveyn Kimlerdir ve Özellikleri 

Helikopter ebeveynler, çocuklarını daima kontrol altında tutan, onların hayatlarına ve kişilik 

oluşumlarına gereğinden fazla müdahale eden ebeveynlerin tutumuyla oluşur. Bu tip ebeveynlerin 

özelliklerine genel olarak baktığımızda, çocukların kendi sorumluluğunda olması gereken şeylerin 

ebeveynleri tarafından benimsendiğini görebiliriz. Çocukların fiziksel, bilişsel, psikolojik ve sosyal 

gelişimleri adına yapabilecekleri ve yapmaları gereken davranışları üstlenerek bu gelişimlerin 

gecikmesine veya sağlıklı bir şekilde tamamlanamamasına yol açabilirler. Hatta kimi zaman bazı 

ailelerin sosyal ortamlarda çocuklarını kendi istedikleri biçimde ifade etmeleri, küçük yaştan itibaren 

çocukların bireyselleşme ve sosyalleşme evrelerinde kendilerini güvenle ortaya koyabilmelerinde 

birtakım sorunlar yaşamalarına sebep olabilir. Bunun yanı sıra, helikopter ailelerin bir diğer önemli 

özelliği, çocuklarından her alanda beklentilerinin yüksek olmasıdır.  

Helikopter ebeveynlik, pek çok türde çocukların üstüne titremeyi kapsar ve doğum öncesinden başlayıp 

mezuniyet sonrasına kadar devam eder. Hamilelik dönemindeki helikopter ebeveynlik, ebeveynlerin 

hem hamilelik hem de bebek için abartılı bilgi arayışı içine girmesi ile başlar. Çocuk doğduğunda da 

çocuğu, gizli kameralar, koruyucu başlıklar, dizlikler ve GPS gibi takip cihazları ile koruyucu bir fanus 

ya da zırh içine yerleştirirler. Ebeveynler, oyun saatlerini ve çocukların tüm hayatlarını planlarlar. Bugün 

çocukların oyuna ayırdıkları vakit, geçmişe göre daha azdır ve çocuklar daha az özgürdürler. Çünkü çok 

fazla okul ve okul sonrası aktivitelere dâhil edilmişlerdir. Bu ebeveynler ev dışında da çocuklarının 

üstlerine titrerler; oyun alanları, parklar, okullar bu yerler arasındadır. Çocukların okullara adım 

atmasıyla birlikte ebeveynler de gerek akademik gerekse diğer - önceden tamamen öğretmene bırakılan 

- konularda gönüllü olarak görev alırlar (Vinson, 2013: 428-429-431). 

Helikopter ebeveynler, çocukların kendilerini düşünme ve geliştirme becerileri edinebilecekleri yer olan 

okullarda bile çocuklarına duygusal, fiziksel, bilişsel alan bırakmamaktadır. Bu ebeveynler çocuklarının 

hayatlarıyla o kadar meşguldürler ki tüm zamanlarını ve enerjilerini onların eğitimlerini ve yaşamlarını 

yönetmeye adamışlardır. Okullarda helikopter ebeveynlere sahip öğrenci sayısı az olsa da bu azınlık, 

öğretmenlere ve okul yönetimine garip taleplerle gelip işleyişi manipüle etmeyi başarabilmektedir. 

Çocuklarının en ufak bir sıkıntıyla karşılaşmaları durumunda bu ebeveynler, yardım sağlamak için tıpkı 

bir helikopter gibi olay yerine iniş (baskın) yaparak, okul yönetimi kararlarına direk müdahale ederek 

okul yönetiminden çocukları için gerekli bazı imtiyazları göstermesini isteyecek kadar da cesur 

olabilmektedirler. Okullarda helikopter ebeveynlerle olan en yaygın etkileşim türleri; kızgınlık, korku 

ve sevinçtir (Han ve Dong, 2009: 75). Hunt’a göre helikopter ebeveynlik; aşırı korumacı, aşırı 

mükemmeliyetçi ebeveynlik tutumu ve ebeveynlik sorumluluklarının abartılması olarak da adlandırılır 

(Hunt, 2008: 10). 

Helikopter ebeveynler çocuklarını, onların problem çözme ya da karar verme becerisi kazanmasına 

müsaade etmeden her türlü problemi çözerek yetiştirmektedirler. Bu aşırı korumacı ebeveynler, onlara 

özerklik kazandırmaksızın şu an ve gelecekle ilgili eylemlerine karar vermede otorite olmaktadırlar 

(Ganaprakasam ve diğerleri, 2018: 378). 
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Helikopter ebeveynliğin, yüksek müdahale, düşük otonom, duygusal destek gereksinimi, aşırı meraklı 

ebeveynlik, ergenlik dönemine müdahale, (Padilla-Walker & Nelson, 2012: 1186-1187); korumacı 

ebeveynlik, yönlendiricilik, aşırı korumacı ebeveynlik, çocuğun ihtiyaçlarına odaklı olma, çocuk için 

her şeyi yapmaya olan zaaf (Segrin ve diğerler, 2012: 238-240); onları kalıcı bağımlılık halinde tutma, 

çocuğun başarısına duygusal olarak fazla anlam yükleme, çocuğun yaptığı olumsuz durumlara aşırı 

tepkiler verme (Marano, 2004: 58-70); çocukların  ergenlik dönemlerinde üzerine titreme, gelişmelerine 

müdahale etme (Tyler, 2007: 43); çocuğun öz yeterliliğini engelleme, çocuklara kendi kararlarının 

sonuçlarına katlanma fırsatı sunmama ve kendilerini çocuklara adama, sürekli gözetim ve zorluklarla 

hiç tecrübe edilmeyiş (Odenweller ve diğerleri, 2014: 42); çocukları adına karar verme, arkadaş 

seçimlerine ve kıyafet seçimlerine karışma, çocuklarını her türlü zorluktan koruma adına talimatlar 

hazırlama (Ganaprakasam, ve diğerleri, 2018: 378) vb. belli başlı özellikleri arasındadır. 

Helikopter ebeveynliği özetlemeye çalıştığımızda, bir tür “aşırı eğitim” uygulayan ve çocuklarının 

başarısı için yüksek bir sorumlulukla hareket eden, aşırı ilgili ve riskten uzak ebeveynlerin olduğu bir 

resim ortaya çıkıyor. Helikopter ebeveynlerinin her türlü engeli ortadan kaldırmaya ve tehdit iddialarını 

çocuklarından uzak tutmaya çalıştıkları şeklinde kendilerini ifade ederler. Ebeveynler, okul ve ders dışı 

etkinliklerin yanı sıra çocuklarının hayatlarının diğer yönleriyle de yakından ilgileniyor ve çocuklarının 

yaşamlarına katılıyor ve bu da aşırı katılıma yol açıyor. Çocuklarına çok az güveniyorlar ve onlara 

bağımsızlık hissi vermiyorlar. Çocuklarının güvenliğinden aşırı derecede endişe duyuyorlar, bu da aşırı 

korumacı olmalarına neden oluyor (Wilhelm ve diğerleri, 2014: 72-73). 

Helikopter anne-babalar derken asıl kastedilen nedir ve bu ailelerin genel tutumları nasıldır? 

Çocuğunuzun odasını kaç yaşında olursa olsun siz mi topluyorsunuz? Ödevlerini yaptığınız oluyor mu? 

Düşük not aldığında “Üzülme bu kadar, ben yarın okula gider öğretmeninle konuşurum.” diyerek onu 

avutuyor musunuz? Gün içinde onunla defalarca telefonla konuşuyor musunuz? Canı sıkılınca onu 

eğlendirmek için ne yapacağınızı şaşırıyor musunuz? Başkalarıyla yaptığı tartışmalarda onu korumaya 

çalışıyor musunuz? Okulda problem yaşadığında, öğretmeni de dâhil, her zaman başkalarını mı 

suçlarsınız? Okulda kitabını, ödevini unuttuğunda hemen okula koşup alır mısınız? İsteklerine “hayır” 

diyebilir misiniz? Yoksa her istediğini yapabilmek için elinizden geleni yapıyor musunuz? 

Çocuğunuzun yerine cevap verip onun başarı hikâyelerini anlatıyor musunuz? Oyunlarda, yarışlarda 

kaybetmesine ondan daha fazla üzülüyor musunuz? Çocuğunuz işyerinde haksızlığa uğradığında 

patronu ile konuşmaya çalışıyor musunuz? Aileniz, arkadaşlarınız çocuğunuzu dünyanın merkezine 

koyduğunuzu söylüyorlar mı? Çocuğunuzun hikâyelerinden bahsederken onun adını kullanmak yerine 

“biz” diyor musunuz? Kendi kendine yemeğini ısıtabileceği yaşa geldiğini bildiğiniz halde aç 

kalmasından korkup eve koşuyor musunuz? Kendi programınızı onun programına göre sürekli 

değiştiriyor musunuz? Lise/üniversite çağındaki çocuğunuzu sabahları siz mi uyandırıyorsunuz? Bu 

soruların çoğuna olumlu cevap verdiyseniz siz de bir “helikopter ebeveyn”siniz demektir. 

Helikopter ebeveynler, sıcakkanlı ve destekleyicidirler. Kouros, bu ebeveynlerin çocuklarının 

hayatlarına aşırı şekilde karıştıklarını, problem çözmede ve özellikle karar vermede müdahale ettiklerini 

belirtmektedir (Kouros ve diğerleri, 2017: 940). 

Çocuklarını yetiştirmede tutarsız bir otoriterlik ve aşırı korumacılık karışımıyla bilinen helikopter 

ebeveynlik tarzı; çocuğun yaşından bağımsız olarak onları kontrol etme ihtiyacı, çocuklarını gerçekten 

sevmedikleri etkinlikleri yapmaya zorlama, farklı konularda ders aldırma veya başkalarıyla 
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sosyalleşmesinden mahrum etme, akademik sonuçları her şeyden önemli ve öncelikli tutma, 

çocuklarının yaptıkları her şeyde haklı olduklarını düşünme eğilimi, okul öncesinden üniversiteye kadar 

her kademede öğretmen ve okul kurallarından sürekli olarak şikâyette bulunma davranışlarıyla 

karakterize edilir (Yılmaz, 2020: 135). 

 

3. Helikopter Ebeveyn Tutum ve Davranışları 

Ebeveynlik tarzı, anne-babaların çocuk yetiştirmede kullandıkları standartları ve stratejileri temsil eden 

psikolojik bir yapıdır. Ebeveynlerin çocuklarını yetiştirdiği duygusal iklim olarak da tanımlanan 

ebeveynlik tarzlarının, yetiştirdikleri insanların kişilik yapılarını büyük ölçüde belirlediği genel kabul 

gören bir görüştür. Destek, katılım, sıcaklık, onay, kontrol, izleme ve ceza gibi pek çok bileşeni olan 

ebeveynlik tarzlarının çocuklarda gözlenen davranış sorunları, akademik başarı, psikolojik sağlık ve öz 

yeterlik gibi pek çok değişkenle ilişkili olduğu saptanmıştır (Yılmaz, 2020: 547). 

Ebeveynlerin çocuklarına karşı tutarlı ve düzenli olarak gösterdikleri davranış kalıpları, onların ruhsal 

uyumu açısından belirleyici rol oynar. Anne babanın olumlu ve destekleyici tutumları çocuğun 

gelişimine katkı sağlarken olumsuz ve kısıtlayıcı tutumları, bazı ruhsal problemlerin ortaya çıkmasına 

neden olur (Seven, 2008: 99). Ailede çocuğa karşı gösterilen tutumlar, aile yapısıyla birlikte çocuğun 

kişilik gelişimi üzerinde oldukça büyük rol oynamaktadır (Kaya ve diğerleri, 2012: 1). 

Çocukların ebeveynlerinden gördükleri tutumlar onların kişiliklerine, benlik algılarına ve çevresindeki 

insanlarla olan ilişkilerine etki etmektedir. Ebeveynler tutum ve davranışlarıyla çocuklarını duyarlı, 

ilgili, sorumlu, mutlu veya kaygısız, sorumsuz ve mutsuz bireyler haline getirebilmektedirler. Çocuklar, 

ebeveynlerinden aldıklarını başkalarına yansıtacaklarından sağlıklı bireyler ve sağlıklı nesiller 

yetiştirilmesinde ebeveynlere büyük sorumluluklar düşmektedir (Yaprak, 2007: 1). 

Hiçbir ebeveyn, çocuğunu utandırmak ya da rencide etmek için plan yapmaz. Tam tersine, birçok 

ebeveyn her güne çocuğuna karşı daha hoşgörülü ve sevgi dolu başlamayı ister. Çoğu ebeveyn ise 

çocuğunun iyiliği için bir şeyler yaptığını düşünür. Fakat çocuğunu olumsuz bir şekilde etkilediğinin 

farkında değildir (Ginott, 2009: 132). Helikopter ebeveynlik özünde iyi niyet barındırsa da çocuklarda 

olumsuz davranış edinimlerine sebep olmaktadır. Özellikle de bu durum ileriki dönemlerde de devam 

ederse ebeveynleri ele geçiren yüksek seviyede otonoma (bağımlılığa) dönüşecektir (Willoughby ve 

diğerleri, 2015: 672). 

Mary Elizabeth Hughes’e göre helikopter ebeveynleri çocuklarının hayatları üzerinde daha fazla kontrol 

sahibi olmaya iten belli başlı etmenleri şu şekilde sıralayabiliriz: Çocuğunun fiziksel, akademik, sosyal 

ve duygusal hayatı ile ilgili olası kötü sonuçlardan aşırı endişe ve korku, dış dünyaya karşı duyulan 

güvensizlik; ekonomi, iş piyasası ve genel olarak dünyayla ilgili endişeler (Hunt, 2008: 10). 

Günümüzde helikopter ebeveynliği artıran pek çok faktör vardır. Müdahalenin en önemli gerekçeleri; 

başarısızlık korkusu, demografik değişimler, geç yaşta anne baba olma, teknolojinin gelişmesi ve buna 

bağlı olarak çocukları izlemenin kolaylaşması, toplumdaki yapısal değişiklikler ve buna bağlı olarak 

anne-babaların öğrencilerin eğitimi konusundaki ilgisinin artması, ebeveynlerin çocuklarının güvenliği 

konusunda kaygılanmalarıdır. Sayılan bu sebeplere ilave olarak anne babaların diğer ebeveynleri 
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modellemeleri, helikopter anne-babalarda gözlemledikleri tutumları benimsemelerinin de artışta etkili 

olduğu düşünülmektedir (Yılmaz, 2020: 151). 

Helikopter ebeveynlik Asya’da oldukça yaygın bir tarzdır. Ebeveynlerin çocukları oyun alanlarında, 

okullarda ve özellikle sınavlarda sınav sonuna kadar sabırla beklemeleri oldukça alışılmış bir durumdur. 

Bu akım, çocuklar ergenliğe geçince de devam etmektedir ve hatta üniversitenin ilk günü de ebeveynler 

çocuklarına eşlik etmektedir. Bu durumu çocuk sayısındaki düşüş kısaca özetlemektedir. Tek çocuklu 

ebeveynler çocuklarının her hareketini izlemek ve korumak için yeterli zamana sahiptirler 

(Ganaprakasam ve diğerleri, 2018: 379). 

Asyalı aileler akademik eğitime ve öğrenme odaklı günlük aktivitelere değer verme eğilimindedir. Pek 

çok Asyalı aile ebeveyn desteği ile çocukların çok daha başarılı olacağına inanmaktadır. Bu sebeple 

helikopter ebeveynlik uygulamaları Asyalı ailelerin günlük rutini haline gelmiştir. Bu sebeple Asyalı 

ergenler helikopter ebeveynlik tutumlarını genel ebeveynlik tutumu olarak algılamaktadırlar. Batı 

ülkelerindeki Amerikan aileleri ise, bireyselliğe otonoma ve özgürlüğe önem verme eğilimindedir. Batı 

ülkelerindeki ebeveynler okulla işbirliği halinde gönüllü katılım çalışmaları, kaynak çeşitliliği ile 

çocuklarına destek vermektedir. Ancak bu destek ailenin sosyoekonomik altyapısı, etnik kökeni ve 

eğitim seviyesi ile oldukça alakalı bir durumdur. Bu sebeple Amerikalı çocuklar, aileleri hayatlarına çok 

müdahil olduklarında bunu bir çeşit istila olarak algılamaktadır (Eunjoo ve diğerleri, 2019: 2851). 

Özellikle Çin’de ebeveynler çocuklarını liseye başladıkları ilk günden, mezun oldukları güne kadar takip 

eder. Bu takip, liseye giriş sınavlarına hazırlığı, seçecekleri alanı, okula ulaşım seçeneklerini, hatta 

güvenli meslek seçimini bile kapsar. Kayıt aşamasında, pek çok ebeveyn liseler ve liselerdeki ana dersler 

(alanlar) ile ilgili bilgiler edinirler. Çocuklarının ilgi ve ihtiyaçlarına bakmaksızın çocuklarının hangi 

okula gideceklerine hangi bölümü seçeceklerine karar verirler. Helikopter veli olarak da adlandırılan 

ebeveynler, çocuklarının ağır okul çantalarını taşır ve sıraya girmelerine yardım ederler. Çocuklarının 

öğrencilik hayatları boyunca “helikopter (koruyucu) ebeveynler” çocuklarının yaşamları ve çalışmaları 

ile meşgul olurlar (Han ve Dong, 2009: 75). 

Helikopter ebeveyn tutumu, çocukların çok küçük yaşlarında kendini göstermeye başlar. Yürüme 

çağındaki çocuğu gölge gibi sürekli takip etme, davranışlarını ve oyunlarını yönlendirme, tek başına 

zaman geçirmesine fırsat vermeme şeklinde gözlenen tutum, okul çağında güvenilir öğretmen ve 

eğitimciler bulma konusunda aşırı çaba, çocuğun arkadaş ve aktivitelerini belirleme ve okul projeleri 

için orantısız yardım sağlama şekilleriyle kendini belli edebilir. Bununla birlikte helikopter ebeveynlik 

her yaşta birey üzerinde etkisini göstermeye devam edebilir. Çocuklarının başarıları ve gelecekleri için 

kaygı duyan bu aileler, çocuklarının ödevlerini kendi ödevleriymiş gibi kontrol edebilir, meslek 

tercihlerini kendi tercihleriymiş gibi benimseyebilir, sosyal çevrelerine kendi çevreleriymiş gibi hâkim 

olmak isteyebilirler. Fakat bu durum sadece çocukluk ya da ergenlik çağında değil, yetişkinlik 

çağlarında da devam edebilir. İlkokul çağındaki çocuklarda çocuğun sorumluluğu olan ve tek başına 

yapabileceği eylemleri üstlenmek, helikopter ailelerde görülen davranış şekilleridir. Lise ve üniversite 

dönemlerinde ise, düşük notlarından dolayı öğretmenlerini aramak, çocuğunun yeteneği olup 

olmadığına bakmadan gideceği kursları, çocuğunun öğrenim göreceği üniversiteyi ve bölümü, 

arkadaşlarını ve çocuklarının hayat arkadaşlarını, evlendikten sonra yaşayacakları yeri ve hatta 

torunlarının doğacağı zamanı seçmek ve girdiği ortamları ve gittiği yerleri kontrol etmek ile ilgili 

müdahaleler bireylerin ileriki yaşlarında da etkisini devam ettirmektedir (Yılmaz, 2020: 135). 
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Anne-babaların çocuk yetiştirme tarzı kadar, aynı ölçüde etkili bir başka husus da ebeveynlerinin kişilik 

yapısı ve davranışlarıdır. Anne babaların kişilik özellikleri, arzuları, özlemleri, başarıları kadar kendi 

çocukluklarında gördükleri muamele biçimleri de çocuğun kişilik gelişiminde etkili özelliklerdir. Bu 

özellikler kadar eşlerin birbirini algılayışı ve çocuklarını algılayış tarzları da çocuk yetiştirme tutum ve 

yöntemlerinde önemlidir (Aydın, 1997: 89-90). Buna bağlı olarak ana-babanın çocuğunu 

sosyalleştirmek için kullandığı yöntemler, seçtiği ödül ve cezalar, öğretme biçimleri, aktarmaya çalıştığı 

değerler, çocukların ilgileri ve sosyal becerileriyle birbirlerinden farklı ilişkiler geliştirmesine neden 

olur (Maccoby, 1984: 328). 

Araştırmalar, geleneksel Türk ailesinin utangaç ve içe dönük, itaatkâr, uyumlu ve çocuklarında 

bağımlılığı besleyen ve destekleyen bir yaklaşımda olduğunu göstermektedir. Bu özelliklerin oluşmasını 

destekleyen tutumlardan bir tanesi de anne-baba ve aile büyüklerinin aşırı koruyuculuğudur (Navaro, 

1989: 121). 

Toplumumuzda hatta tüm dünyada değişimin itici gücü iletişim alanında meydana gelmektedir ve bu 

durum karşı konulamaz bir hal almıştır. Milenyum nesli cep telefonları ile yetişmiştir ve kesintisiz 

iletişim onlar için normaldir. Araştırmaya katılan helikopter ebeveynlerin çoğu, çocuklarıyla günde en 

az üç ya da dört kez görüştüğünü belirtmiştir. Hindistan Bloomington Üniversitesi danışmanı Meno, cep 

telefonunu “sanal göbek bağı” olarak adlandırmaktadır (Hunt, 2008: 10).  Sanal göbek bağı ile bağlı 

olan ebeveyn ve çocuklarının etkileşimlerinin içeriği ise, sınav kâğıtlarıyla ilgilenmek, onlar için 

yapılacaklar listesi oluşturmak, onları sık sık ziyaret etmek, temizlik, yemek yapmak ve yurt odasındaki 

bozuk musluğu onarmak kadar sıradanlaşmaya başlamıştır. Çocuklar, sistemdeki şifrelerini, ebeveynleri 

ile paylaşırlar ve böylece onlar adına ebeveynler akademik durumları ve notları yönetirler. Ayrıca, 

derslerinde başarısız olan çocukların ebeveynleri, profesörleri bile arayabilmektedirler. Helikopter 

ebeveynler, ayrıca çocuklarının karşı cinsle olan ilişkilerine de direkt müdahale ederler. Çocuklarının 

evlilik için uygun kararı verecek kadar donanımlı olmadıklarını düşünürler. Hatta bazı helikopter 

ebeveynin çizgiyi aşıp çocuklarına kötü örnek olma pahasına, lise transkriptini sunmak suretiyle evrakta 

sahtecilik, önlerine çıkan engeller için zorbalığa başvurma gibi etik olmayan yolları da denedikleri 

görülmüştür (Hunt, 2008: 9; Ulutaş ve Aksoy, 2014: 199). 

Üniversiteler helikopter ebeveynler için kaygılıdırlar. Helikopter ebeveynlerin çocuklarıyla ilk önemli 

ayrılıklarıdır. Genelde, uzmanlar üniversitelerden ebeveyn kulüpleri, programları, aile kampüs 

ziyaretleri aracılığı ile ebeveynleri kucaklamalarını isterler. Ya da açıkça ebeveynlerden çocuklarına yer 

açmalarını isterler. Ancak, ebeveynler kampüste olmadığında yetkililer, çocukları üniversiteye aidiyet 

duygusunu artırmak için üniversite ile ilgili işlemlerde sürece dâhil etmek zorunda kalırlar. Bu durum 

Y kuşağının kampüse getirdiği oluşmamış kişilik özelliği ve eksikliği olarak yorumlanmaktadır 

(Odenweller ve diğerleri, 2014: 419).  

Ebeveyn müdahalesi boyutları üniversite kampüsünü aşıp işyerlerine kadar ulaşmıştır. Bu, üniversite 

çağındaki çocukların aileler ile bu kadar sıkı irtibat halinde olmaları düşünüldüğünde şaşırtıcı değildir. 

Üniversite İstihdam Araştırma Enstitüsü mezunların işe alınmaları sürecindeki ebeveyn müdahalesini 

incelemiştir. Ebeveynlerin % 40’nın şirketlerin web sitelerinden bilgi topladıklarını, % 31’i öğrencileri 

adına özetler çıkardığını, % 26’sı çocuğunu başka bir pozisyona terfi ettirmiş, % 12’si mülakat 

randevularını almış, % 4’ü ise çocuğunun iş mülakatına katıldığını bildirmiştir (Cassling ve diğerleri, 

2013: 5). 



  

   
457 

Sonuç olarak, bugünün ebeveynleri çocuklarının güvenlikleriyle ve gelecekleriyle ilgili endişeleri son 

yıllarda giderek artmaktadır. Dolayısıyla, bugün “paradoksal olarak çocuğun değeri ve yaşam 

standartları ne kadar arttıysa onu bekleyen risklerin de o kadar arttığına yönelik inanç yaygınlaşmıştır. 

Çocuğun toplum içerisindeki konumunun ve sosyal yapı içerisindeki ilişkilerinin, toplumsal düzene ait 

dinamiklerin etkisinde olması kaçınılmazdır (Çakı ve Altundere, 2017: 149). Nitekim dünyanın artık 

güvenli bir yer olmadığı düşüncesinin bu ebeveynleri, çocukları konusunda daha korumacı olmaya ve 

helikopter ebeveyn tutumuna ittiğini söyleyebiliriz (Duygulu, 2018: 85). 

 

4. Helikopter Ebeveynliğin Çocuk Gelişimi Üzerindeki Etkileri 

Helikopter ebeveynlik, çocuğun normal gelişimine müdahale eden bir yaklaşımdır. Dolayısıyla çocuğun 

da normal bir gelişimi olmayacaktır. Çocuğun; birçok becerileri eksik, psikolojik problemler yaşamaya 

yatkın, iş ve özel hayatında problemler ve başarısızlıklar yaşayan bir birey olarak yetişme olasılığı çok 

yüksektir. 

Her ne kadar ebeveyn müdahalesi, beliren ergenlik döneminde çok fazla olumlu etkiye sahipse de, bu 

durum aşırı kontrol ve istenmedik müdahale olarak algılandığında olumsuz etkiler görülmeye başlanır 

(Willoughby ve diğerleri, 2015: 672). Çocuklar ergenliğe geçerken karar vermede özgür olmak isterler. 

Ergenler, ebeveynlerinin bazı alanlarda kontrol sağlamak yerine her alanda kontrol sağlamak 

istediklerinin farkında olduklarını belirtmektedir. Çocuklar kendi davranış alanlarının oluştuğu alanları 

keşfettiklerinde, başkalarının mesela ebeveynlerinin bu eylemleri yönlendirme hakkının olup olmadığını 

sorgulamaya başlarlar. Kişisel alan dediğimiz mahremiyet, arkadaş seçimi, kıyafet seçimi, etkinlik 

seçimi ya da diğer bireysel ilgi alanlarına yapılan ebeveyn müdahalesine karşı çıkarlar ve bu alandaki 

ebeveyn otoritesini ihlal olarak görürler. Bu durum ergen inanışlarının tersine, ergenlerin kişisel 

alanlarını hiç olmadığı kadar sınırlar. Uzmanlara göre, ebeveynler, çocuklarının davranış alanları ile 

ebeveynlik tutumları arasında sınır koyabildiklerinde (örneğin, ahlaki ve sağgörü alanlarında daha etkin 

rol alıp kişisel alana müdahale etmediklerinde) bu durumun onların davranışlarına olumlu şekilde 

yansıyacağını belirtmektedirler (Padilla ve diğerleri, 2014: 294-295; Padilla ve diğerleri, 2012:1178).  

Tüm bunlar ele alındığında, kontrol ile ilgili yapılan teşebbüsler çocukta negatif davranışlarla 

ilişkilendirilmektedir. Psikolojik kontrol ve negatif etkilerin bağlantısı sürpriz değilse de, bulgular 

davranışsal kontrolün beklenmedik olduğu yönündedir. Ebeveyn desteği ile yoğrulan davranışsal 

kontrol, bilişsel yaşlarda daha yüksek psikolojik yapılanma ile ilişkilendirilmektedir. Ancak, yaş 

ilerledikçe (çocuk büyüdükçe) ve daha fazla özerkliğe ihtiyaç duyuldukça, yüksek seviyelerdeki destek 

ve kontrol, riskli akran seçimleri ve davranış problemlerine neden olmaktadır (Padilla ve diğerleri, 

2012:1179). 

Helikopter ebeveynler çocuklarını, çok yönlü yetişmeleri ve gelecekte kendilerini gerçekleştirebilmeleri 

için çeşitli kurslara ve özel derslere göndermektedirler. Ebeveynler bu davranışı çocuklarını mutlu 

etmek ve donanımlı birer birey olmalarını istemeleri şeklinde açıklamaktadır. Ancak ailelerin, 

çocuklarını gönderdikleri eğitimlerin her zaman çocuklarının tercihlerini yansıtmadığı çıkan sonuçlar 

arasındadır. Ortaya çıkan tema, ailelerin çocuklarını bazen kendi yapmak isteyip de yapamadıkları, 

bazen de prestijli olduğunu düşündükleri eğitimlere gönderdiği şeklindedir. Araştırmalara göre iki farklı 

ders dışı etkinliğe-liderlik ve spor gibi-katılan lise öğrencileri fayda görürken, ikiden fazla ders dışı 
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etkinliklerde bulunanların ise akademik başarılarının düştüğü gözlemlenmiştir. Çocukların ders dışı çok 

fazla etkinliğe dâhil edilmeleri, ebeveynlerin arzu ettiklerinin aksine bir ters etki gösterebilir. 

Çocuklarının başarılarını ve mutluluklarını artırmak yerine, aşırı yoğunluk onların, akademik başarıya 

ulaşmaları için daha fazla zamanlarını ve aile içinde arkadaşlarla sosyal aktivitelerde yer alma 

zamanlarını da almış olur. Bu da yüksek müdahaleci ebeveynlere sahip çocukların -ebeveynlerinin 

başlangıçtaki kaygı seviyeleri dikkate alındığında- depresyon ve kaygı gibi içsel problemlere sahip olma 

seviyesini arttırır (Schiffrin ve diğerleri, 2015: 2323-2324-2325). 

Araştırmalar, helikopter ebeveynliğin, çocukların okul hayatlarında kaygıyı tetikleme etkisine sahip 

olduğunu kanıtlamaktadırlar. Çocuklarının rutin eylemlerini sert bir şekilde planlayan ebeveynlerin, 

bağımlı olma hissini ve akademik başarı kaygısını artırdığını ortaya koymaktadır (Ganaprakasam ve 

diğerleri, 2018: 379). Bununla birlikte helikopter ebeveynlik, genç ergenlerde (yetişkinlerde) azalan 

okul bağı algısı ve düşük akademik başarı ile ilişkilendirilmektedir. Bu öğrencilerin, depresyon ve kaygı 

tedavileri ile birlikte iyi oluş hallerinde ve problem çözme becerilerinde bir düşüş; depresyon hallerinde 

de bir artış gibi olumsuz sonuçlar oluşturduğu belirtilmiştir (Kouros ve diğerleri, 2017: 940). 

ABD Ulusal Öğrenci Katılımı Araştırması'nın sonuçlarına göre, helikopter ebeveynlerinin çocuklarının 

istatistiksel olarak anksiyete ve depresyondan muzdarip olma olasılıklarının daha yüksek olduğunu 

göstermiştir (Wilhelm ve diğerleri, 2014: 72). 

Helikopter ebeveynliğin çocuk çıktıları üzerindeki rolü ile ilgili pek çok sayıda çalışma yapılmış olsa 

da geç ergenlerdeki akademik çıktıları üzerinde yapılmış deneysel araştırmalar oldukça azdır. Özellikle 

Amerikalı ve Güney Koreli üniversite öğrencileri üzerinde öz yeterlilik baz alınarak yapılan çoklu grup 

analiz modelleri Güney Koreli babaların helikopter ebeveynlik tutumlarının çocukların akademik 

başarıları üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunu göstermektedir. Kore için, yüksek orandaki helikopter 

baba tutumları düşük oranda akademik başarı ile ilişkilendirilmektedir (Eunjoo ve diğerleri, 2019: 

2849). Öz yeterliliğe sahip öğrenciler kendi yeteneklerinin farkındadır. Görevlerini yerine getirip,  kendi 

ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Bu nedenle öz yeterlilik, akademik çıktıların güçlü bir göstergesidir. 

Amerika’daki üniversite öğrencilerinin akademik çıktılarına odaklanıldığında yüksek helikopter 

ebeveynlik uygulamalarının daha düşük öz yeterlilik ve akademik başarı ile ilişkilendirildiği 

görülmüştür. Aşırı (abartılı) ebeveynliğin, -helikopter ebeveynliğe benzeyen- Çinli öğrencilerde öz 

yeterlilikle negatif ilişki içinde olduğu vurgulanmaktadır (Eunjoo ve diğerleri, 2019: 2853). 

Ergenlikte aşırı ebeveyn kontrolünün ebeveynlere karşı olan olumsuz tutumlar, yetişkinlikte yeni 

duygusal ve samimi ilişkilere olan isteği de azaltmaktadır. Aşırı müdahaleci ebeveynler kendilerini 

ilişkilerle ilgili karar verici merkez olarak ilan ettikleri için çocuklar, kendilerini ilişkileriyle ya da olası 

bir evlilikle ilgili karar vermede yetersiz ve isteksiz olarak görmektedirler. Bu konudaki sınırlı 

araştırmalar gösteriyor ki, helikopter ebeveynler genç yetişkin nüfusunun belirli kesimlerinde geç 

evliliğe yönlendirirken, aynı zamanda çocuklarını daha bireysel ve riskli davranışlara maruz bırakan aile 

iklimi (Willoughby ve diğerleri, 2015: 670-671) ve kaygı, depresyon, yaşamdan zevk almama ve 

psikolojik açıdan iyi olmama gibi sonuçlar oluşturmaktadır (Nelson ve diğerleri,  2015: 282). 

Helikopter ebeveynler tarafından yetiştirilen çocukların zaman yönetimi ve sorunlarla baş etme gibi 

yeterlilikleri geliştirmede başarısız olmaları dikkate değer hususlardandır. Bu çocuklarda düşük 

yaratıcılık, özgüven, özsaygı eksikliği ve andan keyif almama ile başkalarının hislerini paylaşamama, 
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kaygılı olma, kendi başlarına hayatta kalma becerisi edinememe şeklinde tezahür etmektedir. Koruyucu 

ebeveynlerin de bu şekilde davranmalarında kendilerine göre sebepleri vardır. Temelde yatan sebep, 

çocuklarının yardıma muhtaç varlıklar olduğu ve yardım edildikleri takdirde, rekabetlerle dolu dünyada 

başarıyı elde edeceklerine olan inançtır. Ebeveynlerin destekleyici tutumları olumlu karşılanırken, son 

zamanlarda onların çocuklarının hayatlarına yaptıkları müdahaleler tartışılır olmuştur. Bu tutumlar 

destekleyici olsa da çocuklar, fizyolojik ve psikolojik olarak problemler yaşamaktadır. Çocuğun, 

sonrasında ebeveynle bağını kopardığı ciddi çocuk- ebeveyn ilişki zedelenmesine de sebep olur. Genç 

yetişkinlerde, ebeveyn kontrolü, duygusal yönetim ve düzenleme, depresyon ve hayal kırıklıkları ile 

ilişkilendirilir (Ulutaş ve Aksoy, 2014: 199-200). 

Helikopter ebeveynlikle ilgili farklı ülkelerde yapılmış araştırmalara göre, helikopter ebeveynliğin 

ortaya çıkardığı en önemli sorun; “Bu şeyi kendim yapmam konusunda ailem bana güvenmiyor.” 

mesajıdır. Bu mesaj kendine güvenin ve özsaygının azalmasına yol açmaktadır (Kouros ve diğerleri, 

2017: 940). Bununla birlikte pek çok araştırmada helikopter ebeveynlerin çocuklarında yüksek düzeyde 

kaygı ve depresyon, diğer çocuklara kıyasla anlamlı derecede daha fazla gözlenmiştir (Garner, 2017). 

Yaşam becerilerinin yeterince gelişmemesi, kendini ifade etme becerisinin gelişmemesi ve öz yeterlik 

inancının zayıf olması (Van Ingen vd., 2015; Reed vd., 2016; Kouros ve diğerleri, 2017: 946), sosyal 

fobi, obsesyon, panik bozukluk (Murray, Farrington vd., 2009; Reed vd., 2016; Garner, 2017) sık 

gözlenen sonuçlar arasındadır. Helikopter anne-babaya sahip olan bazı çocuklarda ise hak görme 

duygusunun aşırı gelişmesi, ego enflasyonu denilen ve narsistik çocukların yetişmesine kadar uzanan 

sorunlara neden olmaktadır (Salecl, 2014: 15; Eberly-Lewis vd., 2018). Örneğin, ABD’de ankete katılan 

üniversite personelinin % 93'ü son beş yılda endişeli veya öfkeli ebeveynlerden gelen öğrenci 

sorunlarına ilişkin sorularda önemli bir artış olduğunu bildirmektedir (Wilhelm ve diğerleri, 2014: 71). 

Somers ve Settle göre, üniversite öğrencilerinin yaklaşık % 50’sinin günlük işlerine müdahale eden 

ebeveynlere sahiptir. Bu durum bazı Amerikan üniversitelerini, ebeveynlerin çocuklarının sorunlarını 

hemen çözmemeleri konusunda uyarmak zorunda bırakmıştır. Üniversiteler, aşırı ebeveyn tutumlarının 

çocukların problem çözme becerilerini gizlediğini ve karar verme becerilerini kötü etkilediği hususunda 

bilgilendirmektedirler. Hatta bazı okullar ebeveynleri, çocukların bir adım arkalarından gelmeleri 

konusunda sık sık uyarmaktadır. Böylelikle çocuklar sosyal yaşamlarında daha özgür bir şekilde 

davranabileceklerdir (Eunjoo ve diğerleri, 2019: 2851). 

Helikopter ebeveynlerin çocuklarının etkilendikleri diğer bir alanda kariyer hizmetleridir. Kronolojik 

olarak düşünüldüğünde eğitim yaşamını iş yaşamının takip edeceği beklenmektedir. Kendini 

gerçekleştirmenin bir ayağı olan işlevselliğin en fazla ortaya koyulacağı alan iş yaşamıdır. Helikopter 

ebeveynlerin çocuklarının çoğunluğunun iş yaşamlarından memnun olmadıkları görülmektedir. Bunun 

en önemli sebepleri ise, seçtikleri alanda eğitim görmemiş olmaları ve işin sunduğu olanaklardan tatmin 

olmamalarıdır. Öncelikle çocuklar işi, para kazanmanın bir aracı ve toplumun dayattığı bir mecburiyet 

olarak görmektedirler. Ekonomik özgürlük kazanmak için çalışan bireyler, yaptıkları işin önemine 

inanmamaktadırlar (Yaşin, 2018: 143). 

İşverenler ve şirketler bu değişimi fark etmişlerdir ki duruma ayak uydurmaya çalışmaktadırlar. Bazı 

şirketler, şirket kültürü hakkında bilgiler içeren ebeveyn kitleri hazırlamanın yanında çocuklarının 

çalışacakları ortamları tanıtan şirket turları bile düzenlemektedirler. Ebeveynler, iş tanıtım fuarlarına 

katılıp onlar adına iş başvurularında bile bulunurlar. İş teklifi sunulduğunda bunu hemen ailelerine 
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danışırlar ve bazı ebeveynler mülakata çocukları ile birlikte gider hatta onlarla aynı yere bile otururlar. 

Ayrıca helikopter ebeveynlerin yetiştirdiği bu çocuklar övülmeye ve özel hissetmeye o kadar 

alışmışlardır ki, teklif edilen ücretleri çoğunlukla az bulurlar (Hunt, 2008: 11-12; Vinson, 2013: 440). 

Yapılan araştırmalara göre, aşırı helikopter ebeveyn tutumlarına maruz kalan çocuklarda 

reçetelendirilmiş ağrı kesici kullanımı, kötü yeme alışkanlıkları, yüksek kaygı, depresyon, özgüven 

düşüklüğü, okula uyum sorunu ve çocukların benlik gelişiminde gecikmeye neden olma ile 

ilişkilendirmiştir. Ayrıca helikopter ebeveyn tutumları, çocukların ebeveynlerine bağımlı kalmasına, 

gelişimlerini yavaşlatmasına, kendi başlarına sorunlarını çözme becerisi edinmelerine, zorluklara ve 

yıpratıcı deneyimlere karşı oluşan psikolojik bağışıklık geliştirmelerine engel olmaktadır (Odenweller 

ve diğerleri, 2014: 409; Willoughby ve diğerleri, 2015: 672-673).   

Çocuklarının karar vermelerinde genel hayatlarında, aşırı müdahaleci olan helikopter ebeveynler, 

çocuklarının sorunlarla baş etme becerisi edinme ve geliştirmelerini engellemiş olurlar. Bu durum ayrıca 

psikolojik sorunlara karşı direnç göstermede etkili olan öz yeterlilik ve özgüvenlerini de kötü etkiler 

(Kouros ve diğerleri, 2017: 946).Öte yandan helikopter ebeveynlik davranışları yeterlilik hissine de 

müdahale eder. Çünkü bu tür ebeveyn tutumları, çocukların bir şey başaracağına inanmama anlamı da 

taşımaktadır. Dahası, ebeveynler çocuklarının sorunlarını çözmeye devam ettikçe çocuklarda 

problemlerini çözme becerisi ve yeterliliği oluşmamaktadır. Mesela üniversite profesörünü arayan bir 

ebeveyn, farkında olmadan çocuğunun yetersiz olduğu mesajını da iletmektedir. Veriler gösteriyor ki 

yeterlilik hissi, sağlıklı birey olmanın en önemli bileşenidir (Schiffrin ve diğerleri, 2014: 554). 

Erken dönemde çevrede ve kişilerarası ilişkide aşağılayıcı olarak algılanan tutumlara maruz kalmak, 

çocukların kendilik algısını yetersizlik üzerinde temellendirebilmekte ve bu durum, ileri dönem 

yetersizlik algısından kaçınmak için sosyal ortamdan uzaklaşmaya neden olabilmektedir. Dolayısıyla, 

erken dönemde maruz kalınan kaygılı ve müdahaleci tutumlar ile beslenen çocuğun kendisine yönelik 

yetersizlik algısı, ileriki dönemdeki ilişkilerde de sürdürülürse kişiyi karşısındakine bağımlı hale 

getirebilmektedir. Bu nedenle helikopter ebeveynliğin üzerine titreme tutumu, işin doğası gereği 

çocuğun sıkıntılarını o anda gidermediği gibi kısa vadeli yarar sağlasa da, uzun vadede fiziksel, sosyal 

ve duygusal gelişimlerine zarar vermiş olacaktır (Odenweller ve diğerleri, 2014: 419). 

Öte yandan Çırakoğlu’nun tespitine göre de, kendisi de toplumsal streslere maruz kalan, bu stresi etkili 

yönetemeyen ve çocukları için çaresizlik hisseden bir ebeveynin aşırı korumacı yaklaşımında daha da 

artış olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz (Çırakoğlu, 2017: 98). 

Aşırıcı korumacı çevrede büyüyen, her sorunu ebeveynleri tarafından çözülen, kendi kararlarını kendi 

alamayan çocuklar, hayattan edinmeleri gereken deneyimleri edinmeden hayatla karşı karşıya 

kaldıklarında zekâ ve yeteneğinin altında performans gösterebilmektedirler. Şişirilmiş bir egoya sahip 

olma, düşük özsaygı ve yeterlilik duygusunun azlığı, bastırılmış kişilik, sağduyudan yoksunluk, karar 

vermede zorlanma, problem çözme becerisinin gelişmemesi, daha iyiyi yapma ve çabalama isteğinin 

düşük olması ve aileye bağımlı davranışlar sergileme gibi özellikler bu tutumla yetişen çocuklarda 

gözlenmektedir.  
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Helikopter ebeveyn tutumlarının yıpratıcı role sahip olup olmamasını belirleyen faktör ise aile sıcaklığı, 

şefkatidir. Medyadaki kalıplaşmış aile şefkati ve korumacı ebeveynlik klişelerine rağmen Nelson ve 

Padilla, helikopter ebeveynlikte herhangi bir aile sıcaklığı ve şefkatin bulunmadığını bildirmektedirler. 

Bu yüzden, helikopter ebeveynliği şefkat ile olumlu, otonom edinimi ile olumsuz ilişki içinde olduğunu 

varsaymaktayız (Nelson ve diğerleri,  2015: 282-283, Padilla ve diğerleri, 2012:1180). Bu nedenle 

helikopter ebeveynlerin, çocuklarının birer yetişkin oğullar ve kız evlatlar olduğunu kabul etmeleri, 

kontrolü bırakıp onlara destek ve şefkat gösteren modda kalmaları gerekmektedir (Aquilino, 2006: 195-

196). 

Helikopter ebeveynliğin gençlerin öğrenmede öz yeterliliğini de kötü etkilediğini açığa çıkarmıştır. 

Ancak çalışmalar şunu göstermektedir ki çocukları ile ilgili beklentilerini, ilgi ve şefkat altında gösteren 

ebeveynlerin yetiştirdiği çocuklar öğrenmede daha fazla öz yeterlilik sergilemektedir. Helikopter 

ebeveynlerin yetiştirdiği çocuklarda başkasına bağımlı olma gözlemlenmektedir (Ganaprakasam ve 

diğerleri, 2018: 381-382). 

Sonuç olarak şefkatten yoksun helikopter ebeveynlik, ergenlikte uyumsuzluk olarak kendini gösterir. 

Yani, helikopter ebeveynlikte şefkatin olup olmaması ergenlikte yaşanan uyum ve uyumsuzluk 

sorunlarında kilit rol oynamaktadır (Nelson ve diğerleri, 2015: 284). 

 

5. Çözüm Önerileri 

Ebeveynlerin zamana uygun özelliklerle donanmış çocuklar yetiştirmeleri, onların gelişimlerini 

yeterince destekleyebilmeleri için ilk olarak sahip oldukları ebeveyn tutumlarını gözden geçirmeleri ve 

yeri geldiğinde tutum ve davranışlarında değişikliğe gitmeleri gerekmektedir. Zengin uyarıcıların 

sunulduğu, uygun bir ortamda geçen çocukluk dönemi, çocuğun birçok yönden kendini en iyi şekilde 

geliştirmesini sağlayacaktır. Bunun için ebeveynlerin ebeveynliği duruma göre şekillenen, sıradan bir iş 

olarak görmemeleri, ellerindeki en değerli varlık olan çocukları için önce kendilerini geliştirmelerinin, 

yeni bilgiler öğrenmelerinin, farklı yöntemleri araştırmalarının gerekli olduğunu bilmeleri 

gerekmektedir (Özel ve Zelyurt, 2016: 18). 

Ebeveynler için hoşgörülü olmak kolay, fakat kararlı olmak zordur. Bu genellikle aşırı müsamahakârlığı 

doğurur. Bazı ebeveynler ise kararlılığı kolay bulup hoşgörüyü unuturlar. Bu ise genelde aşırı sertliği 

beraberinde getirir. Her iki durum da çocuk için sağlıksızdır. Ne sertlik ne de müsamahakâr olmak 

çocukların mutlu, katılımcı, yetenekli gençler olmaları için gerekli olan yaşamsal becerileri 

geliştirmelerine yardımcı olacaktır (Nelsen ve diğerleri, 2002: 17). Özellikle ebeveynler, çocuklarla 

ilişkilerinde mutlaka tutarlı ve planlı olmalıdır. Tutarlılık, konulan kuralları ve onların sonuçlarını takip 

etmek anlamına gelmektedir. Ebeveynler tarafından bir kural konmuşsa ve bunun etkileri görülmek 

isteniyorsa onlar, söylediklerini uygulamaya çalışmalıdırlar. Özellikle kararlar alınıp uygulamada 

başarısız olunursa çocuklar da sınırları aşmayı çok kolay öğrenirler. 

Çocuğun gelişimi, çevresiyle olan etkileşimi ile doğru orantılıdır. Ebeveynler, çocukların içinde 

bulundukları durumda onların nasıl desteklenmesi gerektiğini bilirlerse buna en uygun olan tutumu 

sergileyebilirler. Ebeveynleri tarafından desteklenen, başarıları takdir edilen, yeri geldiğinde yaptığı 

yanlışı fark ettirilen çocuklar, sağlıklı bir kişilik gelişimi gösterirler. Erken çocukluk döneminde, 
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davranışların şekillenmesinin yoğun olduğu düşünüldüğünde ebeveynlerin hangi durumda nasıl bir tavır 

almaları gerektiğinin önemi daha da belirginleşmiş olacaktır (Dahlberg ve diğerleri, 1999: 127). 

Öte yandan ebeveyn müdahalesinin pek çok olumlu yanı vardır. Ancak okullar, olumsuz gördükleri 

ebeveyn müdahalesini olumluya çevirebilecekleri bir yol bulmalıdır. Aksi halde sorun çözmede yetersiz, 

daha bağımlı, kolay yıkılabilen bireylerin oluşması kaçınılmaz olacaktır. Okulların kendi sorumlulukları 

ile ebeveyn beklentileri arasında bir denge tutturması gerekmektedir. 

Özellikle okullarda gelişimsel rehberlik alanında daha fazla etkinlikler programlanılarak öğrencilerin 

kendi motivasyonları, korku ve sosyal ihtiyaçlarının farkında olmaları ve bunları sağlıklı yollarla 

karşılamaları konusunda yardımcı olunabilir. Farkındalık geliştirme, şişirilmiş benlik duygusu ile 

mücadelenin en önemli basamağıdır. Birey kendi benliği ile ilgili dinamiklerin farkına vardığında, 

dışarıdan onaylanma beklemeden davranışlarını düzenleyebilir ve kontrol edebilir (Yılmaz, 2020: 549). 

Bireyin yaşam evreleri boyunca toplumun bir parçası olmasına yardımcı olan beceri, tutum ve 

yeteneklerin edinilmesi önemlidir. Bireyin bu edinimlerle toplumun beklentilerini ne ölçüde ve nasıl 

karşıladığı da toplumdaki yerini etkiler. 

Başarısızlığın her zaman herkesin başına gelebilecek bir durum olduğunu kabullenmek, başarıya 

ulaşmanın ancak başarısızlığı yaşayarak gerçekleşeceğini unutmamak gerekir. Çocuğunuz başarısız 

olduğunda müdahale etmeyin. Çocuğunuz her zaman başarılı olacak diye bir şey söz konusu değildir. 

Kendinizi bu konuda rahatlatın ve çocuğunuzun tecrübe kazandığını düşünün. Hemen tepki 

göstermeyin, çocuğunuzun süreci kavrayabilmesi için zamana ihtiyacı vardır. Ebeveyn olarak 

çocuğunuzun kendi hatalarını yaparak-yaşayarak öğrenmesine, hayal kırıklıkları yaşamasına ve bununla 

başa çıkmayı öğrenmesine, hayatla mücadele etmesine izin vermelisiniz.  

APA (Amerikan Psikoloji Derneği) zorluklar, travma, trajedi, tehdit ya da ağır stres koşullarına iyi uyum 

sağlayabilmeyi rezilyans olarak tanımlar. Stres altında, strese rağmen yüksek performans gösterebilme, 

rezilyant kişilik özelliği olarak tanımlanır. Bu kavram, zor koşullara karşın yaşamla ilgili tüm 

aktivitelere katılmayı, yaşam koşullarını değiştirebileceğine inanmayı ve bu uğurda uğraşmayı, 

güçlüklere meydan okuyarak karşılamayı içerir. Zorluklar karşısında yıkılmama, olumsuzluklar geçince 

eski haline dönebilme becerisidir. Kırılmadan bükülebilme, eğilme, olay geçtikten sonra da eski şekline 

dönebilme kapasitesidir. Muson yağmurlarında bambuların kırılmadan nerdeyse yere kadar eğilmeleri, 

yağmur geçince de tekrar ayağa kalkmaları buna örnek olarak verilebilir (Şeçkin ve Hasanoğlu, 2016: 

13-14). 

Ebeveynlerin temel olarak benimsemesi gereken düşünce, çocukları “onların çocukları” olmaktan öte 

birer “birey” ve “kendine has bir insan” olarak görmektir. Çocuklarının bir noktadan sonra, varlığını 

ailesinin desteği olmaksızın sürdürmesi gerektiği düşüncesini her daim göz önünde bulundurarak 

yaklaşılmalıdır. Ebeveynler unutmamalı ki sorumluluk verilmeyen çocuk, sorumluluk sahibi bir yetişkin 

olmakta zorlanır.  

Çocuklara yaşlarına uygun şekilde görevler ve sorumluluklar verilmesi onların öz güven, öz yeterlilik 

ve öz disiplin kazanmasına yardımcı olur. Çocuğun problemlerle karşılaşmasını engellemek, onun 

önüne problemsiz bir dünya sunmamanın aksine, ilerde yaşayacağı problemlere karşı savunmasız kılar. 

Anne-babalar, çocuklarının hata yapmalarına ve daha sonra hatalarından ders almalarına izin 
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vermelidirler. Elbette bu, çocuğu problemleriyle baş başa bırakmak değildir. Bu gibi durumlarda çocuğa 

seçenekler sunularak arkasında ailesinin olduğu hissettirilmelidir. Anne ve babaların sorumluluğu 

çocuklarına bir yol çizmek değil, bir yol haritası vermektir. 

Her çocuk öğrenmeye istekli olarak doğar. Ama bazı durumlarda yetişkinler kendi amaçlarını, bakış 

açılarını ve görülecek işlerini çocuklara zorla kabul ettirmeye çalıştıklarından çocuklardaki bu isteklilik 

kırılabilir. Bunu önlemek için çocukları öğrenme öncesinde var olan bilgileriyle kabul etmek yerine, 

onları doldurulacak boş kaplar olarak görmek gerekir (Curtis ve Carter, 2008: 25). 

Çocuğunuzun akademik başarısına takılıp kişiliğini bastırmayın. Çünkü sadece okulda başarılı olması 

mutlu ve sağlıklı bir hayat sürmesinin, hayatta başarılı olmasının hiçbir zaman garantisi değildir. Hayatta 

başarılı olmasının garantisi sağlıklı bir kişiliğe sahip olması, normal gelişim aşamalarından geçerek 

sağlıklı bir ebeveyn tutumuyla büyümüş olmasına bağlıdır. Bunun için nereye kadar koruyacağız, nerede 

aşırıya kaçıyoruz? Bu çizginin çok iyi belirlenmesi gereklidir.  

Ebeveyn yönlendirmesindeki problemler, ebeveynlerin müdahale stratejilerini ayarlayamadıkları zaman 

ortaya çıkmaktadır. Çocuk iki yaşındayken en iyi iş gibi görünen sürekli gözetim, sorunları hemen 

çözme, çocuğun davranışını yönlendirme gibi davranışlar çocuklar olgunlaştığında gelişimsel olarak 

uygun olmaktan çıkar. Ebeveyn tutumlarını duruma göre düzenleyemeyen ebeveynler, kendilerini 

yerinde müdahale yerine aşırı müdahale ederken bulurlar. Çocuklarının her sorununu önceden tahmin 

edip gidermeye çalışan ebeveynler, kendi problemlerini çözmeye yeterli becerisi ve özerklik duygusu 

olmayan, yetişkinlik yaşlarına gelmiş çocuklarla baş başa kalırlar. Bu yüzden, çocuklarının yaşayacağı 

sorunları önceden görüp hemen çözen ebeveynler, çocuklarının kendileri için bağımsız seçimler 

yapabilme becerisini geliştiremedikleri bir bağımlı olma döngüsüne kaçınılmaz bir şekilde katkıda 

bulunuyor olacaklardır (Schiffrin ve diğerleri, 2015: 2324). 

Aile içerisinde iyi bir iletişimin olması için ilk olarak ebeveynlerin çocuklarını fiziksel, ruhsal ve sosyal 

açılardan çok iyi tanıması gerekir. Böylece çocuğunun hangi konuda, ne kadar ve nasıl rehberliğe 

ihtiyacı olduğunu bilir ve ona göre davranır. Ortak bir dille ifade edilen erken çocukluk döneminde, 

çocukların gelişimlerinde hayatlarının büyük çoğunluğunu beraber geçirdikleri ve model aldıkları 

ebeveynlerin yeri büyüktür. Bu dönemde aileleri tarafından desteklenen çocuklar duygusal, sosyal, 

fiziksel, bilişsel ve dilsel olarak sağlıklı gelişme gösterirler. Çocukluk döneminin uzunluğunun, 

toplumun karmaşıklığıyla doğru orantılı olduğu düşünülürse çocuklar fizyolojik ihtiyaçlarını bir şekilde 

giderebilirler ama birçok yetişkin sosyal olarak aile üyelerinin desteğine ihtiyaç duyar. Bu nedenle, 

ebeveynler çocukla iletişim konusunda eğitilmelidir ki çocuklarına sağlıklı destek sunabilsinler 

(Johnston ve Halocha, 2010: 42). 

Helikopter ebeveynlerin çocuklarının ruhsal, fiziksel ve sosyal gelişim sürecindeki olumsuz etkileri ve 

zararları simülasyon çalışması ya da rol oyunu eşliğinde somutlaştırılarak gösterilmeli ve empati 

kurmaları sağlanmalıdır. Ayrıca ebeveynlere bu tutumlarından vazgeçtiklerinde çocuklarında meydana 

gelecek olumlu değişiklikler anlatılmalı ve çocuklarının özgüvenlerini arttırma, problem çözme 

becerisini ve öz yeterlilik duygusunu geliştirme gibi yapıcı etkilerin çocuklarının iş, okul ve özel 

hayatında daha başarılı olabileceğine yönelik bilgiler verilmelidir. Bununla birlikte anne-baba ve çocuk 

tarafından kurulan üçgen ilişkide yaşanan birtakım sorunların yetişkinlik dönemine taşınmaması için 

ebeveyn tutumlarına yönelik danışmanlık sürecinde destek alınması büyük önem taşımaktadır. Özellikle 
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okul ortamlarında görev yapan uzmanlar, ebeveyn-çocuk-okul ekseninde mikro, mezzo ve makro 

düzeyde hem ebeveyn bilgilendirmesi hem de çocuk gelişimi çalışmaları yaparak müdahale planları 

oluşturabilirler. Böylelikle çocukların ergenlik ve yetişkinlik döneminde yaşayacakları sorunlar 

önlenerek çözümlenmiş olur. 

 

SONUÇ 

Helikopter ebeveynlerin koruma ve akademik başarı kaygısı ile gösterdikleri davranış ve tutumlar 

genellikle çocuklarını kısıtlamak ya da onlar yerine seçimler yapmak şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu 

konuyu iki yönlü ele almak mümkündür. Ebeveynler, çocuklarının sorumluluklarını üstlenerek ve onları 

muhtemel sorunlardan koruyarak aslında hedeflenmemiş bir sonuç yaratmakta, kişiler kendi problemleri 

çözme konusunda yeterlilik kazanamamakta ve özerk hareket etme yetisi geliştirememektedirler (Yaşin, 

2018:140). 

Helikopter ebeveynler, eğitimin her kademesindeki ebeveyn müdahalesinin artan sıklığı, yoğunluğu ve 

değişen bir kültürü göstermesi sebebiyle, artık tüm eğitim kurumlarının odak noktası haline gelmiştir 

(Vinson, 2013: 426-429). Artan eğitim masrafları eğitim kurumlarını değerlendiren ve ona göre 

sıralayan bir algının oluşması ile ebeveynler tüketici gibi kaliteye odaklanarak çocuklarının eğitim 

değerini belgeleyen kanıt aramaktadır. Dahası, helikopter ebeveynler bu rekabetçi ve modern dünyada 

kendi öz değerlerini çocuklarının başarıları ile tatmin etmektedirler (Vinson, 2013: 431-432). 

Furedi’ye göre, çocukları günümüzde giderek daha fazla mutsuz ve kırılgan yapan şey, aslında aşırı 

ebeveyn tutumlarıdır. Kimi ebeveynler kendi eksikliklerini çocuklarında tamamlamaya çalışıyor; 

kimileri de her yönden başarılı, on parmağında on marifet sahibi çocukları olmasını hedefliyor. Daha 

yakından bakılırsa yeni ebeveynlik kültürü, çocukları sadece çok mutsuz değil; bunun yanında daha 

kaygılı, stresli hale getirmektedir (Furedi, 2013: 9). Bu nedenle Batı dünyasında ve Türkiye’de son 

yıllarda “helikopter ebeveynlik” uzmanlarca psikolojik ve sosyolojik sorun olarak ele alınmaktadır. 

Bu nedenle okullar, helikopter ebeveynlerle baş etmede iki yaklaşım edinmişlerdir. Bazıları ebeveyn 

müdahalesini avantaja çevirirken, bazıları ise direk ebeveynleri müdahaleden alıkoyma yolunu 

seçmiştir. Ebeveynlerle müttefik olma yolunu seçen okullar, onların ilgilerini dikkate alarak, onlara 

gerekli bilgi ve rehberliği sağlayarak kurumla ebeveynlerin uyumlu ilişkiler içinde olmalarını sağlarlar. 

Bu dönüşümü bir çeşit oryantasyon olarak görürler. Ebeveynlerle görüşerek onların artık birer yetişkin 

olmalarına izin vermelerini tavsiye ederler. Çocukların ne yapıyor olacaklarını, beklentilerini, çevreyi 

ve içinden geçmekte oldukları değişimi açıklamaya çalışırlar. Bazı kurumlar ise öğrencilerine sürekli 

okul işleyişi ile süreci açıklayarak yasal topluluklara olan geçiş döneminin aksaklıklarını en aza indirger. 

Okullar, çocuklara sürekli son tarihleri hatırlatarak, sürekli ek süre vererek, sürekli notları gereksiz yere 

şişirerek ve sürekli bilgi vererek bir bakıma helikopter ebeveynlik yapmaktadır. Bazıları ise çok keskin 

sınırlar çizmişlerdir. Sert eğitim politikaları oluşturup uygulamaya koyarlar. Okullar hangi yaklaşımı 

edinirlerse edinsinler, okul yönetimleri gündemdeki ebeveyn tarzına göre hareket etmeleri konusunda 

kendilerini eğitmelidir.  
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Helikopter ebeveyn sahibi bireylerin çoğu, kendilerini yaşadıkları ülkeye ve topluma ait 

hissetmemektedirler. Topluma ait hissetmemenin nedenleri arasında öne çıkan temalar, yadırganma 

duygusu ve güvensizliktir. Güvensizlik temasının en önemli nedeni kişilerin araçlar ve hedefler 

konusunda güven duymuyor olmasıdır. Bu durumun açıklaması ise ebeveyn davranışlarından çok, 

konjonktürle ilgili bulunmuştur. Kişiler toplumda söz haklarının olmadığını düşündükleri ve amaçlarına 

ulaşacaklarına inanmadıkları için güvensizlik duymaktadırlar. Bu güvensizlik topluma karşı hissettikleri 

sorumluluk duygusunun da aşınmasına neden olmaktadır (Yaşin, 2018: 144-145). 

Araştırmanın sonuçlarına göre, büyük şehirlerde yaşayan ebeveynlerde helikopter tutum, daha küçük 

yerleşim yerlerine göre daha fazla gözlenmektedir. Bu durum büyükşehirlerde yaşayan ebeveynlerin 

çocuklarının akademik yaşamına ve ahlaki konulara karşı daha duyarlı ya da kaygılı oldukları şeklinde 

yorumlanabilir (Yılmaz, 2020: 153). 

Tüm bu bilgiler ışığında dünyada ve ülkemizde önemli bir nüfusu oluşturan bu grubun, ülkenin 

geleceğini şekillendiren karar verici, yönetici veya herhangi bir meslek grubu mensubiyeti içerisinde 

yer alacağı bilinmektedir. Bu nedenle bu öğrencilerin aile içerisindeki yetiştirilme tarzları ve 

ebeveynlerinin tutumları, uzun vadede hem onların hem de ülkenin geleceğini etkileyeceğinden bu 

konunun önemle araştırılarak sonuçlarının tartışılması ve aile-çocuk ekseninde sosyal politikaların 

geliştirilmesi aciliyet arz etmektedir. 

Çünkü günümüzde geçmişin geleneksel aile yapısından tamamen farklı bir yeni nesil ebeveynliğe 

geçildiğini ve aile içinde ebeveyn ve çocuk rollerinin neredeyse tamamen değiştiğini görüyoruz 

(Duygulu, 2018: 13). Kısa zaman öncesine dek çocuklar patronun kim olduğunu -ve patronun kendileri 

olmadığını- bilirlerdi (Twenge ve Campbell, 2015: 114).  

Sonuç olarak teknolojik ve maddi anlamda çocuklarımızın yaşam standartlarının artmış olmasına karşın, 

çocuklar kendilerini daha yalnız, mutsuz ve huzursuz hissetmektedir. Yakın ve şefkatli ilişkiler kurmak 

yerine 'önce ben' tutumu yaygınlaşmış, maddi değerler ve dikkat çekme ihtiyacı artmış, ruhsal 

gereksinimler ise doyurulamaz bir hale gelmiştir. Sosyal bağlar giderek kopmakta ve takım ruhu 

azalmaktadır. Farkında olmadan başarı odaklı ve bencil denilebilecek düzeyde bireyci çocuklar 

yetiştiriyoruz. Üstelik bu özellikleri, toplumun yararlarını gözetmelerinden ve başkalarının iyiliği için 

bir şeyler yapmalarından daha çok önemsenir hale gelmiştir. Tüm bunlar tam tersine bir şekilde 

çocukların kendilerini yetersiz ve endişeli hissetmelerine yol açıyor. Bu koşullarda yetişen çocukların 

ve helikopter ebeveynliğin durum özeti şudur: Ne ekersen onu biçersin… 
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Öz 

Amaç: Bu araştırmada; Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören kadın öğrencilerin diyet ve yaşam 

kalitelerinin belirlenmesi ve bölümler arası farklılıkların değerlendirilmesi amacıyla yürütülmüştür.  

Yöntem: Araştırma 1 Aralık 2016 - 1 Nisan 2017 tarihleri arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören, bölümlere göre tabakalı örnekleme yöntemiyle belirlenen 254 

kadın öğrenci ile yürütülmüştür. Teke tek görüşme ve anket tekniğiyle miktarlı besin tüketim sıklığı 

kayıt formu uygulanmıştır. Bu şekilde son bir aydaki besin ögesi alım miktarı BEBİS 7.0 ile 

belirlenmiştir. Diyet kalitesi, Diyet Kalite İndeksi-Uluslararası (DKİ-U); yaşam kalitesi ise DKİ-U, 

fiziksel aktivite indeksi (FAİ), sigara içme indeksi (Sİİ) ve alkol tüketim indeksini (ATİ) kapsayan 

Yaşam Tarzı İndeksi ile değerlendirilmiştir. Bireylerin bölümlere göre ayrılıp değerlendirilmesinde, 

Spor Bilimleri ve Sağlık Yönetimi bölümlerindeki kişi sayısı çıkarımsal istatistik analizlerini yapmak 

için yetersiz olduğundan bölüm karşılaştırmalarında sadece tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. 

İstatistiksel değerlendirmede Statistical Package for Social Science (SPSS) 18 programı kullanılmıştır. 

Bulgular: Tüm öğrencilerin %14.6’sının, beslenme ve diyetetik bölümü öğrencilerinin %17.9’unun, 

hemşirelik bölümü öğrencilerinin %12.3’ünün, fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü öğrencilerinin 

%13.9’unun, sağlık yönetimi bölümü öğrencilerinin %6.7’sinin, spor bilimleri bölümü öğrencilerinin 

%33.3’ünün diyet kalitelerinin iyi olduğu belirlenmiştir. DKI-U puan ortalamasının ise en yüksek 

beslenme ve diyetetik bölümü öğrencilerinde (52.9±8.64), en düşük fizyoterapi ve rehabilitasyon 

bölümü öğrencilerinde (51.1±8.62) olduğu belirlenmiştir. Tüm öğrencilerin %53.1’inin, beslenme ve 

diyetetik bölümü öğrencilerinin %52.4’ünün, hemşirelik bölümü öğrencilerinin %47.9’unun, fizyoterapi 

ve rehabilitasyon bölümü öğrencilerinin %57’sinin, sağlık yönetimi bölümü öğrencilerinin %60’ının ve 
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spor bilimleri bölümü öğrencilerinin ise %66.7’sinin yaşam kalitelerinin iyi olduğu saptanmıştır. FAİ 

puan ortalamasının en yüksek spor bilimleri bölümü öğrencilerinde (18.0±15.8), en düşük sağlık 

yönetimi bölümü öğrencilerinde (6.20±11.0) olduğu belirlenmiştir. Sİİ ve ATİ puan ortalamaları tüm 

bölümler arasında benzerlik göstermekte olup tam puan ve tam puana yakın puan almışlardır. 

Sonuç: Bölümler arası farklılıklarda; beslenme ve diyetetik bölümü öğrencilerinin diyet kalite puanları 

diğer bölümlere göre daha yüksek olduğu, bunun sebebinin de beslenme bilimi konusunda eğitim 

almalarıyla ilgili olabilir. Spor bilimleri öğrencilerinin yaşam kalite puanları diğer bölüm öğrencilerine 

göre daha yüksek olup fiziksel aktivite düzeylerinin daha yüksek olması ile ilgili olabilir. Öğrencilerin 

daha sağlıklı besin seçimleri yapabilmeleri için kantin, kafeterya ve yemekhanelerde çeşitli ve seçimli 

menüler oluşturulması yaralı olabilir. Yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi için bu konuda eğitim ve sosyal 

aktivite programlarının geliştirilmesi toplum sağlığı bakımından önemlidir. 

Anahtar kelimeler: Diyet kalite indeksi, yaşam tarzı indeksi, beslenme alışkanlığı. 

 

 

Abstract 

Aim: This study is held in order to determine the diet and life qualities of female students at health 

sciences Faculty and also in order to evaluate the differences among departments.   

Method: The research was held between 1st of December, 2016- 1st of April, 2017 with 254 female 

students determined through layered sampling method according to their departments who study at 

Health Sciences Faculty of Eastern Mediterranean University. Amount nutrition consumption frequency 

registration form was applied through face to face interview and questionnaire technique. Nutrient intake 

amount in the last one month were determined by BEBIS 7.0 student version. The diet quality was 

evaluated by Diet Quality Index-International (DQI-I) whereas the life quality was evaluated by 

Lifestyle Index which includes alcohol consumption index (ACI), smoking index (SI), physical activity 

index (PAI) and DQI. Since the number of persons was not enough for making statistical analysis at 

Sports Sciences and Health Management Department, only descriptive statistics were used in 

department comparisons in the separation and evaluation of the departments. Statistical Package for 

Social Science (SPSS) 18 program was used in the statistical evaluation.  

Results: The diet qualities of students were determined as good with the rates of %14.6 whereas %17.9 

of dietetics department students, %12.3 of nursing department, %13.9 of physiotherapy and 

rehabilitation department, %6,7 of students at health management department and %33.3 of the students 

at sports sciences department. The point average of DQI-I has been determined highest in the department 

of nutrition and dietetics students (52.9±8.64) whereas it has been the lowest in the physiotherapy and 

rehabilitation department students (51.1±8.62). The %53.1 of all of the students’ life styles have been 

found as good, %52.4 of students at nutrition and dietetics department, %47.9 of students at nursing 

department, %57 of students at physiotherapy and rehabilitation department, %60 of students at health 

management and lastly %66.7 of students at sports sciences have good life styles. The point average of 

PAI has been determined the highest in students at sports sciences department (18.0±15.8) whereas the 
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lowest has been determined in the students at health management department (6.20±11.0). SI and ACI 

point averages have shown similarities between all the departments and got full point and nearly full 

point.  

Conclusion: Compared to other departments, the students of nutrition and dietetics department have 

higher diet qualities. The reason of this can be related to their studying about nutrition science. The life 

quality of students at sports sciences department is higher compared to other departments which can be 

due to their being more active in terms of physical activities. In order to enhance the diet qualities of all 

students, creating variable and optional menus in cafeteria, kitchens and canteens can be helpful. On the 

other hand, in order to enhance life qualities developing training and social activity programs related to 

this subject is prominent in terms of community health. 

Keywords: Dietary quality index, life style index, nutrition habits. 

 

 

GİRİŞ 

Bireylerin beslenme alışkanlıkların ve diyetlerinin sağlık üzerindeki etkilerini değerlendirmek için 

yapılmış olan epidemiyolojik çalışmalarda önem kazanan diyet kalitesi, tüm nedenlere bağlı mortalite 

ve kronik hastalıklar risklerini tahmin etmek için değerlendirme aracı olarak görülmektedir. Diyet 

kalitesinin değerlendirilmesinde besinler, besin grupları, besin ögeleri ve farklı diyet bileşenleri 

kullanılmaktadır (Miller et al., 2011). Diyet kalitesinin çeşitli yönlerini yansıtmak için çeşitli diyet 

indeksleri geliştirilmiştir (Alkerwi, 2014). Geliştirilen bu indeksler, diyetin beslenme kurallarına ne 

kadar yakın olduğu, makro ve mikro besin öğelerinin yeterliliği ve çeşitliliğini puanlayarak ölçmekte ve 

ulusal beslenme önerileri ve ülkeye özgü ulusal diyet rehberi esas alınarak hazırlanmaktadır., birçok 

çevresel ve kültürel faktörlerden etkilenen yaşam kalitesi, yapılan epidemiyolojik çalışmalar sonucunda 

temel olarak; dengeli bir diyetle beslenme, fiziksel aktiviteyi arttırma, sigara ve alkol kullanma 

alışkanlıklarının önlenmesi gibi sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazanılmasıyla yaşam kalitesi 

artmaktadır  (Kim, 2004).  

Üniversite yaşamının hızlı olması, alışageldikleri ortamın dışına ayak uydurama çabaları, yaşadıkları 

yerin konumu ve sosyo-kültürel yapısı, beslenme ve yaşam alışkanlıklarının değişmesine neden 

olmaktadır. Özellikle kadın bireylerin; beslenme alışkanlıklarının şekillenmesi ve devamlılığın 

sağlanmasında, sosyal çevre, medya ve karşı cins tarafından beğenilme arzusunun etkisi ile hatalı 

beslenme alışkanlıkları gelişme riski artmaktadır. Bu araştırmada; sağlık üzerine eğitim alan ve 

toplumun sağlığına yön verecek olan kadın öğrencilerin; yeterli ve dengeli beslenme farkındalığı, 

sağlığın, yaşam kalitesinin önemini anlayabilmeleri ve uygulayabilmeleri için diyet kalite ve yaşam 

kalitelerinde oluşan değişimlerin değerlendirebilmesi amacıyla yürütülmüştür.  
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YÖNTEM 

Araştırma 1 Aralık 2016-1 Nisan 2017 tarihleri arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Fakültesi’nde öğrenim gören, bölümlere göre tabakalı örnekleme yöntemiyle belirlenen 254 kadın 

öğrenci ile yürütülmüştür. Teke tek görüşme ve anket tekniğiyle miktarlı besin tüketim sıklığı kayıt 

formu uygulanmıştır. Günlük tüketilen besin ögeleri ve enerji alım düzeyleri ‘Bilgisayar Destekli 

Beslenme Programı’- Beslenme Bilgi Sistemi (BEBİS 7.1) programı ile hesaplanmıştır. Günlük besin 

ögesi alım miktarlarının yeterliliği ‘Türkiye İçin Önerilen Günlük Enerji ve Besin Ögeleri Güvenilir 

Alım Düzeyleri’ ile yaşa ve cinsiyete göre karşılaştırılarak alım yüzdeleri (%) hesaplanmıştır. Diyet 

kalitesi; Diyet Kalite İndeksi-Uluslararası (DKI-U) ile belirlenmiştir. DKİ-U ise 2003 yılında Kim ve 

ark. tarafından; diyetin dört önemli alanı olan; çeşit, yeterlilik, denge ve kalitesini değerlendirmek ve 

diyete bağlı kronik hastalıkların gelişme riskini değerlendirmek için tasarlanmıştır. Beş temel besin 

grubunun günlük tüketimi ve tüketilmesi önerilen miktarın karşılaştırmasıyla puanlandırılmaktadır. 

Toplam puanlama ‘0-100’arasında değişmektedir.’0’puan diyet kalitesinin düşük, ‘100’puan ise diyet 

kalitesinin yüksek olduğunu göstermektedir. DKI-U puanının 60 puan ve üzeri olması diyet kalitesinin 

iyi, 60 puan altı ise diyet kalitesinin kötü olduğunu göstermektedir (Kim et al., 2003). 

Bireylerin yaşam kalitesi ise diyet kalitesi, fiziksel aktivite düzeyi, sigara ve alkol tüketimini kapsayan 

Yaşam Tarzı İndeksi (YTİ) ile değerlendirilmiştir. Yaşam Tarzı İndeksi (YTİ; Life Style Index-LSI) 

Kim ve ark. tarafından 2004 yılında; sağlıklı yaşam biçimin ölçülmesi için tasarlanmıştır. YTİ 0-100 

puan arasında değişmekte olup, dört ana bileşenden oluşmaktadır. Bu dört ana bileşen ‘Diyet Kalite 

İndeksi-Uluslararası (DKİ-U)’, ‘Fiziksel Aktivite İndeksi’, ‘Sigara İçme İndeksi’, ‘Alkol Tüketim 

İndeksi’ dir. DKİ-U 0-100 puan, FAİ 0-10 puan, Sİİ 0-10 puan ve ATİ 0-10 arasında 

değerlendirilmektedir.  Her bileşenin toplam puan üzerindeki kat sayısı farklı olmakta; bunun %20’sini 

DKİ-U, %30’unu FAİ, %30’unu Sİİ, %20’sini ATİ oluşturmaktadır. Toplamda 0-100 puan arasında 

değişen YTİ puanlamasında ≥60 puan ‘iyi’ yaşam kalitesini belirtmektedir. 

Bireylerin bölümlere göre ayrılıp değerlendirilmesinde, Spor Bilimleri ve Sağlık Yönetimi 

bölümlerindeki kişi sayısı çıkarımsal istatistik analizlerini yapmak için yetersiz olduğundan bölüm 

karşılaştırmalarında sadece tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. İstatistiksel değerlendirmede 

Statistical Package for Social Science (SPSS) 18 programı kullanılmıştır. 

 

BULGULAR 

DKI-U’ya göre tüm öğrencilerin %14.6’sının, beslenme ve diyetetik bölümü öğrencilerinin 

%17.9’unun, hemşirelik bölümü öğrencilerinin %12.3’ünün, fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü 

öğrencilerinin %13.9’unun, sağlık yönetimi bölümü öğrencilerinin %6.7’sinin, spor bilimleri bölümü 

öğrencilerinin %33.3’ünün diyet kalitelerinin iyi olduğu belirlenmiştir. Fakülte toplamında 

öğrencilerinin %85.4’ü  <60 altı puan (kötü), %14.6’sı ≥60 üzeri puan (iyi) almışlardır (Tablo 1).  
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Tablo 1. Bireylerin DKİ-U puanlarının bölümlere göre dağılımı 

DKİ-U Puanlama 

Bölüm 

<60 

S            % 

≥60 

S           % 

Toplam 

S           % 

Beslenme ve Diyetetik 69          82.1 15         17.9 84         100 

Hemşirelik 64          87.7 9          12.3 73         100 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 68          86.1 11         13.9 79         100 

Sağlık Yönetimi 14          93.3 1           6.7 15         100 

Spor Bilimleri 

Toplam 

2           66.7 

217        85.4 

1          33.3 

37         14.6 

3          100 

254       100 

 

DKI-U puan ortalamasının ise en yüksek beslenme ve diyetetik bölümü öğrencilerinde (52.9±8.64), en 

düşük fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü öğrencilerinde (51.1±8.62) olduğu belirlenmiştir (Tablo 2). 

 

Tablo 2. Bireylerin bölüme göre DKI-U puanları 

DKİ puan ̅x±SS           Ortanca                     (Alt-Üst)          

Beslenme ve Diyetetik 52.9±8.64              52.0                        (31.0-81.5)           

Hemşirelik 52.7±7.95              52.0                        (32.0-76.5)           

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  51.1±8.62              51.0                        (30.5-74.0)           

Sağlık Yönetimi 52.3±6.96              54.0                      (35.5-61.5)           

Spor Bilimleri 56.6±5.13              58.0                         (51.0-61.0)          

Toplam 52.3±8.31              52.5                     (30.5-81.5)         

 

YTİ’ye göre tüm öğrencilerin %52.4’ünün, beslenme ve diyetetik bölümü öğrencilerinin %52.4’ünün, 

hemşirelik bölümü öğrencilerinin %47.9’unun, fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü öğrencilerinin 

%57’sinin, sağlık yönetimi bölümü öğrencilerinin %60’ının ve spor bilimleri bölümü öğrencilerinin ise 

%66.7’sinin yaşam kalitelerinin iyi olduğu saptanmıştır (Tablo 3). 
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Tablo 3. Bireylerin YTİ puanlarının bölümlere göre dağılımı 

YTİ Puanlama <60 

S            % 

≥60 

S            % 

Toplam 

S           % 

Beslenme ve Diyetetik 40         47.6 44         52.4 84         100 

Hemşirelik 38         52.1 35         47.9 73         100 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 34         43.0 45         57.0 79         100 

Sağlık Yönetimi 6          40.0 9           60.0 15         100 

Spor Bilimleri 

Toplam 

1          33.3 

119        46.9 

2           66.7 

135        53.1 

 3          100 

   254        100 

 

Öğrencilerin YTİ toplam puan ortalaması 65.4±18.7’dir. DKI-U en yüksek puan Beslenme ve Diyetetik 

öğrencilerinde görülürken, FAİ puan ortalamasının en yüksek spor bilimleri bölümü öğrencilerinde 

(18.0±15.8), en düşük sağlık yönetimi bölümü öğrencilerinde (6.20±11.0) olduğu belirlenmiştir. Sİİ ve 

ATİ puan ortalamaları tüm bölümler arasında benzerlik göstermekte olup tam puan ve tam puana yakın 

puan almışlardır (Tablo 4). 

Tablo 4. Bireylerin bölüme göre YTİ puanları 

  DKI-U 

̅x±SS 

Ortanca 

(Alt-Üst) 

FAİ 

̅x±SS 

Ortanca 

(Alt-Üst) 

Sİİ 

̅x±SS 

Ortanca 

(Alt-Üst) 

ATİ 

̅x±SS 

Ortanca 

(Alt-Üst) 

YTİ Toplam 

̅x±SS 

Ortanca 

(Alt-Üst) 

Beslenme ve 

Diyetetik 

 

 

 

10.5±1.72 

10.4 

(6.2-16.3) 

11.0±13.7 

0.0 

(0.0-30.0) 

24.0±10.1 

30.0 

(0.0-30.0) 

17.9±5.63 

20.0 

(0.0-20.0) 

63.4±19.3 

61.2 

(10.2-94.3) 

Hemşirelik 
 

  

10.5±1.59 

10.4 

(6.4-15.3) 

10.2±13.9 

0.0 

(0.0-30.0) 

25.1±9.21 

30.0 

(0.0-30.0) 

19.0±3.95 

20.0 

(0.0-20.0) 

65.0±18.6 

60.9 

(14.1-92.5) 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

 

 

 

10.2±1.72 

10.2 

(6.1-14.8) 

14.3±13.8 

15.0 

(0.0-30.0) 

24.3±10.1 

30.0 

(3.0-30.0) 

18.9±4.19 

20.0 

(0.0-20.0) 

67.8±19.0 

61.9 

(13.1-94.8) 

Sağlık Yönetimi 
 

  

10.4±1.39 

10.8 

(7.1-12.3) 

6.20±11.0 

0.0 

(0.0-30.0) 

30.0±0.0 

30.0 

(30.0-30.0) 

18.6±5.16 

20.0 

(0.0-20.0) 

65.3±22.4 

61.3 

(38.4-90.5) 

Spor 

Bilimleri 

 

 

 

11.3±1.02 

11.6 

(10.2-12.2) 

18.0±15.8 

24.0 

(0.0-30.0) 

16.0±12.1 

9.0 

(9.0-30.0) 

20.0±0.0 

20.0 

(20.0-20.0) 

65.3±22.3 

69.2 

(41.2-85.6) 

Toplam 

 

 

10.4±1.66 

10.4 

(6.1-16.3) 

11.6±13.8 

0.0 

(0.0-30.0) 

24.7±9.69 

30.0 

(0.0-30.0) 

18.6±4.69 

20.0 

(0.0-20.0) 

65.4±18.7 

61.3 

(10.2-94.8) 
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TARTIŞMA 

Fakülte toplamında öğrencilerinin %14.6’sı DKİ-U’dan ≥60 puan almıştır. Beslenme ve Diyetetik 

bölümü %17.9’u, Hemşirelik bölümü %12.3’ü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü %13.9’u, Sağlık 

Yönetimi bölümü %6.7’si, Spor Bilimleri bölümünde öğrencilerin %33.3’ü iyi puan almışlardır (Tablo 

1). Üniversite öğrencilerinin beslenme davranışları ve besin seçimleri biyolojik, psikolojik ve 

sosyokültürel faktörlerden etkilenir. Genellikle harcamalarını sınırlı bütçe ile kontrol etmeleri 

gerekirken genellikle harcamalarında alkol ve eğlenceye öncelik tanıyarak, beslenme ve kitap ikinci 

planda yer almaktadır. İyi beslenme ve yüksek kaliteli bir diyet ile; kronik hastalık riski ve mortalitesini 

azaltmakla birlikte, iyi bir akademik performansı da desteklemektedir (Florence et al., 2008). Fakülte 

toplamında öğrencilerinin DKI-U puan ortalaması 52.3±8.31 olarak belirlenmiştir. Beslenme ve 

Diyetetik bölümü öğrencilerinin DKI-U puan ortalamaları 52.9±8.64, Hemşirelik bölümü öğrencilerinin 

52.7±9.95, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü öğrencilerinin 51.1±8.62, Sağlık Yönetimi bölümü 

öğrencilerinin 52.3±6.96, Spor Bilimleri bölümü öğrencilerinin ise 56.6±5.13’tür (Tablo 2). Yapılan bir 

başka çalışmada; kadınlarda toplam diyet kalite indeksinin ortalamasının 52.5 ± 9.6 olduğu bildirilmiştir 

(Rad, 2015). Bu çalışmada, Beslenme ve Diyetetik bölümü öğrencilerinin diğer öğrencilere göre DKI-

U puanının daha yüksek olduğu görülmektedir. bunun sebebinin de beslenme bilimi konusunda eğitim 

almalarıyla ilgili olabilir.  

Fakülte toplamında bireylerin YTİ’den %53.1’i ≥60 puan almıştır.  İyi puan alan öğrenci sayısının en 

fazla Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü (%57) ve Sağlık Yönetimi bölümü öğrencilerinde (%60), 

en az ise Hemşirelik bölümü öğrencilerinde (%47.9)’dir. Beden eğitimi ve spor yüksekokulunda okuyan 

200 öğrencinin sigara ve alkol kullanma alışkanlıkları üzerine yapılan çalışmada; kadın öğrencilerin 

%34’ünün sigara içtiği, sigara içenlerin %85’inin alkol kullanma alışkanlıklarının da olduğu ve bu 

gruptan %68.5'inin ise hem sigara hem de alkolü aynı anda kullandıkları bildirilmiştir (Yılmaz et al., 

2007).   

FAİ puan ortalamasının en yüksek spor bilimleri bölümü öğrencilerinde (18.0±15.8), en düşük sağlık 

yönetimi bölümü öğrencilerinde (6.20±11.0) olduğu belirlenmiştir (Tablo 4). Spor bilimleri 

öğrencilerinin yaşam kalite puanları diğer bölüm öğrencilerine göre daha yüksek olup fiziksel aktivite 

düzeylerinin daha yüksek olması ile ilgili olabilir. İspanya’da 985 (%67.4 kadın, %32.6 erkek) üniversite 

öğrenci ile yürütülen çalışmada özelikle kadın öğrencilerde fiziksel hareketsizlik, sigara içimi ve alkol 

tüketimi risk teşkil edecek boyutta iken, akademik disiplinlerin yaşam tarzı üzerine bir etkisi olmadığı, 

sağlıklı bir yaşam tarzı geliştirmek için toplumsal cinsiyete duyarlı çalışmaların yapılmasının gerekli 

olduğu bildirilmiştir (Varela-Mato et al., 2012).   

 

SONUÇ 

Bölümler arası farklılıklarda; beslenme ve diyetetik bölümü öğrencilerinin diyet kalite puanları diğer 

bölümlere göre daha yüksek olduğu, bunun sebebinin de beslenme bilimi konusunda eğitim almalarıyla 

ilgili olabilir. Spor bilimleri öğrencilerinin yaşam kalite puanları diğer bölüm öğrencilerine göre daha 

yüksek olup fiziksel aktivite düzeylerinin daha yüksek olması ile ilgili olabilir. Öğrencilerin daha 

sağlıklı besin seçimleri yapabilmeleri için kantin, kafeterya ve yemekhanelerde çeşitli ve seçimli 
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menüler oluşturulması yaralı olabilir. Yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi için bu konuda eğitim ve sosyal 

aktivite programlarının geliştirilmesi toplum sağlığı bakımından önemlidir. 
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Abstract 

Turkey has unique geopolitical and economic advantages and is a key node country in China's "Belt and 

Road" initiative(hereinafter BRI). Diplomatically, Turkey pursues the Eurasian strategy and 

continuously strengthens ties with China and other Eastern countries. With the rapid economic 

development of China and Turkey, the BRI meets the needs of the development of China and Turkey. 

It not only brings new opportunities for the further development of China-Turkey relations, but also 

provides opportunities for both sides in economic, trade, financial, cultural and economic cooperation. 

However, the implementation of this initiative also faces many challenges. This requires both countries 

to create a favorable environment and conditions for mutual cooperation within the framework of the 

BRI. 

Keywords: China-Turkey cooperation, the "Belt and Road" Initiative, secularization, Eurasianism 

 

Аннотация 

Турция обладает уникальными геополитическими и экономическими преимуществами и 

является ключевой страной-узлом в инициативе «Один пояс, один путь»(далее-ОПОП). В 

дипломатическом плане Турция следует евразийской стратегии и постоянно укрепляет связи с 

Китаем и другими странами Востока. С быстрым экономическим развитием Китая и Турции, 

ОПОП отвечает потребностям развития Китая и Турции. Это не только открывает новые 

возможности для дальнейшего развития китайско-турецких отношений, но также открывает 

возможности для обеих сторон в экономическом, торговом, финансовом, культурном и 

экономическом сотрудничестве. Однако реализация этой инициативы также сталкивается с 

множеством проблем. Это требует от обеих стран создания благоприятной среды и условий для 

взаимного сотрудничества в рамках ОПОП. 

Ключевые слова: китайско-турецкое сотрудничество, инициатива «Один пояс, один путь», 

секуляризация, евразийство. 
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The ancient Silk Road started in Chang'an (present-day Xi'an, China) and extended westward to 

Constantinople (present-day Istanbul, Turkey). Today, both China and Turkey are emerging developing 

countries with strong economic development vitality. Economic cooperation is an important part of the 

strategic partnership between the two countries. At the G20 summit in Antalya, in November 2015, 

China and Turkey signed a memorandum of understanding between governments to promote the 

construction of the BRI, which marked the formal establishment of a strategic cooperative relationship 

within the framework of the BRI . Turkey is an Islamic country with a complicated domestic social 

situation but at same time it also occupied an important international geographical position. Therefore, 

It is necessary to look into the opportunities and challenges of China-Turkey cooperation under the 

framework of the BRI from the perspectives of the Turkey's secular reforms and Eurasianist strategy. 

 

1. Turkey's secularization 

The Republic of Turkey was established on October 29, 1923. Mustafa Kemal Atatürk, who is respected 

by contemporary Turks as the father of the country, became the first president. He was in power for 15 

years, and his achievements during this period have had a profound impact on the future generations of 

Turkey. His secular reforms injected democratic and open ideas into this Islamic country, and promoted 

the continuous development and growth of secular forces, which fundamentally changed the situation 

of Islamic religious forces dominating in Turkey. Secularization became today's social form in Turkey. 

It is protected by the Turkish Constitution, but it is also being negatively affected by the Islamism. In 

the process of cooperation with Turkey under the framework of the BRI, China also paid attention to 

Turkey's secularism from both the pros and cons. From the positive side of Turkish secularism, there 

are many Islamic countries along the BRI, Turkey is one of the most secular and economically powerful 

Islamic countries. Secularization makes Turkey's social atmosphere relatively free, and country is more 

open to foreign investment. In addition, the implementation of secularization also ensures that the overall 

situation of Turkish society is relatively stable, and provides a good environmental foundation for 

economic development, which is more beneficial to foreign investment and dispatched laborers. First of 

all, in terms of policy, Turkey implements the basic political principle of “separation of church and 

state”. Therefore, bilateral or multilateral policy making between countries within the BRI will not be 

subject to excessive pressure and obstacles from Islamic religion. Secondly, in terms of project 

investment, the Turkish government vigorously encourages Chinese companies to invest and build 

factories in Turkey. Such projects, involving huge capital and manpower investment, require high 

security in the process of investment, construction and operation, and secularization has created a 

relatively stable investment environment for Turkey.  

From the perspective of religious-related risk factors, it is relatively safe for Chinese companies to carry 

out economic and trade projects in Turkey. In addition, Turkish young people usually are highly 

educated, China can not only hire high-quality local labor in Turkey, but also laborers exported from 

China can integrate into Turkish society relatively easily. The secularization of Turkey also has potential 

adverse effects on the implementation of the BRI. In recent years, the process of secularization in Turkey 

has been hindered. The struggle between the secularists and the Islamists has made the social situation 

in Turkey more complicated, whether the Adalet ve Kalkınma Partisi(hereinafter AKP), led by the 

current President of Turkey, Recep Tayyip Erdoğan, as the ruling party can continue to persist in 
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secularization is uncertain. Although the AKP has always emphasized that it will not confront the secular 

principles of the country[1], the government led by Islamic conservatives will inevitably provide a gap 

for the growth of Islamism. Since the AKP came to power, there have been huge frictions between 

secularist and Islamic parties. In 2016, a military rebellion attempting to overthrow the current 

government took place in Ankara, the Turkish capital. The riots among the people of different factions 

have also added an element of instability to society. Although it is not yet certain that the secularization 

of Turkish society is regressing, it is an indisputable fact that the influence of Islamic power in politics 

and society is expanding, and secular power has been weakened accordingly. With the revival of 

Islamism in Turkey, the advantages that secularization has brought to China-Turkey cooperation and 

development under the BRI have been diluted and weakened. 

 

2. Eurasianism in Turkey 

Eurasianism originated in Russia at the beginning of the last century. It is a social trend of thought 

between the "Westernism" and the "Slavism". After the Cold War, the bipolar pattern has undergone 

tremendous changes, and Turkey has lost its original strategic position. Under such circumstances, it 

has to seek a new national strategy. At this time, the trend of Eurasianism began to spread in Turkey and 

exerted an important influence on Turkey's diplomatic strategy. With the disintegration of the Soviet 

Union, the countries of Central Asia and Transcaucasus became independent. These countries have 

become regions where European and American powers compete for power because of their important 

geographic locations and abundant energy resources. Due to its geographical advantages, Turkey is 

adjacent to Central Asian countries to the east, and has linguistic, ethnic, cultural and religious ties with 

Central Asian countries, once again becoming a country with an important geostrategic position.In fact, 

Turkey intends to use its eastern power to enhance its position in the West. It believes that as long as it 

masters the leadership of Central Asia and the right to speak of energy resources, it can reshape a new 

important position in European countries and gain the favor of Western countries[4]. As a substitute for 

pan-Islamism and pan-Turkism, Eurasianism plays an important role in Turkey’s diplomatic activities. 

As the political heritage of the Ottoman Empire, Turkey has always been unable to truly get rid of the 

imperial complex, and is also tirelessly seeking the status of a regional power[5]. 

 

3. China-Turkey cooperation within the framework of the BRI 

At present, there is a serious trade deficit between Turkey and China. At the same time, Turkey's 

domestic economic development has significantly slowed down, and the unemployment rate has been 

rising. Turkey, amid internal and external troubles, urgently needs new ideas for economic development. 

China’s BRI is an international cooperation development strategy. Turkey’s Eurasian diplomatic 

strategy can be fully utilized, and it also provides an important platform for it to realize the “Turkish 

Dream”. The construction content of the BRI includes road connectivity, unimpeded trade, currency 

circulation, policy communication, and people-to-people connections. The cooperation within the 

framework of the BRI between China and Turkey is to actively promote the realization of these goals. 
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1) Political coordination between the two countries. Turkey has launched a new Silk Road 

initiative called the “Middle Corridor”. Turkey's main goals in launching this initiative are to 

create a belt of prosperity in the region, foster a sense of regional responsibility, connect Europe 

with Asia, especially the Caucasus, Central Asia, East Asia and South Asia, ensure connectivity 

between the East-West corridor and the North-South corridor, expanding markets and creating 

large-scale economic projects, as well as making concrete contributions to the development of 

regional cooperation in Eurasia[6]. In 2017, Turkish President Recep Tayyip Erdogan, at the 

invitation of Chinese President Xi Jinping, went to China to participate in the BRI Forum for 

International Cooperation. Xi Jinping proposed to fully carry out the docking work between the 

BRI and Turkey's "Middle Corridor"[7]. 

2) Strengthening infrastructure construction. Initially, Beijing allocated about $ 152 billion to 

OBOR from its Silk Road Fund, the Asian Infrastructure and Investment Bank (AIIB) headed by 

China, the China Development Bank, The Export-Import Bank of China, and the Agricultural 

Development Bank of China. On April 15, 2015, Turkey officially became one of the intentional 

founding members of the AIIB. As Turkey joins the AIIB, the two sides will have more 

opportunities for cooperation in infrastructure construction and other areas. 

Turkey's existing high-speed railways and traditional railway lines are mostly completed, but not 

dense enough and require a lot of investment. Turkey's national strategic objectives indicate that 

by 2023, the government will build 10,000 kilometers of new high-speed rail lines (including 

high-speed railways passing through the east and west of the country), nearly 5,000 kilometers of 

public railways and 14,000 kilometers of new highways[8]. At the same time, cooperation 

between Chinese and Turkish engineering contractors in the field of infrastructure construction 

has yielded many results. On July 25, 2014, the high-speed railway linking the Turkish capital 

Ankara and Istanbul, which was built partially by a Chinese enterprise, opened to traffic for the 

first time, this is the first project of the Chinese high-speed railway 'export abroad'. Due to the 

extremely favorable geographical position of Turkey in Europe and Asia, China and Turkey have 

great potential for cooperation in infrastructure construction, and the model of cooperation 

between the two countries in the field of infrastructure construction has made the transition from 

engineering contracts to investments and cross-border mergers and acquisitions, and the 

acquisition by Chinese companies of Port Qom and the Textile Bank are typical examples[9]. 

3) Unlimited trade will remove barriers to productivity gains. Since 2000, bilateral trade has 

exceeded US $ 1 billion for the first time, and bilateral trade relations have made significant 

progress[3]. China has become Turkey's largest trading partner in East Asia. The unbalanced 

and competitive trade structures of China and Turkey have always been an inevitable object of 

study in Sino-Turkish relations. In the meanwhile the trade imbalance is a good opportunity for 

both countries to use different forms of economic cooperation. For example, out of nearly 

30,000 foreign-owned companies in Turkey, the number of Chinese companies is still below 

45. This means that there is a lot of room for growth in Chinese investment in Turkey[2]. 

Already, the rapidly increasing number of visits by Chinese business delegations to Turkish 

industrial zones and some recently signed co-investment agreements are good indicators of fast-

growing co-investment opportunities. Beyond the real economy, the recent opening of the Bank 
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of China office in Istanbul and some Turkish banks' offices in China, as well as co-financing 

schemes announced by leading banks are all strong signs of this high growth potential. 

4) Financial integration is an important pillar for building BRI, and cooperation in the financial 

sector plays an important role in maintaining the stability of the financial system and supporting 

the construction of BRI. In 2012, the central banks of China and Turkey signed a “Bilateral 

Local Currency Swap Agreement” with a 10 billion yuan / 3 billion Turkish lira exchange scale. 

In 2015, the central banks of China and Turkey renewed their bilateral local currency swap 

agreement. The swap was expanded from the original 10 billion yuan / 3 billion Turkish lira to 

12 billion yuan / 5 billion Turkish lira, contributing to financial stability[10]. In 2016, Bank of 

China received permission to establish a subsidiary bank in Turkey. Bank of China became the 

second Chinese bank in Turkey after the Industrial and Commercial Bank of China. It is 

essential to support the participation of Chinese companies in the BRI in Turkey, accelerate the 

internationalization of the yuan and turn Istanbul into a settlement center for the renminbi in the 

Middle East. 

5) Uniting peoples in terms of culture. Turkey attaches great importance to the development of 

tourism. Foreign exchange earned from tourism is the largest source of foreign exchange 

earnings in Turkey's services sector, accounting for over 20% of Turkey's total export earnings. 

According to the World Economic Forum's Travel and Tourism Competitiveness Report, 

Turkey's tourism competitiveness rose from 56th in 2009 to 44th in the world. As the world's 

largest outbound tourism market, China reached 130 million outbound tourists in 2016, making 

it the world's largest source of tourists. In 2018, the number of tourists from China to Turkey 

increased by 60% to 394 thousand, and by 2019 this number increased to 427 thousand[3]. On 

February 23, 2017, Wanda Hotels and Resorts signed a contract with the Turkish company Mar 

Yap for the management project of the Wanda Vista hotel[11], which marked the official entry 

of the Chinese hospitality management brand into Turkey and a new level of Sino-Turkish 

cooperation in the field of tourism. 

The BRI promotes cultural cooperation between China and Turkey. According to the consensus reached 

by the leaders of the two countries, the Year of Tourism of China and Turkey was held in 2018. Apart 

from tourism, education is a new area of cooperation that deserves attention. Currently, the governments 

of the two countries are actively promoting the signing of cooperation agreements, such as the 

"Agreement between China and Turkey on the Mutual Establishment of Cultural Centers" 

“Accreditation Agreement between China and Turkey on Mutual Recognition of Academic 

Qualifications” and “Cultural Exchange Program between China and Turkey from 2014 to 2017”[12]. 

These agreements will actively contribute to deepening bilateral cultural cooperation and outline a plan 

for exchanges and cooperation between the two countries in the fields of arts, education and technology. 

 

4. CONCLUSION 

Turkey is a transportation hub connecting the three continents of Asia, Europe and Africa, and a bridge 

that passes the civilizations of the East and the West. It plays a pivotal role in the westward process of 

the BRI. Economic cooperation between Turkey and China, two powerful emerging economies, has laid 

a solid foundation for comprehensive cooperation. Turkey's own national strategic goals and diplomatic 
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aspirations, its status as a "middle power" with a key geographic location, additional economic needs in 

relations with China and multiple identities are driving forces not only for Turkey's participation in the 

BRI, but can also provide a huge boost to development throughout this initiative. Under the BRI, China 

and Turkey successfully cooperate in specific areas: political coordination, infrastructure, trade, 

financial integration and people-to-people communication. Sino-Turkish relations are also developing 

steadily and the implementation of the BRI opens up a broader space for the development of bilateral 

relations. At present, the huge development potential of China-Turkey bilateral cooperation still needs 

to be fully tapped.   
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Abstract 

The activities of the administration have reduced and transformed as a result of the change in the 

traditional approach to public service. The privatization of public services lead to the narrowing of the 

scope of activities carried out by the administration. With privatization, the administration is not directly 

involved in the provision of public services, which are then carried out by private law entities. At this 

point arises the need to inspect and observe whether legal entities offer goods and services duly, and to 

regulate related areas. Regulation is a transformation in the activities of the administration, which is a 

result of the change in public service approaches. Namely, the administration itself will no longer offers 

public services, but will instead regulate and inspect the provision of goods and services by legal entities 

as a result of privatization. The duty and authority of the administration will be confined to law 

enforcement.  

This study first explains the meaning, properties and types of public service, and then focuses on the 

classical public service approach and the reasons behind the changes in this approach. The study 

subsequently outlines privatization, which has led to reduction in the administrative activities, with 

emphasis on its legal basis and outcomes in Turkey, and sets out to resolve the issue of the privatization 

of public services. Finally, the issue of regulation – which means the transformation of administrative 

activity – is dealt with, with reference to the definition of regulation and regulatory institutions in 

Turkey. The study further discusses the link between privatization and regulation. It would not a very 

assertive approach to claim that there is a strong link between privatization and regulation. With 

privatization, the administration has withdrawn its hand from the offering of public services, but through 

regulation and inspection, does not leave the sphere uncontrolled. Thus, privatization and regulation 

may be defined as a sort of reduction and transformation in the activities of the administration. 
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Öz 

Klâsik kamu hizmeti anlayışının değişmesinin bir sonucu olarak idarenin faaliyetlerinde bir daralma ve 

dönüşüm süreci yaşanmaktadır. Kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi, idarenin faaliyet alanının 

daralması anlamına gelir. Çünkü özelleştirmeyle idare, kamu hizmeti niteliğindeki faaliyetleri bizzat 

gerçekleştirmeyecek, bu faaliyetler özel hukuk tüzel kişileri tarafından yerine getirilecektir. Bu noktada 

kamu yararının sağlanması açısından özel hukuk tüzel kişileri tarafından sunulan mal ve hizmetlerin 

gereği gibi sunulup sunulmadığının denetlenmesi, gözetlenmesi ve ilgili alanların düzenlenmesi ihtiyacı 

da doğmaktadır. İşte regülasyon (düzenleme), kamu hizmeti anlayışının değişmesinin bir sonucu olarak 

idarenin faaliyetlerindeki dönüşümdür. Yani idare artık kamu hizmetlerini bizzat sunmayacak, 

özelleştirme uygulamaları neticesinde özel hukuk tüzel kişileri tarafından yerine getirilen mal ve hizmet 

sunumlarına ilişkin düzenleme ve denetleme faaliyetleri gerçekleştirecek, görev ve yetkileri neredeyse 

kolluk hizmetlerinin yerine getirilmesiyle sınırlı olacaktır. 

Bu çalışmada öncelikle kamu hizmetinin anlamı, özellikleri ve türleri açıklanmaya çalışılmış ve daha 

sonra, klâsik kamu hizmeti anlayışı ile bu anlayışın değişmesinin sebepleri üzerinde durulmuştur. 

İdarenin faaliyetlerinde bir daralmaya sebep olan özelleştirme konusu genel hatlarıyla tanımı, amaçları, 

Türkiye’deki hukukî dayanağı ve sonuçları bakımından incelenmiş, kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi 

meselesi çözümlenmeye çalışılmıştır. Nihayet çalışmada idarenin faaliyetlerinin dönüşmesi anlamına 

gelen regülasyon (düzenleme) konusu, tanımı, özellikle Türkiye’deki regülasyon kurumlarıyla beraber 

anlatılmıştır. Ayrıca özelleştirme ve regülasyon arasında var olan ilişki de çalışmada 

değerlendirmektedir. Özelleştirme ve regülasyon arasında sıkı bir ilişkinin olduğunu belirtmek çok 

iddialı bir yaklaşım olmasa gerektir. Özelleştirmeyle kamu hizmetlerinin bizzat sunumu alanından 

çekilen idare, alanı regülasyon (düzenleme) ve denetim faaliyetleri yapmak suretiyle de boş 

bırakmamaktadır. Dolayısıyla özelleştirme ve regülasyon, idarenin faaliyetlerindeki bir daralma ve 

dönüşüm olarak ifade edilebilir.  
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Abstract 

Albania is a country in the Western Balkans with a population of nearly 3 million people, according to 

the National Institute of Statistics (INSTAT 2019). Since 2015, there has been a positive trend in 

employment patterns, though figures remain significantly lower than the EU average. Sectoral labour 

market trends in a young population such as Albanian over the last ten years show an increase in 

employment in the services sector, such as hospitality, tourism, food services, and a decrease in 

employment in agriculture compared before the 1990s when the country started the process of 

transformation into a democratic country with an open market economy and the labour market was 

primarily focused. On the other hand, the industrial sector is practically non-existent, but the 

construction industry has witnessed a boom in the last 15 years, mainly in Tirana and major cities such 

as Durres, Vlora, and Fier.  This research aims to analyze the labour market trends in Albania and the 

role of vocational education and training (VET) in improving the skilled workforce and intend to answer 

the question: How important is the vocational education and training system in preparing a skilled 

workforce? The methodology used in this study was a depth literature review of previous studies, 

journals, reports, etc in labour market in Albania and vocational education and training (VET), combined 

with a qualitative method when 10 business CEO in the sector such as digital media, services sector, 

and construction were interviewed with open-ended questions. Results of the study showed that even 

with the improvement in the last years in Albania such as the implementation of the National 

Employment and Skills Strategy (NESS 2014–2020, extended by Prime Minister request to 2022), when 

vocational education and training (VET) was recognized as a driver for the economic reform process 

and became one priority, is still far from EU average.  Nearly 90% of registered companies in Albania 

are family-owned and employ only one to four people, mostly are only family members.  Furthermore, 

a mismatch between skills demand and supply in the labour market was discovered, given the fact that 

there is a high demand for skilled workers. 

Keywords:  vocational education; labour market; skilled workforce.  
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Öz 

Almanya’nın ve hatta Avrupa’nın gelişimine ve siyasetine bakıldığında sağ eğilimli partilerin var 

olduğu görülmektedir. Peki son zamanlardaki yabancı düşmanlığı ve sağ eğilimli partiler neden 

artmaktadır? Ekonomik durumlardan ve borçlardan dolayı halkın bazı kesimleri sağ eğilimli partilere 

olan desteği çözüm olarak görmektedir. Halkın memnuniyetsizliğine sağ eğilimli partiler mi çözüm 

olabilir yoksa farklı çözüm yolları da var mıdır? AfD partisine bakıldığında parti içi anlaşmazlıklar ve 

bölünmeler olduğunu görülmektedir. Çatışmaların olduğu bir parti Alman halkına ne kadar faydalı 

olabilir? Bu sorulara cevap olarak bu makalede ilk önce AfD partisinin kuruluşu ve gelişimi hakkında 

bilgi verilecek daha sonra ise Avrupa ve Almanya’daki artan yabancı düşmanlığı, işsizlik ve göç 

konuları incelenecek ve son olarak Sonuç kısmında bir değerlendirme yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: AfD Partisi, Almanya, Avrupa, Yabancı Düşmanlık 

 

Abstract 

When we look at the development and politics of Germany and even Europe, we can see that there are 

right-wing parties. Why are xenophobia and right-wing parties increasing? Because of the economic 

situation and the debts, some of the people see the solution in right-leaning parties. Is the right-inclined 

party to the dissatisfaction of the public a solution or can there be different solutions? When we look at 

the AfD party, we can see that there are intra-party conflicts and divisions. How useful is a party with 

conflicts to the German people? In response to these questions, this article will first provide information 

about the establishment and development of the AfD party, then examine the increasing xenophobia, 

unemployment and migration issues in Europe and Germany, and finally an evaluation will be made in 

the Conclusion section. 

Keywords: AfD party, Germany, Europe, Xenophobia  
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GİRİŞ 

Yabancı Düşmanlığı ve sağ eğilimli partiler, Avrupa’da ve özellikle Almanya’da zaman zaman artmakta 

ve önem kazanmaktadır. Almanya’da zenofobik eğilimler ülkenin iç ve dış siyasetini etkilemektedir. Bu 

zenofobik eğilimler ve faşist görüşlü sağ eğilimli partiler Avrupa’daki barışı tehdit eden unsurlardandır. 

Sağ eğilimli partiler çoğu zaman var olmaktadır fakat bazı zaman dilimlerinde etkisi artmakta ve ülkenin 

siyasetini etkilemektedir.  

Son yıllarda Avrupa’da sağ eğilimli partilerin güçlendiği görülmektedir ve Almanya için AfD partisi 

önem kazanmaktadır. Sağ eğilimli partilerin artmasının sebepleri vardır ve son yıllar içinde Avrupa’da 

birtakım krizler yaşanmıştır. Bu krizler Avrupa ülkelerinin siyasetini derinden etkilemiştir. Mülteci krizi 

başlıca krizlerden biridir. Mülteci krizi dışında Euro krizinin etkisi önemlidir, özellikle Almanya için, 

çünkü AfD partisinin kuruluş nedenlerinden biri de bu krizdir. Dışsal krizlerden doğan AfD partisi 

kuruluşundan sonra kendi içinde de krizler ve bölünmeler yaşamıştır. Kendi içinde yaşadığı bölünmelere 

rağmen güçlenmeye devam etmektedir. İlk başarısını 2014 Avrupa Seçimlerinde elde eden AfD Partisi 

başarısının devamını Federal Seçimlerinde getirmiştir. 2017 yılında Almanya’da yapılan Federal 

Seçimlerin sonuçları sağ eğilimli partilerin güçlendiğinin bir göstergesidir. Alman siyasetinde uzun 

yıllardan sonra sağ eğilimli bir parti meclise girmeyi başarmış ve böylece AfD partisi başarısını ve 

etkisini arttırmıştır.  

 

Almanya Federal Cumhuriyetindeki Siyasi Partiler   

Alman Federal Meclisi dört yılda bir 18 yaşını doldurmuş seçme ve seçilme hakkı olan vatandaşlar 

tarafından gizli oy, serbest ve doğrudan seçimle seçilir. Alman Federal Meclisi (Bundestag) 

Almanya’nın parlamentosudur. Toplam en az 598 milletvekilinin yarısı partilerin eyalet listelerine 

verilen oyların (ikincil oylar) dağılımıyla, diğer 299 kişiyse doğrudan seçim bölgesindeki milletvekili 

adaylarına verilen oylarla (birincil oylar) seçilir. Almanya’daki seçim sistemi tek bir partinin tek başına 

iktidar olmasını zorlaştıran bir sistemdir ve istisnalar dışında koalisyon hükümetleri kurulur. 

Parlamentoda çoğunluğun sağlanması için gerekli kombinasyonların aşırı karmaşıklaşmasını önlemek 

amacıyla yüzde beş barajıyla çok küçük partilerin parlamentoya girmesi engellenmiştir. 19. Federal 

Meclis’te yedi parti 709 milletvekiliyle temsil edilmektedir: CDU, CSU, SPD, AfD, FDP, Sol Parti ve 

Birlik 90/Yeşiller. CDU ve yalnızca Bavyera’da seçime giren partner partisi CSU 1949 yılında yapılan 

ilk genel seçimlerden bu yana ortak bir meclis grubu oluşturmaktadır. (Tatsachen über Deutschland, 

2020) 

Mevcut hükümet CDU/CSU ve SPD’nin oluşturduğu bir koalisyonla kurulmuştur. Bu koalisyonda Dr. 

Angela Merkel (CDU) Federal Şansölye, Olaf Scholz (SPD) Şansölye Yardımcısı ve Heiko Maas 

(SPD) Dışişleri Bakanı görevini üstlenmiştir. AfD, FDP, Sol Parti ve Yeşiller parlamentoda muhalefet 

konumundadır. (Tatsachen über Deutschland, 2020) 
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Şekil 1 Almanya Parlamentosu Koltuk Sayıları (Tatsachen über Deutschland, 2020) 

 

Almanya için Alternatif (AfD) Partisi 2013 yılında kurulan Avrupa Birliği karşıtı, Alman milliyetçi ve 

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Almanya parlamentosuna girmeyi başaran ilk aşırı sağcı siyasi bir 

partidir. Partinin Almancadaki açılımı ‘Alternative für Deutschland’. Kurucuları İslam Düşmanı Alman 

siyasetçi Alexander Gauland, Gazeteci Konrad Adam, Ekonomist Bernd Lucke ve Gerd Robanus’tur. 

Partinin kurucu nedenlerinden biri 2010 yılında yaşanan Euro Krizidir. AfD partisi CDU’nun Euro ve 

AB politikalarını eleştirerek sesini duyurmaya çalışmıştır fakat ilk başta pek dikkate alınmamıştır. 

(Euronews, 2017) AfD, Yeşiller dışındaki tüm ana akım partilerden seçmeni kendi tarafına çekmenin 

yanı sıra, oy vermeyen kitleyi de kendilerine destek vermeye ikna etmiş durumdadır. Her ne kadar tek 

tip bir seçmen kitlesi olmasa da ağırlıklı olarak düşük gelirli ve düşük eğitimli seçmenler AfD'yi 

desteklemektedir. Partinin üyelerinin sadece yüzde 15'inin kadın olması da öne çıkan bir göstergedir. 

(Knight, 24) 

 

AfD Partisi’nin Kuruluşu, Bölünüşü ve Yükselişi 

25 Mart 2010 tarihinde Federal Başbakan Angela Merkel’in sözleri AfD Partisi’nin oluşmasında ve 

isminin belirlenmesinde en büyük etkendir. Bu belirtilen tarihte daha önce söylenenlerin aksine Merkel 

Euro Zirvesi’nde, ekonomik yönden zayıf ve yardıma muhtaç Yunanistan devletine ‘alternatifimiz yok’ 

diyerek gerekli ekonomik yardımlarının yapılacağını açıklamıştır.  Görüldüğü üzere Alternative für 

Deutschland (Almanya için Alternatif) partisinin adının seçilmesindeki etkisi göz ardı edilemez. 

(Decker, 2019) 

AfD partisinin verilerine göre kuruluşundan kısa bir süre sonra 10.000 üyeye sahiptir, Kuruluş yılının 

sonlarında ise bu sayı 17.000’e ulaşmıştır. Bu hızlı yükseliş 2013’ten sonra yavaşlamış olsa da üyelik 

gelişimi partinin dinamikliğinin bir göstergesidir. Böylesi hızlı bir artışın sonucunda partide sağ eğilimli 

üyelerin çoğunlukta olduğu görülmekte idi. Bir sonraki genel seçimine beş ay kala 14 Nisan 2013'te – 

Almanya için Alternatifinin (AfD) kurucu sözleşmesi Berlin'de imzalanmıştır. Birkaç hafta içinde bir 

parti yapısı oluşturulmuş ve genel seçim için ülke listeleri hazırlanmıştır. Aynı şekilde, yeni parti için 

gereken imzaları toplamayı başarmıştır. Sonunda, AfD tüm federal devletlere ve federal seçimlerdeki 
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299 seçmen arasından 158'i katılmış fakat yüzde 4,7 oy ile yüzde 5 olan barajı aşamamış ve böylece 

Federal Meclise (Bundestag) girememiştir. (Opelland, Alternative Für Deutschland, 2017) 

2014 yılında girdiği ilk seçimde başarılarıyla dikkatleri üzerine çekmiştir AfD Partisi. (Euronews, 2017) 

Parti kurucularından Bern Lucke seçim sonrası “Almanya’da yeni bir halk partisinden söz etmiştir. 

(Deutschland schickt 14 Parteien nach Straßburg ( Almanya 14 Partiyi Strasburg'a gönderiyor), 2014) 

 2014 yılı Avrupa Seçimlerinin sonuçlarına göre en çok oyu %35,2 ile CDU almıştır AfD ise seçimleri 

%7 oy alarak bitirmiştir. Seçimlerden önce AfD %5’i geçer ise kendileri için bir başarı sayacaklarını 

söylemişlerdir ve sonuç olarak %7 oy ile başarıya ulaştıkları söylenebilir. (Bender, 2014) İlk 

başarılarının ardından ise ilk bölünmeler ve anlaşmazlıklar ortaya çıkmıştır. (Opelland, Alternative Für 

Deutschland, 2017)  Bernd Lucke, AfD partisini sağ eğiliminden partiyi bölerek kurtulmaya çalışmıştır. 

Hans Olaf Henkel ise parti içi muhalifleri “sağ açık” (Rechtsaußen) olarak adlandırarak destek olmuştur. 

Genel Seçim programında “halk partinin iradesini belirlemeli” diye bir madde bulunmaktadır fakat 

Bernd Lucke hareketleriyle ve kararlarıyla bunun böyle olmadığını göstermiştir. Böylece Bernd Lucke 

bu durumu fark eden halktan ağır eleştirilere maruz kalmış ve sonuç olarak partideki çoğunluk 

Lucke’nin yanında değil Frauke’nin yanında yer almıştır. (Ulrich, 2015) Mayıs 2015’te, parti ikiye 

bölünmüştür, bir grup Lucke ve onun temel ekonomi politikalarını temsil etmekte diğer grup ise göç 

karşıtı bir yaklaşımı tercih eden ve Petry önderliğindedir. Bunun sonucunda Lucke’nin kesimi yeni bir 

parti kurmuştur: İlerleme ve Ayrılma İttifakı (Allianz für Fortschritt und Aufbruch (ALFA)). 

(Alternative for Germany, tarih yok) Kısa bir sürede bölünmeler yaşanması partinin sağlam temeller 

üzerine kurulmadığını göstermektedir. Partinin ilk yıllarında yönünün belli olmaması parti içi 

çalkantılara yol açmıştır.  

Son dönemde kendi içinde bir güç mücadelesi veren AfD liderliğine 2021 federal seçimlerde önderlik 

edecek isimlerin radikallikleriyle bilinen Weidel and Chrupalla’nın seçilmesiyle daha ılımlı kanatın 

kaybettiği bu nedenle partinin daha ırkçı ve sağcı politikalara yönelmesi beklenmektedir. (Goldenberg, 

2021). 

 

AfD Partisi: Genel Seçim Programı1  

Avrupa Birliği ve Euro: AfD AB’ye üye olan ülkelere egemenliklerinin tamamını geri almaları 

gerektiği vurgusunu yapmaktadır. AfD’ye göre egemenlik devrinin yapılmaması durumunda 

Almanya’nın Avrupa Birliği’nden çıkması durumu düşünülmelidir. Euro konusunda AfD’nin 

düşünceleri en başından belli idi. AfD Euro’ya karşıdır ve eğer Federal Meclis Euro konusunda gerekli 

kararları vermez ise referanduma gidilmelidir. Türkiye’nin AB üyeliği ise kesinlikle tartışılmadan 

bitirilmelidir. (Kamann, 2016) 

Dış ve Güvenlik Politikaları: AfD’ye göre zorunlu askerlik getirilmeli, tüm nükleer silahlar ve yabancı 

birlikler Almanya’dan çekilmelidir. NATO üyeliğiyle ilgili feshi kararı onaylanmamıştır. (Kamann, 

2016) AfD partisi Almanya’yı her türlü dış tehditten uzaklaştırmak istemektedir. Euro’nun Almanya’nın 

ekonomisini olumsuz etkilemesini istememektedir ve çoğunlukla Hıristiyan olan Alman halkının 

                                                           
1 Temel olarak 2016 ve 2017 seçim programlarından yararlanılarak hazırlanmıştır. 
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İslam’dan etkilenmesine karşıdır. Alman ve batının değerlerini uymayan her türlü etkenleri uzaklaştırma 

fikrine olumlu bakmaktadır. Bu etkenleri uzak tutmak için de radikal kararlar almaya hazırdır. Özellikle 

göç entegrasyon ve mülteci politikaları ile ilgili maddeler ele alınmaktadır. Bunların arasında 

vatandaşlık kanunun değiştirilerek vatandaş olma şartlarının zorlaştırılması, çifte vatandaşlığın 

kaldırılması, şikayet haklarının iptal edilmesi yanı sıra sınır dışı için kotalar belirlenmesi gibi maddeler 

sıralanmıştır. Avrupa’nın kurucu ortak değerlerinin tersine sınırların kapatılarak kontrolün ulusal 

seviyeye alınması, sınır dışı edilme kurallarının sertleştirilerek mültecilere ilişkin düzenlemelerin 

sığınmayı imkansızlaştırıcı düzeye getirilmesi de programda dikkat çeken unsurlardandır. AfD programı 

sosyal yardımlar da uzun süre çalışma şartına bağlanarak göçmenlerin sadece nitelikli olanlarını 

önceleyen bir önermektedir. 

Programda din politikasına oldukça geniş yer ayrılmıştır. Fakat genel olarak bakıldığında din 

politikasına yönelik maddelerin neredeyse tamamı İslam dinini ve Müslümanları sınırlayıcı niteliktedir. 

Ayrıca Türkiye’nin Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ile Almanya’da etkili olduğu vurgulanan 

programda bu etkinin ortadan kaldırılması için düzenlemeler yer almaktadır. İslam ve Göç: “İslam 

Almanya’nın bir parçası değil” AfD’ye göre ve bundan dolayı ezan, tam örtünme ve minareler 

yasaklanmalıdır. Aynı zamanda İslami örgütler de kurumsal bir statüye sahip olmamalıdır. (Kamann, 

2016) Türkiye için özel bir bölüm açılan program da Türkiye’nin NATO üyeliğinin iptali ve AB 

üyeliğinin ve vize serbestisinin imkansız oluşu önemle vurgulanmıştır (Göç Araştırmaları Vakfı, 2017).  

AfD Federal Seçim Programlarında partinin mülteci karşıtı politikaları açıkça görülmektedir. Batı ile 

Doğu’nun değerleri bağdaşmadığı vurgusu yapılmaktadır ve bundan dolayı Batı değerlerinin 

korunmasına ilişkin maddeler bulunmaktadır. 23 Mayıs ve 26 Mayıs 2019 tarihleri arasındaki Avrupa 

Seçimlerinin genel sonuçlarına bakılacak olursa yeşil ve liberal partilerin ağırlığı arttı ancak sağ eğilimli 

partilerin başarıları da göz ardı edilemez. AfD partisinin en etkili sonuçlarının görüldüğü eyalet 

Brandenburg’tur. 2014 seçimlerine nazaran %11,4’lük bir artışla %19,9 bir başarı elde etmiştir. Yeşiller 

de AfD partisi ile birlikte başarılı sonuçlar elde etmiştir. Diğer partilerde düşüşler gözlemlenmiştir (rbb 

24, 2019). 

AfD Partisinin Güçlenmesinin Etkenleri 

İlk kurulduğu andan itibaren muhafazakâr görüşleriyle bilinen AfD daha sonraları ırkçı söylemleriyle 

başarısını arttırmıştır. Çoğu parti 2015 mülteci alımını olumlu karşılarken AfD Partisi farklı olarak hem 

mültecilere hem de İslam karşıtı bir parti haline gelmiştir. AfD Partisini diğer partilerden ayıran bu 

önemli etken seçmenleri AfD’ye yönlendirmiştir. AfD partisine oy veren seçmenler ikiye ayrılmaktadır. 

Birinci kesim varlıklı ve eğitimli Almanlar, ikinci kesim ise düşük gelirli orta alt sınıfı. Partinin 

başarısını diğer partilerin başarısızlıkları ve bu konuda halkın memnuniyetsizliğini olarak sayabiliriz. 

Alman halkının gelişen siyasetteki memnuniyetsizlikleri ve kaygıları onları AfD Partisi’ne 

yönlendirmektedir.(Euronews, 2017) AfD Partisi’nin başarıları, var olduğu zaman dilimin koşullarından 

etkilenmektedir. Artan memnuniyetsizlikler ve değişim beklentisi seçmenleri AfD partisine 

yönlendirmiştir. Dünya’da baş gösteren sorunlar Avrupa’yı ve Almanya’yı yakından ilgilendirmektedir 

ve AfD bu sorunları, Mülteci krizi gibi, başarısını arttırmak için kendi lehine kullanmaya çalışmaktadır. 
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Zenofobi, Sebepleri ve Avrupa’da Yabancı Düşmanlığı 

“Zenofobi yaygın olarak kullanılan bir kavramdır fakat anlamı tartışmaya açıktır”. Sözlük anlamı, diğer 

ülke insanlarından nefret etme veya onlara karşı önyargılı olma şeklinde belirtilmektedir.” (Zenofobi) 

Zenofobi’yi oluşturan sebepler göç, savaş, doğal afetler, yaşama şartlarının yetersiz olmasıdır. İnsanlar 

“güvenlik” arayışıyla farklı bölge ve kültürlere göç etmektedirler ve bu süreçte zenofobi ortaya 

çıkabilmektedir. Önemli olan göç edilen bölgelere entegrasyonun sağlanması ve zenofobinin oluşabilme 

ihtimalini en aza indirgemektir. Entegrasyonun sağlanabilmesi için kültürel farklılıkları kabul etmeli ve 

hoş görmeli. Her toplumda zaman zaman sorunlar yaşanabilir fakat önemli olan “hoşgörü” dür. Hoşgörü 

entegrasyonun sağlanmasında en büyük etkenlerden biridir. (Kalem, 2015) Önyargı zenofobiyi 

güçlendiren nedenlerden biridir. Bir topluma, bir kültüre ya da bir ülkeye karşı olan önyargı 

entegrasyonu ve hoşgörüyü zorlaştırmaktadır. “Dış Etken” olarak belirtilen bu kavram toplumların 

sağlıklı bir şekilde kaynaşmasını engellemektedir. (Kalem, 2015) 

Avrupa’da Yabancı Düşmanlığı ve Aşırı Sağ Partilerin Yükselişi 

1980’li yıllardan itibaren ise ekonomik ve siyasal gelişmelere bağlı aşırı sağ partilerin egemenliklerin 

arttığı görülmektedir. Son yıllarda gelişen dış olaylara bağlı olarak özellikle 1990’lı yılları ve sonrasını 

ele alacak olursak sağ eğilimli partilere doğru bir eğilimden söz edebiliriz. Bu eğilime sebep olan 

olaylara Soğuk Savaş’ın bitimini ve 11 Eylül Terör Saldırısını örnek verebiliriz. Günümüzde ise aşırı 

sağ küreselleşme karşıtı ve sosyal açıdan olumsuz etkilenen kısım tarafından desteklenmekte ve böylece 

gücünü arttırmaktadır. (Ertan, 2015) Mülteci kriziyle Avrupa’ya çok sayıda mülteci yerleşmiştir ve bu 

sebepten Avrupa devletleri güvenlik konusunda hassaslaşmışlardır. Mülteci sayısının çok artmasıyla 

birlikte mülteci karşıtı görüşler ve sağ eğilimli partiler çoğalmıştır ve bu etkenlerin daha da artacağı 

beklenmektedir. Avrupa’da 2015 yılının ocak ayında Charlie Hebdo saldırısı ile başlayan terör olayları 

sağcı partilerin yükselmesine, yabancı uyruklu vatandaşların yaşamlarının zorlanmasına ve ayrımcı 

muamelelerine sebep olmaktadır.  
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Şekil.2 Avrupa’nın aşırı sağının yükselişi (Avrupa-Nın-Asırı-Sag-Harıtası-Zenofobı-Islamofobı-Ve-

Turkofobı, t.y) 

 

Üstteki grafikteki kırmızı alanlar, Avrupa’da sağcı partilerin büyüyüp arttığı ülkeleri göstermektedir. 

Bu ülkeler Almanya, Danimarka, Polonya, Slovakya, İsviçre, İtalya Yunanistan ve Macaristan’dır. “Son 

genel seçimlerde aşırı sağ partiler; Avusturya’da yüzde 24, Danimarka’da yüzde 21,1, Finlandiya’da 

yüzde 17,6, Fransa’da yüzde 13,6, Hollanda’da yüzde 13, İsveç’te yüzde 12,9, İsviçre’de yüzde 30,7, 

Macaristan’da yüzde 65,1, Norveç’te yüzde 16,3 ve Polonya’da yüzde 46,4 oy almışladır.” (TBMM'den 

Avrupa'da Aşırı Sağın Yükselişi Raporu, 2017) Başta mülteci krizi olmak üzere pek çok faktör 

Avrupa’yı etkilemiştir ve aşırı sağın artmasına sebep olmuştur. 
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Almanya’da Artan Yabancı Düşmanlığı  

Almanya’yı Avrupa’dan ayrı tekrar ele almak gerekmektedir çünkü çoğu Avrupa ülkelerinden farklı 

olarak faşist bir tarihsel geçmişi vardır. Bu tarihsel geçmişe bağlı olarak faşist siyasal hareketlerin 

yükselmesi diğer Avrupa ülkelerine göre daha tehlikelidir. Kısaca Almanya’da var olan ve var olmuş 

sağ eğilimli partileri ele almak gerekirse 1964’te kurulan NPD partisini örnek verebiliriz. Kurulduğu 

yıllarda komünizm karşıtı, Nazi yanlısı ve Katolik özelliklere sahiptir. Günümüzde ise sosyalizmi 

desteklemekte, kapitalizme karşıdır ve milliyetçi özelliklere sahiptir. (Ertan, 2015)  Son olarak 2013 

yılında kurulan AfD Partisinden sonra bu partinin NPD’ye göre ön plana çıktığı söylenebilir. Son 

yıllarda Almanya’daki mülteci artışı hemen fark edilmektedir. Mültecilerin dış görünüşü, kültürü ve dini 

Almanlardan farklıdır ve bu farklılıklar halkın bazı kesimlerinin korkuya kapılmasına sebep olmuştur. 

Mültecileri tehdit unsuru olarak gören bir grup 2014 yılında Dresden’de PEGİDA adında olan bir 

hareket kurmuşlar ve bu hareketi sosyal medyada yaymışlardır. Bu hareket kurulduğundan bu yana 

Almanya’da ve Avrupa’nın bazı şehirlerinde gösteriler ve yürüyüşler yapılmaktadır. Bu gösteri ve 

yürüyüşler mülteci ve İslam karşıtıdır. AfD partisi PEGİDA’nın görüşlerini desteklemektedir. Bu 

gösteriler dışında Almanya’nın Köln şehrinde 2015 yılını 2016’ya bağlayan yılbaşı gecesinde toplu taciz 

olayları yaşanmıştır. Toplam 1.182 suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu olaylardan sonra hem Köln 

polisi yeterince önlem almamakla suçlanmış ve suçlanan gruplar çoğunlukla yabancı uyruklu ya da 

mülteciler idi. PEGİDA’nın bu gelişmelere cevabı “Rapefugees” adlı bir pankart gösterimi olmuştur. 

Bu yaşananlar sadece Alman halkını değil diğer Avrupa ülkelerinin halklarını da derinden etkilemiştir. 

Olaylar uzun süre sosyal medya gündemini meşgul etmiş ve mültecilere yönelik önyargı ve tecavüz 

algısı Almanya’dan diğer Avrupa ülkelerine de yayılmıştır. (Tauscher, 2017) 

Mülteciler, PEGİDA ve AfD’nin sürekli düzenledikleri gösterilerde aşağılanmakta ve bu gösterilerden 

dolayı fiziksel ve psikolojik olarak etkilenmektedirler. Tahminen en az 433 mülteci 2014-2016 yılları 

arasında intihar girişiminde bulunmuştur ve ölümle sonuçlanan girişimler de bulunmaktadır. Bunlar 

tahmini sayılardır çünkü eyaletlerin isteklerine rağmen   istatistikler tutulmamaktadır. (Tauscher, 2017)  
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Şekil.3  Almanya'da Göç ve Mülteci Karşı Şiddet 

(Deutschlandkarte - Einwanderung und Ausländerfeindlichkeit in Deutschland im direkten Vergleich ) 

 

Yandaki şekle göre mültecilere karşı şiddetin Almanya’nın doğusunda daha çok olduğu görülmektedir. 

Mülteciler çoğunlukla Almanya’nın batısına yerleşmektedir. Bu haritadan Batı’nın mülteciler için daha 

güvenli ve yaşam standardının daha yüksek olabileceği çıkarımı yapılabilir. Aynı zamanda AfD Partisi 

de doğuda daha başarılıdır. Bunun sebepleri kesin bilinmemektedir fakat Soğuk Savaş’tan kalan 

görünmeyen bir doğu batı sınırından bahsedilebilir. Doğu ile batı arasında ekonomik farklılıklar 

bulunmaktadır ve doğuda ekonomik durum batıya göre kötü olduğundan hem mülteci sorunu ön plana 

çıkmakta ve orada yaşayan halk, çözümü AfD partisinde görmekte olabilir. 

Almanya’da yabancı düşmanlarına olan saldırılar 2000 yılında yaklaşık 15 bin iken 2006 yılında 18 

binin üzerine çıkmıştır. (Heilbrunner, 2008) Yabancı düşmanlarına artan nefret de mülteci kriziyle 

birlikte artmış olabilir.  
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Almanya’nın Yabancı Düşmanlığa ve Mültecilere Bakış Açısı 

2017'den itibaren Balkan rotasının kapanması ve Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki anlaşma 

nedeniyle, Almanya'ya sığınma başvurularında sert bir düşüş olmuştur. 2020'de, Ocak ayında 

Almanya'da 14.187 sığınma başvurusu yapılmıştır. Sığınmacıların çoğu 2020 yılında Suriye'den 

gelmiştir. (Statista, 2020) 19.02.2020 tarihinde Almanya’nın batısındaki Hanau kentinde ırkçı motifli 

bir saldırı gerçekleşmiştir. Saldırı sonucunda toplam 11 kişi hayatını kaybetmiştir.  Tobias Rathjen 

adındaki saldırgan iki Nargile salonunda toplam 9 kişiyi silahla vurmuş daha sonra ise annesini ve 

kendisini öldürmüştür. Bu acı saldırıda ölenlerin dördü Türk kökenli, diğer kişilerin ise Afgan, Boşnak, 

Bulgar, Rumen ve Sinti kökenli olduğu açıklanmıştır. İncelemelerin ardından silahlı saldırganın aşırı 

sağcı bir ekstremist olduğu ortaya çıkmış ve düşünceleriyle ilgili bildiri ve videolara ulaşılmıştır. (Bild 

, 2020) Saldırı sonrasında aşırı sağ olarak bilinen AfD partisi de etkilenmiştir. AfD partisinin yükselmesi 

sonucunda bu tarz saldırıların yaşandığı dile getirilmiştir. Ayrıca yapılan araştırmalara göre Almanya 

halkının %60’ı bu olayın sorumlusunun AfD partisi olduğunu düşünmektedir. Parti araştırmacısı, 

Carsten Koschmieder verdiği bir röportajda “AfD partisinin yasal anlamda bir etkisinin olmadığını, 

fakat siyasetçilerin dile getirdiği düşünce ve sözlerinin, bu tarz bir saldırıya sebep olabileceğini.” açıkça 

dile getirmiştir. (Küstner, 2020) 

Almanya’da İşsizlik Değerleri ve Siyasete Etkisi 

İşsizlik; sosyoekonomik ve psikolojik sorunlar yaratabilecek güçtedir. İşsizliğin yarattığı baskı ve stres 

İnsanları farklı alternatifleri aramaya itebilir ve sağ eğilimli partilerin çözüm olabileceği fikrini 

uyandırabilir. Ülkeye zaman içerisinde yerleşen birçok mülteci ve yabancı da ülke ekonomisini 

etkileyebiliyor. Ekonomistler ve uzmanlar Almanya’nın iş gücü piyasasının güçlü olduğunu 

düşünmektedirler. Buna rağmen son verilere göre 2020 yılının ocak ayında işsiz sayısı yaklaşık 200.000 

artmıştır.  

Aşağıdaki grafikte eyaletlere göre 2020 yılının ocak ayına ait işsizlik oranları gösterilmektedir. 
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Şekil.6 Almanya Ocak 2020 Eyaletlere göre İşsizlik Oranları 

 

İşsizlik değerlerini incelerken yabancıların ve mültecilerin işsizlik değerlerinin farklılığı da göz önünde 

bulundurulmalıdır. Giderek daha fazla kurum ve kamu kurumu, ekonomik mülteci ve yabancıların 

yüksek işsizlik oranını doğrulamaktadır. İşsizlik ve sosyal refah istatistiklerinde, yabancılar artık iş 

merkezlerine kayıtlı tüm insanların yüzde 26'sını oluşturmaktadır. 2018 yılında AfD ekonomi politikası 

sözcüsü Mario Beger Yabancıların işsizlik oranının 2018 yılında Almanlara göre 4 katı olduğunu 

belirtiyor. Suriyeliler ve Afganlar arasındaki işsizlik oranı yüzde 43’tür. Ayrıca yabancıların nitelikleri 

ve dil becerilerinin yetersiz olası sebebiyle gelecek için de Almanya’da çalışma şanlarının olmadığını 

söylemiştir. Bunun yanı sıra Merkel’in “Göç Zenginleştirebilir” fikrini de eleştirip bu söze 

katılmamıştır. (AfD Kompakt, 2020) Genel olarak işsizlik değerleri incelendiğinde Almanya 

ekonomisinin güçlü olduğu yorumu yapılabilir fakat işsizliği azaltmak için de iyileştirmeler 

yapılmaktadır. Nitelikli uzmanlara duyulan gereksinim Göç Yasası ile azaltılmaya çalışılacaktır. Bu da 

Merkel’in “Göç Zenginleştirebilir” fikrini doğrulayabilecek önemli bir etkendir. 
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Nitelikli İş Gücü Göç Yasası 

Göç Yasası, nitelikli uzmanların AB dışındaki ülkelerden Almanya'ya göçü için teşvik etmektedir. (Das 

Portal der Bundesregierung für Fachkräfte aus dem Ausland, 2020). (Das Portal der Bundesregierung 

für Fachkräfte aus dem Ausland, 2020)  Yasa 2020 yılının mart ayında uygulamaya konulmuştur. Açılış 

konuşmasını yapan Köln Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Sandra von Möller, Almanya’da 

nitelikli iş gücü açığının ekonomik büyümenin önünde önemli bir risk faktörü oluşturduğunu rakamlarla 

göstermiştir. 2019 nitelikli iş gücü raporuna göre, sadece Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde ticaret, sanayi 

ve hizmet sektöründe toplam 6 milyon kişi istihdam etmektedir.Ancak bu sayının 2030 yılında 4,8 

milyon, ihtiyaç duyulan iş gücünün ise 5,5 milyon kişi olacağı hesaplanmıştr. Bu hesaplamalara göre 

sadece bu eyaletteki iş gücü açığı 735 bin kişidir. Bu rakam toplam iş hacminin yüzde 13,4'üne tekabül 

etmektedir. (Ilgın, 2020) 

Nitelikli İş Gücü Göç Yasası, Avrupa Birliği üyeleri ve AB üyesi olmayan vatandaşlar için önemli bir 

fırsattır. Gelecek olan nitelikli çalışanlar, Almanya’nın ekonomisinin kalkınmasında etkili olup, ülkeye 

entegre olabilirler. İyileşen ekonomi karşısında yabancı düşmanlığı besleyen Almanların önyargıları, 

böylece kırılıp, sosyal yaşamda her iki tarafı için birlikte yaşama kalitesi arttırılabilir. Yasanın 

uygulanmaya başlanmasından sonra göç eden bireylerin Almanya’nın sosyal hayatına daha kolay 

entegre olabilmeleri sağlanmalıdır.   

AfD Partisi ve Korona Krizine Yaklaşımı  

AfD partisinin Korona Krizindeki tutumlarını inceleyecek olursak, özellikle sosyal medyadaki 

paylaşımları ile, krizi yeterince önemsenmedikleri kanısına varılabilir. Korona Krizinde, Almanya için 

Alternatif gösteremediği için, anketlerde yapılan oylamalara göre bariz bir düşüş gözlenmektedir. 

(Rötzer, 2020) Bu süreçte yaşanan olaylardan biri de bütün uyarılara ve Parti Liderlerinin karşı 

çıkmalarına rağmen, Milletvekillerin ‘Korona Krizinde Yapılabilecekleri’ tartışmak için bir araya 

gelmeleridir. 89 Milletvekilinin yaklaşık 70’i Reichstag binasında bir araya gelmiştir. (Steffen, 2020) 

AfD partisinde halen bölünmeler yaşanmaktadır. Krize karşın Parti Liderlerinden Alexander Gauland 

bu zor zamanlarda diğer sorunları bir kenara bırakarak birlik olmanın önemini dile getirmiştir. 

(Benzmann & Schaeffer, 2020) Hızla yükselen AfD partisi bu hassas dönemde vereceği kararlarla 

geleceğini şekillendirebilir. Yaşadığı çatışmalar ve Korona Krizi ile gelişen olaylar hızlı yükselişine 

gölge düşürebilecek potansiyeldedir. 

 

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Almanya’da ve Avrupa’da yabancı düşmanlığın artışını aşırı sağ eğilimli partilerin büyümesinde 

gözlemleyebiliriz. Yabancı düşmanlığın kökenleri birçok nedene dayalıdır tek bir sebepten söz 

edemeyiz. İşsizlik, ekonomik durum, krizler bu sebeplerden sayılabilir. Son yıllardaki krizler yabancı 

düşmanlığını arttırmıştır ve bu durum siyasete yansımıştır. Özellikle mülteci krizi halkın bir kısmında 

korkuya sebep olmuştur ve dini ve kültürel farklılıkları göz önüne serip ayrıca Euro krizine değinerek 

halkın desteğini almaya çalışan aşırı sağ eğilimli bir parti ortaya çıkmıştır. Sağ eğilimli partinin güçlenip 

Federal Seçimde oylarını gözle görülür şekilde arttırması başarısını arttırdığının göstergelerinden biridir. 
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AfD halkın bir kısmını temsil etmektedir. Memnuniyetsiz , CDU akıllanmalı deyip AfD’ye oy veren 

halkı ve birtakım endişeleri olan halkı temsil etmektedir. Uzun yıllardan sonra aşırı sağcı bir parti 

Meclis’e girmeyi başardığına göre halkın düşüncelerinde ve kararlarında bir değişiklik olmuştur. AfD 

partisi özellikle mülteci karşı politikalar izlemekte ve yabancı karşıtı görüşler savunmaktadır. Partinin 

desteklenmesi ve Meclise girmesi Almanya’da yabancı düşmanlığının geçen son yıllara göre daha 

yoğun olduğu ve yabancı Düşmanlığın arttığını göstermektedir. Özellikle Almanya’nın doğusunda AfD 

Partisinin desteklendiği görülmekte ve yaşam koşullarının doğuda yaşayan mülteciler için daha zor 

olduğu görünmektedir. Bunun kesin bir sebebi yoktur fakat Soğuk Savaş sonrası batı ile doğu arasındaki 

farklılıkların halen devam etmesi sebeplerden biri olabilir.  

AfD Partisinin faşist tutumu uzun süreli barış getiremeyecektir. Şimdilik desteklense ve başarısı artsa 

da uzun sürede her tarafı memnun edecek bir barış ve anlaşma zor görünmektedir. AfD Partisinin 

başarısı için halkın bir kısmının ezilmesi ve devlet tarafından desteklenmemesi doğru görünmemektedir. 

Radikal çözümler yerine tüm halkı memnun edebilecek kararlar alınmalıdır. Mülteci krizi konusunda 

bir fikir birliğine varılıp gereken çözümler bulunmalıdır. Mültecilerin Almanya’da güvenli bir şekilde 

yaşayabilmeleri sağlanmalıdır. Bunun için özellikle PEGİDA hareketlerinin kısıtlanması gerekmektedir 

böylece Mültecilere olan psikolojik şiddet azaltılabilir. Halkı memnuniyetsiz eden sorunlar tartışılıp 

çözümlenmeli böylece Mülteci sorunu da azaltılmış olur çünkü halk birçok sorununun kökeninin 

Mülteci krizinde görmektedir.  
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Abstract 

A complex and multifaceted construct of teacher leadership has come to limelight due to its unifying 

nature and active involvement in educational improvement. The study aims to investigate teachers’ 

leadership in class at the secondary school level in Lahore. Population consisted of all public secondary 

schools in Lahore city. 10 % sample size was calculated. Randomly 25 schools were selected.  Data 

were collected from 10th grade students from each school. For quantitative research design survey 

technique was used to collect data. Total 1285 questionnaires were distributed. Data of 987 students was 

analyzed by using SPSS latest version. Kuan Chen Tsai (2017)’s TLSS was used as instrument. It was 

found that overall secondary schools of Lahore lack teacher leadership in their classes. However there 

is gender differences. Girls secondary schools found to have more teacher leadership than Boys 

secondary school. Charismatic teacher  leadership is higher in Girls schools while  Pragmatic teacher 

leadership is higher in boys secondary schools. No ideological teacher leadership is found in either 

schools. As Muslu, and Cheng (2012) stated, the ultimate goal of teacher leadership is student learning; 

therefore, it should be practiced in meaningful ways within the sphere of daily classroom activities. It is 

recommended that comprehensive strategies should be designed and implemented by competent 

authorities to develop required and desirable level of leadership in teachers.   

Keywords: Teacher Leadership, Multifaceted Construct, Teacher Leadership Style Scale 
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Öz 

Yapılan bu çalışmada üniversite öğrencilerinin bilişüstü okuma stratejilerini kullanım düzeylerinin 

çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi tercih 

edilmiş ve veriler çevrimiçi olarak uygulanan ölçek aracılığıyla elde edilmiştir. Araştırmanın örneklem 

grubunu 2020-2021 akademik yılı bahar döneminde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesinde öğrenimlerini sürdüren 77 kadın, 61 erkek olmak üzere toplam 138 üniversite 

öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma verileri Taraban, Kerr ve Rynearson (2004) tarafından geliştirilen 

ve Türkçeye uyarlaması Çöğmen (2008) tarafından yapılan “Üst Bilişsel Okuma Stratejileri Ölçeği” 

kullanılarak elde edilmiştir. Ölçek “Analitik Stratejiler” ve “Pragmatik Stratejiler” şeklinde adlandırılan 

2 alt boyuttan oluşmakta ve 5’li Likert tipinde düzenlenmiş 22 madde içermektedir. Araştırma 

verilerinin analizinde Kolmogorov-Smirnov normallik testi, Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis 

testi ile birlikte betimleyici istatistiksel ölçüler kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, 

öğrencilerin biliş üstü okuma stratejisi alt boyutlarından analitik stratejileri daha yüksek düzeyde 

kullandıkları belirlenmiştir. Kız öğrencilerin hem analitik stratejileri hem de pragmatik stratejileri 

kullanım düzeylerinin erkek öğrencilere göre anlamlı derecede daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Biliş üstü okuma stratejilerini kullanım düzeyleri ve alt boyut ortalama puanları sınıf düzeyi ve öğrenim 

türü değişkenlerine göre ise anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Bir diğer bulguya göre, düzenli 

olarak kitap okuduğunu ifade eden öğrencilerin genel biliş üstü okuma stratejilerini ve analitik 

mailto:sbardakci@cumhuriyet.edu.tr
mailto:ayselarslan@cumhuriyet.edu.tr
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stratejileri kullanım düzeyleri düzenli olarak kitap okumadığını ifade eden öğrencilere göre anlamlı 

derecede daha yüksek bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Bilişüstü Okuma, Üniversite, Öğrenci 

 

 

Abstract 

In this study, it was aimed to examine the level of using metacognitive reading strategies of university 

students according to various variables. Convenience sampling method was preferred in the research 

and the data were obtained through the scale applied online. The sample group of the research consists 

of a total of 138 university students, 77 female and 61 male, who continue their education at Sivas 

Cumhuriyet University Faculty of Economics and Administrative Sciences in the spring semester of the 

2020-2021 academic year. The research data were obtained by using the “Metacognitive Reading 

Strategies Scale” developed by Taraban, Kerr and Rynearson (2004) and adapted to Turkish by Çöğmen 

(2008). The scale consists of 2 sub-dimensions called "Analytical Strategies" and "Pragmatic 

Strategies" and includes 22 items arranged in a 5-point Likert type. Kolmogorov-Smirnov normality 

test, Mann-Whitney U test and Kruskal-Wallis test together with descriptive statistical measures were 

used in the analysis of research data. According to the findings obtained from the research, it was 

determined that the students used analytical strategies at a higher level, one of the sub-dimensions of 

metacognitive reading strategy. It was determined that female students' use of both analytical and 

pragmatic strategies was significantly higher than that of male students. The levels of using 

metacognitive reading strategies and the sub-dimension average scores do not show a significant 

difference according to the grade level and type of education variables. According to another finding, 

the level of using general metacognitive reading strategies and analytical strategies of the students who 

stated that they read books regularly was found to be significantly higher than the students who stated 

that they did not read books regularly. 

Keywords: Metacognitive Reading, University, Student 

 

 

GİRİŞ 

Bireyin öğrenme sürecinde; neyi, nasıl, ne zaman öğreneceklerine ilişkin farkındalığı ve bu farkındalığı 

geliştirmek için gösterdiği çaba bilişüstü olarak tanımlanmaktadır. Üstbiliş; iletişim, öz-yeterlik, öz-

düzenleme, öz-öğretim, öz-yönetim, motivasyon, problem çözme, dikkat geliştirme, hafıza, dil 

becerileri gibi birçok kavramla doğrudan ilişkilidir. Bu bağlamda da bireyin tüm hayatındaki gerek 

akademik gerekse diğer alanlardaki öğrenmeleri üzerinde belirleyici etkiye sahiptir (Flavel, 1979). 

Öğrenme sürecinde birey aktif ve bilinçli olarak yer almaktadır (Özsoy (2008). Süreç boyunca 

öğrenmesini, kullandığı stratejileri, elde ettiği sonucu ve yaşadığı problem durumlarının farkında olan 

birey tüm bunları dikkate alarak bir süreç yönetimi planlaması yapmaktadır (Myers & Paris, 1978). İşte 

bilişüstü becerisi bireyin bu planlamasını ne kadar iyi yaptığı ve sonuçlarını objektif olarak 
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değerlendirdiği yeterliğiyle ilgilidir. Elbette planlama yapılırken öngörülemeyen durumlar süreçte 

ortaya çıkabilir. Bilişüstü becerileri yüksek olan birey sürece uygun olarak gerekli değişiklikleri 

yapmaktadır (Brown, 1987; Livingston, 2003). Bu bağlamda öğrenmeyi öğrenmenin gerçekleştiği ifade 

edilmektedir (Senemoğlu, 2012). Diğer bir ifadeyle bilişüstü, bireyin düşünme hakkındaki düşünmesidir 

(Flavel, 1979).  

Bilişüstünün kendi içinde üstbilişel bilgi, üstbilişsel deneyim, hedefler/görevler ve stratejiler olmak 

üzere dört bileşeni bulunmaktadır (Flavell (1979). Aslında bu dört bileşen birbiriyle iç içe ve etkileşim 

halindedir. Birey öğrenme konusunda daha önce edindiği bilişüstü deneyimlerini kullanarak ilgili 

öğrenme sürecinde hangi bilişüstü stratejisini kullanmasının doğru olacağını bilir. Uygulama sürecinin 

sonunda ise amacına ulaşmışsa doğru stratejiyi seçtiğine ilişkin kendisine dönüt verir. İstediği sonucu 

alamadığı durumlarda ise uyguladığı bilişüstü stratejiye ilişkin zihnindeki yapıda bir değişim oluşarak 

yeniden yapılandırma sürecine girer ve yeni stratejiler denemeye başlar. Bu denemeler istediğini elde 

edene kadar sürer. Tüm bu süreçte geçirdiği bilişüstü yaşantılar da yine deneyimlerinin gelişmesini 

sağlar (Senemoğlu, 2012). Bilişüstü kendi içinde bilişin bilgisi ve bilişin düzenlemesi olarak iki temel 

kategoriye ayrılmaktadır. Bilişin bilgisi bireyin kendi öğrenmesi üzerindeki bilişsel süreçlerine ilişkin 

bilgilerini ve farkındalığını ifade ederken bilişin düzenlemesi ise edindiği bilgileri, kullandığı stratejileri 

denetlemesini ifade etmektedir (Özsoy, 2008).  

Bilişüstü becerilerini etkin kullanması özellikle akademik yaşantısında olumlu sonuçlar ortaya 

koymaktadır. Bilişüstünün eğitimdeki yerine ilişkin yapılan çalışmalar 1960’lara kadar uzanmaktadır. 

Psikoloji alanındaki çalışmalara paralel olarak bireyin öğrenmesinde işbirliği, motivasyon gibi bireyin 

öğrenmesinde etkili olan kavramlar öne çıkmıştır. Yapılandırmacılığın etkisiyle de bu çalışmalara hız 

kazanmıştır. Bireyin bilişi üzerindeki etkenler eğitimcilerin önemli konuları arasına girmiştir. Bireyin 

öğrenirken bilginin pasif alıcısı olmaktan öte bilgiyi nasıl aldığı, zihninde yapılandırdığı, işlediği, 

hatırlamayı sağladığı araştırılmaya başlanmıştır (Schunk, 2008). Bilişüstünün farklı öğrenme alanları 

üzerindeki etkisi ve farklı becerilerle olan ilişkin çalışmalar da yapılmıştır. Arslan (2020) Matematik; 

Atay (2010) Fen; Koç ve Arslan (2015) başarı yönelimleri; Koç ve Arslan (2017) öz-yeterlikle ilişkisini 

araştırmıştır. Genel olarak bilişüstünün ders başarılarına olumlu etkisi olduğu ve diğer üst düzey 

becerilerle pozitif ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bilişüstü okuma becerisine ilişkin çalışmalar da 

bulunmaktadır (Karasakaloğlu, Saracaloğlu, Özelçi, 2012; Koç & Arslan, 2017). Eğitim süreçlerinin bel 

kemiği olarak kabul edilen okuma becerisi öğrencilerin akademik yaşantıları için çok önemlidir. 

İlkokuldan üniversiteye kadar bu beceriyi etkin kullanan bireylerin akademik anlamda daha başarılı 

olacakları düşünülmektedir. Bu bağlamda yapılan bu çalışmada da üniversitede öğrenimlerini sürdüren 

öğrencilerin bilişüstü okuma stratejilerini kullanma düzeylerinin belirlenmesinin ilgili alanyazına katkı 

sunacağı kabul edilerek araştırmacılar tarafından bu çalışma planlanmış ve aşağıdaki soruların yanıtı 

aranmıştır:  

a) Üniversite öğrencilerinin bilişüstü okuma stratejileri ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları, ölçeğin 

tamamı ve alt faktörlerinde hangi düzeydedir? 

b) Öğretmen adaylarının bilişüstü okuma stratejileri ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları farklı 

değişkenler açısından anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? 
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YÖNTEM 

Örneklem 

Araştırmanın örneklemini 2020-2021 akademik yılı bahar döneminde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğrenimlerini sürdüren 77 kadın, 61 erkek olmak üzere toplam 

138 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubu olasılığa dayalı olmayan 

örnekleme yöntemlerinden biri olan kolayda örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Çalışma grubundaki 

öğrencilerin demografik özelliklerine göre frekans dağılımları Tablo 1’deki gibidir. 

Tablo 1. Çalışma Grubuna Ait Frekans Dağılımları 

Değişken Grup (f) (%) 

Cinsiyetiniz? Kadın 77 55.8 

Erkek 61 44.2 

Sınıfınız? 

1. Sınıf 60 43.5 

2. Sınıf 49 35.5 

3. Sınıf 21 15.2 

4. Sınıf 8 5.8 

Öğrenim Türünüz? 
Birinci Öğretim 129 93.5 

İkinci Öğretim 9 6.5 

Bölümünüz? 

İşletme 38 27.5 

Maliye 65 47.1 

Yönetim Bilişim Sistemleri 7 5.1 

İktisat 7 5.1 

Finans ve Bankacılık 21 15.2 

Düzenli olarak kitap 

okur musunuz? 

Evet 63 45.7 

Hayır 75 54.3 

   

Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ile Taraban, Kerr ve 

Rynearson (2004) tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlaması Çöğmen (2008) tarafından yapılan 

“Üst Bilişsel Okuma Stratejileri Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Üst Bilişsel Okuma Stratejileri 

Ölçeği “Analitik Stratejiler” ve “Pragmatik Stratejiler” şeklinde adlandırılan 2 alt boyuttan oluşmakta 

ve 5’li Likert tipinde düzenlenmiş 22 madde içermektedir. Ölçeğe verilebilecek cevaplar olumsuzdan 

olumluya doğru “1=Hiç Kullanmam”, “2=Nadiren Kullanırım”, “3=Bazen Kullanırım”, “4=Sık Sık 

Kullanırım” ve “5=Her Zaman Kullanırım” seçeneklerinden oluşmaktadır. Ölçekte ölçeğin bütünüyle 

ters yönde anlam içeren madde bulunmamaktadır. 

Verilerin Toplanması ve Puanlanması 

Araştırmanın veri toplama aracı, örneklem grubuna Google Forms platformunda çevrimiçi (online) 

anket yoluyla uygulanmış ve araştırmanın verileri elde edilmiştir. Üst Bilişsel Okuma Stratejileri 
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Ölçeğine verilen cevaplar en olumsuz seçenekten en olumlu seçeneğe doğru 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde 

puanlanmıştır. Ölçeğin tümüne ve alt boyutlarına ait ortalama puanlar maddelerin toplam puanı madde 

sayısına bölünerek belirlenmiştir.   

Kullanılan İstatistiksel Yöntemler 

Üst Bilişsel Okuma Stratejileri Ölçeği ve alt boyut ortalama puanlarının normal dağılım gösterip 

göstermediği Kolmogorov-Smirnov normallik testi kullanılarak incelenmiştir. Test sonucunda 

değişkenlerin normal dağılım göstermediği belirlenmiştir. Buna göre, bağımsız iki grubun 

ortalamalarının karşılaştırıldığı durumlarda Mann-Whitney U testi, üç veya daha fazla sayıda grubun 

ortalamalarının karşılaştırılmasında Kruskal-Wallis testi kullanılmıştır. Söz konusu istatistiksel 

tekniklerin yapılmasında IBM SPSS 23.0 paket programı kullanılmıştır. 

 

BULGULAR 

Bu kısımda araştırma verilerinin analizi sonucunda elde edilen bulgulara yer verilmiştir. 

Tablo 2. Üst Bilişsel Okuma Stratejileri Ölçeği ve Alt Boyutlarına İlişkin Betimleyici İstatistikler ve 

Cronbach Alpha Katsayıları 

Alt Boyutlar Madde Sayısı N Ort. ss Cronbach Alpha 

Analitik Stratejiler 16 138 3.79 0.68 0.911 

Pragmatik Stratejiler 6 138 3.63 0.87 0.790 

Toplam 22 138 3.75 0.62 0.897 

 

Tablo 2’de verilen Üst Bilişsel Okuma Stratejileri Ölçeği ve alt boyutlarına ait ortalama değerleri dikkate 

alındığında, öğrencilerin daha yüksek düzeyde kullandıkları üst bilişsel okuma stratejilerinin analitik 

stratejiler olduğu görülmektedir. Buna göre, öğrenciler analitik stratejileri pragmatik stratejilerden daha 

çok kullanmaktadırlar. Ölçek ve alt boyutlarının Cronbach Alpha katsayısı değerleri göz önüne 

alındığında, bu katsayıların 0.790 ile 0.911 aralığında değer aldığı görülmektedir. Bu değerlere göre, 

hem ölçeğin bütününün hem de alt boyutlarının tamamının yüksek düzeyde güvenilir oldukları 

söylenebilir (Kartal ve Bardakçı, 2019). 

Tablo 3. Cinsiyete Göre Üst Bilişsel Okuma Stratejileri Ölçeği ve Alt Boyutlarına İlişkin Mann-

Whitney U Testi Sonuçları 

Alt Boyut Cinsiyet N Medyan Z İst. p 

Analitik Stratejiler Erkek 61 3.63 -2.160 0.031 
Kadın 77 3.88 

Pragmatik Stratejiler Erkek 61 3.33 -2.627 0.009 
Kadın 77 3.83 

Toplam Erkek 61 3.50 -2.762 0.006 
Kadın 77 3.91 
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Tablo 3’teki bulgulara göre, kız öğrencilerin hem genel üst bilişsel okuma stratejilerini hem de analitik 

ve pragmatik stratejileri kullanma düzeylerinin erkeklere göre anlamlı derecede daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir (p<0.05).  

Tablo 4. Sınıf Düzeyine Göre Üst Bilişsel Okuma Stratejileri Ölçeği ve Alt Boyutlarına İlişkin Kruskal-

Wallis Testi Sonuçları 

Alt Boyut Sınıf Düzeyi N Medyan χ2 p 

Analitik Stratejiler 

1. Sınıf 60 3.69 

1.534 0.675 2. Sınıf 49 3.88 

3. Sınıf 21 3.69 

4. Sınıf 8 3.75 

Pragmatik Stratejiler 

1. Sınıf 60 3.57 

1.130 0.770 2. Sınıf 49 3.67 

3. Sınıf 21 3.67 

4. Sınıf 8 3.67 

Toplam 

1. Sınıf 60 3.77 

1.461 0.691 2. Sınıf 49 3.91 

3. Sınıf 21 3.82 

4. Sınıf 8 3.77 

 

Tablo 4’teki bulgulara göre, öğrencilerin hem genel üst bilişsel okuma stratejilerini kullanım düzeyleri, 

hem de analitik stratejileri ve pragmatik stratejileri kullanım düzeylerinin tamamı öğrencilerin öğrenim 

gördükleri sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir (p>0.05). 

Tablo 5. Öğrenim Türüne Göre Üst Bilişsel Okuma Stratejileri Ölçeği ve Alt Boyutlarına İlişkin Mann-

Whitney U Testi Sonuçları 

Alt Boyut Öğrenim Türü N Medyan Z İst. p 

Analitik Stratejiler Normal Öğretim 129 3.69 -0.513 0.608 
İkinci Öğretim 9 3.75 

Pragmatik Stratejiler Normal Öğretim 129 3.67 -0.285 0.776 
İkinci Öğretim 9 3.83 

Toplam Normal Öğretim 129 3.82 -0.289 0.773 
İkinci Öğretim 9 3.64 

 

Tablo 5’teki bulgulara göre, öğrencilerin hem genel üst bilişsel okuma stratejilerini kullanım düzeyleri, 

hem de analitik stratejileri ve pragmatik stratejileri kullanım düzeyleri öğrencilerin öğrenim gördükleri 

öğretim türüne göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir (p>0.05). 
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Tablo 6. Düzenli Kitap Okuma Durumuna Göre Üst Bilişsel Okuma Stratejileri Ölçeği ve Alt 

Boyutlarına İlişkin Mann-Whitney U Testi Sonuçları 

Alt Boyut Düzenli Kitap 

Okuma Durumu 
N Medyan Z İst. p 

Analitik Stratejiler Evet 63 4.00 -3.516 0.000 
Hayır 75 3.63 

Pragmatik Stratejiler Evet 63 3.67 -0.765 0.445 
Hayır 75 3.67 

Toplam Evet 63 3.86 -2.205 0.027 
Hayır 75 3.64 

 

Tablo 6’daki bulgulara göre, öğrencilerin pragmatik stratejileri kullanım düzeyleri düzenli olarak kitap 

okuyup okumama durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermezken (Z=-0.765; p>0.05), analitik 

stratejileri kullanım düzeyleri (Z=-3.516; p<0.05) ve genel üst bilişsel okuma stratejilerini kullanım 

düzeyleri (Z=-2.205; p<0.05)  anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir. Grup medyan değerleri dikkate 

alındığında, düzenli olarak kitap okuyan öğrencilerin hem genel üst bilişsel okuma stratejilerini hem de 

analitik stratejileri kullanım düzeylerinin düzenli olarak kitap okumayan öğrencilere göre anlamlı 

derecede daha yüksek olduğu söylenebilir. 

 

SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER 

Üst Bilişsel Okuma Stratejileri Ölçeği ve alt boyutlarına ait ortalama değerleri dikkate alındığında, 

öğrencilerin daha yüksek düzeyde kullandıkları üst bilişsel okuma stratejilerinin analitik stratejiler 

olduğu görülmektedir. Buna göre, öğrenciler analitik stratejileri pragmatik stratejilerden daha çok 

kullanmaktadırlar. Ölçek ve alt boyutlarının Cronbach Alpha katsayısı değerleri göz önüne alındığında, 

bu katsayıların 0.790 ile 0.911 aralığında değer aldığı görülmektedir. Bu değerlere göre, hem ölçeğin 

bütününün hem de alt boyutlarının tamamının yüksek düzeyde güvenilir oldukları söylenebilir (Kartal 

ve Bardakçı, 2019). 

Elde edilen bulgulara göre, kız öğrencilerin hem genel üst bilişsel okuma stratejilerini hem de analitik 

ve pragmatik stratejileri kullanma düzeylerinin erkeklere göre anlamlı derecede daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Koç ve Arslan (2017) tarafından yapılan çalışmada da bu çalışmayla uyumlu sonuçlara 

ulaşılmıştır. Akbaş ve Çelikkaleli (2006), Oğuz (2012) tarafından üniversite öğrencileri düzeyinde 

yapılan çalışmalarda cinsiyete göre anlamlı farklılık bulunamamıştır. Fırat’ın (2010) yaptığı çalışma 

sonuçlarında ise buradaki bulguların tam tersine olarak erkek öğrenciler lehine farklılık bulunmuştur. 

Çalışmalarda elde edilen farklı bulguların olduğu görülmektedir.  

Araştırma bulgularına göre, öğrencilerin hem genel üst bilişsel okuma stratejilerini kullanım düzeyleri, 

hem de analitik stratejileri ve pragmatik stratejileri kullanım düzeylerinin tamamı öğrencilerin öğrenim 

gördükleri sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Koç ve Arslan (2017) tarafından 

yapılan çalışmada ise öğrencilerin sınıf düzeyleri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Atay’ın 

(2014), Evran ve Yurdabakan’ın (2013) çalışmalarında sınıf düzeyinin anlamlı farklılık oluşturduğu 

belirlenmiştir. 
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Araştırmaya katılan öğrencilerin hem genel üst bilişsel okuma stratejilerini kullanım düzeyleri, hem de 

analitik stratejileri ve pragmatik stratejileri kullanım düzeyleri öğrencilerin öğrenim gördükleri öğretim 

türüne göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Araştırma bulgularına göre, öğrencilerin pragmatik 

stratejileri kullanım düzeyleri düzenli olarak kitap okuyup okumama durumlarına göre anlamlı bir 

farklılık göstermezken, analitik stratejileri kullanım düzeyleri ve genel üst bilişsel okuma stratejilerini 

kullanım düzeyleri anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir. Grup medyan değerleri dikkate 

alındığında, düzenli olarak kitap okuyan öğrencilerin hem genel üst bilişsel okuma stratejilerini hem de 

analitik stratejileri kullanım düzeylerinin düzenli olarak kitap okumayan öğrencilere göre anlamlı 

derecede daha yüksek olduğu söylenebilir. 

 

 

KAYNAKÇA 

Akbaş, A., & Çelikkaleli, Ö. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretimi özyeterlik inançlarının 

cinsiyet, öğrenim türü ve üniversitelerine göre incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Dergisi, 2(1), 98-110.  

Arslan, A. (2020). Ortaokul öğrencilerinin matematiksel bilişüstü farkındalıklarının çeşitli değişkenler 

açısından belirlenmesi. Turkish Journal of Educational Studies, 7(2), 150-169. 

 Atay, A. D. (2014). Ortaokul öğrencilerinin fen öğrenmeye yönelik motivasyon düzeylerinin ve 

üstbilişsel farkındalıklarının incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adnan 

Menderes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Aydın. 

Brown, A. L. (1987). Metacognition, executive control, self-regulation, and other more mysterious 

mechanisms. F. E. Weinert & R. H. Kluwe (Eds.), In metacognition, motivation, and 

understanding (65-116). Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates 

Çöğmen, S. (2008). Eğitim fakültesi öğrencilerinin kullandıkları okuduğunu anlama stratejileri. 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Aydın. 

Evran, S., & Yurdabakan (2013). İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin bilişüstü farkındalık 

düzeylerinin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 213-220.  

Fırat D. Ş. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının akademik özyeterlik algılarının çeşitli değişkenler 

açısından incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 10, 1.  

Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive developmental 

ınquiry. American Psychologist, 34, 906-911. 

Karasakaloğlu, N., Saracaloğlu, S., & Özelçi, S. (2012). Türkçe öğretmeni adaylarının okuma 

stratejileri, eleştirel düşünme tutumları ve üst bilişsel yeterlilikleri. Ahi Evran Üniversitesi 

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 207-221. 

Kartal, M., & Bardakçı, S. (2019). Tutum ölçekleri. Ankara: Akademisyen. 



  

   
514 

Koç, C., & Arslan, A. (2015). Ortaokul öğrencilerinin başarı yönelimlerinin ve okuma stratejileri 

bilişüstü farkındalıklarının incelenmesi. Pegem Journal of Education and Instruction, 5(5), 485. 

Doi: 1.14527/pegegog.2015.027  

Koç, C., & Arslan, A. (2017). Ortaokul öğrencilerinin akademik öz yeterlik algıları ve okuma stratejileri 

bilişüstü farkındalıkları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 745-778. Doi: 

http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu.2017.29  

Livingston, J. A. (2003). Metacognition: An overview. ERIC. ED474273 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED474273.pdf 

Myers, M., & Paris, S. G. (1978). Children's metacognitive knowledge about reading. Eğitim Psikolojisi 

Dergisi, 70(5), 680–690. https://doi.org/10.1037/0022-0663.70.5.680 

Oğuz, A. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının akademik öz yeterlik inançları. Anadolu Journal of 

Educational Sciences International, 2(2), 15-28.  

Özsoy, G. (2008). Üstbiliş. Türk Egitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 713-740.  

Schunk, D. H. (2008). Metacognition, self-regulation, and self-regulated learning: research 

recommendations. Educational Psychology Review, 20(4), 463-467.  

Senemoğlu, N. (2012). Gelişim, öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya (21. Baskı). Ankara: 

Pegem Akademi.  

Taraban, R., Kerr, M., & Rynearson, K. (2000). College students’ academic performance and self-

reports of comprehension strategy use. Reading Psychology, 21(4), 283-308. 

 

 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED474273.pdf
https://psycnet.apa.org/record/1979-29699-001
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-0663.70.5.680


  

   
515 

Fake News about Covid-19 Is a Fairy Tale or a Real 

Threat? Economic Consequences of False Information 

 

Danuta SZTUBA 

Pontifical University of John Paul II in Krakow, POLAND 

Aleksandra MIREK-ROGOWSKA 

Pontifical University of John Paul II in Krakow, POLAND 

Kamila RĄCZY 

Pontifical University of John Paul II in Krakow, POLAND 

 

 

Abstract 

For centuries, conspiratorial narratives and fake news have popped up where fear, lack of knowledge 

mingled with panic in the output. In the era of the pandemic, information about the coronavirus has 

appeared in such an amount that it is impossible not to select it to separate the falsity from the truth, 

especially when it concerns COVID-19 itself, it is not completely overexposed by researchers.  

From the first days of the announcement of the pandemic, media users have eagerly followed the 

government's actions in the fight against the pandemic. Both entrepreneurs and consumers began to 

gradually reorganize their activities both in the sphere of purchasing (buyers) and distribution of 

products (sellers), which led to changes in the demand and supply market.  

While, when it comes to the market of basic products, the very quick flow of information, and even 

disinformation (e.g. the complete closure of grocery stores) increased the income of producers, the 

transformation of the demand for products on the market gave a huge room for maneuver for the creation 

of all kinds of specifics and antidote "to COVID-19, and the negative effect of this was, for example, 

the sale of false vaccines, which was reported by Interpol.  

At this point, questions should be asked: Does the phenomenon of fake news in the media cause other 

incidents in addition to causing trauma? How does it affect the condition of society? 
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Öz 

Aşırı sağ partiler özellikle 21.nci yüzyılda demokratik ülkelerde de oldukça güç kazanmışlardır. 

Avrupa’nın dört bir tarafında verilebilecek pek çok örnek bulunmaktadır. Sağ partilerdeki yükselişin 

söz konusu partilerin başarısından mı yoksa sistemden ya da ana akım partilerin yetersizliğinden mi 

kaynaklandığı konusunda çeşitli görüşler mevcuttur. Bu artışı açıklamak için temel olarak “Ekonomi, 

Göç ve Mülteciler, Kültürel Nedenler (Kimlik ve İslamofobi), Medya ve Sosyal Ağlar” başlıkları öne 

çıkmaktadır. Çeşitli küresel krizler ve küreselleşmeyle son zamanlarda sınırların önemini yitirmesi 

Avrupa ülkelerinde yabancı oranı artışını beraberinde getirmiştir. Sağ partilerin söylemleri artan göçmen 

ve yabancıları tehdit edici bir boyuta ilerlemektedir. Avrupa’nın geçmişi ve ırkçılığın sahip olduğu 

negatif anlam ve algı nedeniyle ırkçı görüşler kendini yabancı ve göç düşmanlığı olarak göstermektedir. 

Bu çalışmada Avrupa’daki aşırı sağ partilerin yükseliş nedenlerinin her birinin arka planında doğrudan 

ve/veya dolaylı olarak ırkçı ve yabancı düşmanı görüşlerin etkili olduğu ve yabancı düşmanlığının bu 

yükselişi açıklamadaki önemi vurgulanmaktadır.     .   

Anahtar Kelimeler: Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı, Aşırı Sağ Partiler, Avrupa 

 

Abstract 

Far-right parties have gained a lot of power in democratic countries, especially in the 21st century. There 

are many examples that can be given all over Europe. It is questionable whether this rise is due to the 

success of the far-right parties or to the failure of the mainstream parties or the system. Main reasons 

explaining this phenomenon are mostly mentioned as "Economy, Migration and Refugees, Cultural 

Reasons (Identity and Islamophobia), Media and Social Networks". Recent global crises and 

globalization have brought an increase in the rate of foreigners in European countries. These far-right 

parties’ discourses mostly target the increasing immigrants and foreigners. Racist views show 

mailto:cdinc@ogu.edu.tr
mailto:bekirkaratas@gmail.com
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themselves in xenophobic and anti-immigration discourse because of Europe's past and the negative 

meaning and perception of racism. This study emphasizes that xenophobic views have a direct and/or 

indirect effect on every reason behind the rise of the far-right parties, and that xenophobia is an important 

issue in explaining the rise. 

Keywords: Racism, Xenophobia, Far-Right Parties, Europe. 

 

 

GİRİŞ 

Sosyolog W.E.B. Du Bois’in yirminci yüzyılın büyük sorunu olarak nitelediği renkli çizgi1 sorunu (Bois, 

2008, s. 15) küresel savaşlar, çeşitlli devrimler ve pek çok farklı toplumsal hareketlerden sonra bile 

etnik, kültürel ve ırksal eşitsizlik ve ayrımcılığın yanında nefret suçları yoluyla modern dünyanın pek 

çok yerinde kendini göstermektedir. Bununla birlikte, farklı toplumlarda renkli çizgiler de değişime 

uğramakta ve çeşitli sosyal baskılar ile aşırı çeşitliliğin birleşmesiyle ırkçılığı önceleyen aşırıcı ideolojik 

gruplar yükselişe geçmektedir (Elias, 2021). Irkçılık oldukça eskiye dayansa da 21. yüzyılın başlarından 

itibaren toplumları önemli ölçüde değiştiren olaylarla ön plana çıkmıştır. 11 Eylül saldırıları, 2000’li 

yıllardaki çeşitli Avrupa ülkelerinde terrorist saldırılar, 2008 Küresel Mali Krizi, 2015 Suriye ve Mülteci 

Krizi ve son olarak koronavirüs (COVİD-19) pandemisi bu olayların en öne çıkanlarıdır. Irkçılık 

özellikle 11 Eylül ve Avrupa saldırıları sonrasında terörizm ve müslüman karşıtlığı üstüne 

yoğunlaşmışken takip eden olaylarla birlikte özellikle göçmenlere yönelik yabancı düşmanlığı üstünde 

varlığını devam ettirmektedir (Babacan ve Gopalkrishnan, 2020; Esposito ve Kalın, 2011). Bu krizlerin 

ve olayların şüphesiz en büyük fayda sağladığı gruplar ırkçı ajandalara sahip aşırı sağ partilerdir.  

Brezilya ve ABD’de öne çıkan göçmen ve Müslüman karşıtı, yerlici, alternatif ve aşırı sağ partiler 

demokrasinin kalesi olarak görülen Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamında son dönemde önemli bir 

güç artışı yaşamışlardır. İngiltere’yi AB’den ayrılığa götüren Brexit sürecindeki UKIP’in ana akım 

siyaset üstündeki etkisi büyüktür. Brexit sonrası liderleri değişse de İngiliz Muhafazakâr parti daha sağcı 

politikalarla oylarını 2019 seçimlerinde büyük oranda artırmış ve çoğunluğu elde etmiştir. 2017 Fransa 

cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Marine Le Pen partisinin en büyük başarısı olan 34%’lük oy oranını 

yakalamıştır. 2017 seçimlerinde ilk defa Bundestag’a giren AfD’nin 12,6% başarısının ardından 2021 

Eylül federal seçimleri öncesindeki bölgesel seçimlerde de aşırı sağ partilerin yükselişine devam ettiği 

görülmektedir. Hollanda’da sağ partiler birlikte şu ana kadarki en yüksek sandalye sayısını elde 

etmişlerdir (toplam 29/150 sandalye). İtalya’daki kamuoyu yoklamalarında Lega Nord ve Brothers of 

Italy toplamda 41% oranına ulaşmaktadırlar. Finlandiya’da Finns partisi 21% oranında oy alırken 

İspanyol Vox partisi 2016’daki 0,25%’den 2019’da 15%’i yakalamıştır. En önemli örneklerden 

Avusturya’daki FPÖ halen tüm kamuoyu yoklamalarında en üst sırada çıkmaktadır. Macaristan’da 

                                                           
1 (The Color Line) Bu terim ilk olarak 1881 yılında Frederick Douglass'ın "The Color Line" isimli makalesinde 

kullanılmış olup, Du Bois kitabında kullanmasıyla asıl bilinirliğe kavuşmuştur. İlk olarak ABD’de köleliğin 

kaldırılmasından sonra da devam eden ırk ayrımcılığını kasteden bu kavram modern dünyadaki ırk ayrımcılığın, 

köleliğin, ırksal eşitsizliklerin var olmasına ve sivil haklar hareketlerinin yavaşlaması sonrası ayrımcılığın çeşitli 

şekillerde yasalamaşmasına bir gönderme olarak görülmektedir. 
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Fidesz ve Jobbik son seçimlerde en iyi performanslarını göstermişlerdir. Bu örnekleri İsveç, Portekiz, 

Polonya ve Belçika şeklinde sürdürmek mümkündür. 

 

 

Resim.1 (2019 Mayıs) sağcı popülist partiler temsil edilen Avrupa ülkeleri ulusal parlamentoları 

 

IRKÇILIK ve AVRUPA 

Irk kelimesi yaygın anlamıyla ortak bir tarihi devamlılığı olan ve benzer kökenlerle değerleri paylaşan 

insanları nitelese de zaman içinde ırkçılık kavramı çeşitli dönemlerdeki krizler ve sorunlarla oluşan ve 

bazen de bir propoganda aracı biçiminde de kullanılan bir grup insanın diğer grup insanlara göre yetenek 

ve/veya özellikler bakımından üstün olmasını ifade etmektedir. Köken olarak Yunan-Barbar ayrımına 

kadar geri götürülen ırkçılık, insanlık tarihinin tamamında doğrudan, dolaylı ya da gizli olarak var 

olmuştur (Özbek, 2012, ss. 119-120). Avrupa kıtası ve ülkeleri içinde özellikle 21. yüzyıla kadar bu 

durum geçerlidir. Özellikle coğrafi keşiflerin Avrupalılar tarafından başlatılması nedeniyle başat 

sömürgeci konumundaki Avrupalılar uzun yıllar boyunca bunu sürdürmüşlerdir. 19 yy. neredeyse tüm 
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Avrupa ulus devletleri örgütlü biçimde ırkçılığı göstermişlerdir (Arendt, 2017, s. 24). 20 yy. ile birlikte 

Mussolini ve Hitler’le yükselen faşizm Avrupa’yı kasıp kavurmuş ve ırkçılığın ardındaki lokomotif 

haline gelmiştir. 2. Dünya Savaşı sonrası yeniden inşa edilen Avrupa’da ırkçılığın bir daha geri 

gelmeyecek bir düşünce olarak tarihe gömülmüş olduğu sanılsa da ırkçılığın modernleşme ve gerçek-

ötesi (post-truth) düşüncelerle şekil değiştirmesi sonucu halen Avrupa toplumunun en büyük 

sorunlarından birisi olduğunu söylemek doğru olacaktır. Küresel büyük güçlerin güdümlemeleri ve az 

gelişmiş 3. dünya ülkelerindeki karışıklıklar nedeniyle yerinden edilen pek çok insan Avrupa ülkeleri 

gibi gelişmiş ülkelerde bilhassa aşırı sağ partilerin sistematik biçimde ırkçılığa maruz kalarak cadı avına 

uğramaktadırlar (Alkan, 2015, ss. 275-77; Sayin ve Candan, 2016, s. 37). Nitekim Harvard 

Üniversitesinin 2002-2015 yıllarını kapsayan araştırmasında Avrupa beyaz ırkının diğer ırklara 

üstünlüğü düşüncesi sömürgeci düşünme biçiminden miras kaldığı söylenebilir (“European map of 

Implicit Racial Bias”, 2017; Stafford, 2017). Aşağıdaki görselde özellikle doğu ve güney Avrupa’da 

yoğunlaşsa da beyaz katılımcıların tüm Avrupa ülkelerin siyahi (diğer) ırkları negatif çağrışım ile 

eşleştirdikleri görülmektedir. Avrupa ülkelerindeki aşırı sağ partilerin etkinliği ile bu verilerin paralelliği 

de dikkat çekicidir. 

 

Resim.2 Beyaz katılımcıların örtük çağrışım testi ortalamaları (Harvard Üniversitesi) 
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AVRUPA AŞIRI SAĞININ YÜKSELİŞİNDEKİ NEDENLER 

Aşırı sağ partilerin ortaya çıkışı ve yükselişinin sebepleri üzerine farklı görüşler mevcuttur. 

21.Yüzyıl’da aşırı sağın Avrupa’da yükselişini hızlandıran nedenler arasında 11 Eylül sonrası artan 

İslamafobi, 2004’te ve 2007’de AB’nin Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine genişlemesi sonrası Doğu’dan 

Batı’ya artan göç ve 2008’den itibaren Avrupa’da yaşanan ekonomik kriz ve işsizlik oranlarındaki artış 

yer almaktadır. Bir başka görüşe göre ise akademideki ve medyadaki en popüler argüman 

“modernleşmenin kaybedenleri” tezidir. Bu teze göre aşırı sağ, modernleşmenin sonuçlarından zarar 

gördüğünü düşünen kitlelerin oylarıyla yükselmektedir. Küreselleşmenin yarattığı kültürel (göçmen), 

ekonomik (işsizlik) ve politik (Avrupa Entegrasyonu) güvensizlik, aşırı sağın oylarının artmasına neden 

olmaktadır. Doçent Doktor Düzgit, Avrupa’ da gitgitde yükselmekte olan aşırı sağ partilerin güçlerini 

artırmasındaki sebepleri kimlik sorunları, göç, ekonomik zorluklar, geleneksel partilerin halkın 

taleplerine yanıt verememesi ve değişen değerlere tepki olarak ortaya çıkan sağ Popülist hareketler 

olarak sıralamıştır (S. Aydın-Düzgit, kişisel iletişim, 19 Mart 2017). Ayrıca bu yükselişin söz konusu 

partilerin başarısı mı yoksa sistemin ya da ana akım partilerin başarısızlığı mı olduğu noktasında farklı 

görüşler mevcuttur (Mudde, 2013, ss. 9-11).  

Aşırı sağ partilerin yükselişindeki ana nedenlerin başında küreselleşme gelmektedir.  Daha sınırsız bir 

dünya ve toplum oluşturduğu düşüncesi hakim olsa da küreselleşme karşıtları da oldukça fazladır.  

Özellikle ulus-devletlerin egemenliğine en büyük tehdidi dışarıdan gelen yabancıların oluşturduğu 

fikrini paylaşan sağ partiler için küreselleşmedeki en önemli noktalardan biri farklılıkların ve kimlik 

inşasında “Biz ve Onlar” kavramlarının devamlılığıdır (Beeson ve Bellamy, 2003, s. 344; Mudde, 2007, 

s. 197). Mülteciler de küreselleşmenin göçmenliği kolaylaştırması ve teşvik etmesi nedeniyle ortaya 

çıkan istenmeyen bir yan ürün gibidir. İç etmenler yanında, sınır aşan krizlerle yerlerinden edilen 

milyonların işsizlik ve ekonomik durgunluğun öncülüğünü yaptığını savunun aşırı sağ görüşlüler için 

mülteciler ve göçmenler “iş hırsızları” ithamlarıyla yabancı düşmanlığının ana hedefleri olmaktadır 

(Çalışkan, 2018, s. 24). Bu partilerin destekçileri çoğunlukla Avrupa Birliği de küreselleşmeyle 

ilişkilendirildiğinden, özellikle Maastricht Antlaşmasından sonra AB fikrine de oldukça karşı 

çıkmışlardır ve çoğunlukla sert Avrupa Şüphecileri (Euroscepticism) olarak öne çıkmaktadırlar (Dinç 

ve Karataş, 2020, ss. 35-38). Birliğin ilk yıllarında AB yanlısı olsalar da Maastricht Antlaşması aşırı sağ 

partiler için bir dönüm noktası gibidir (Mudde, 2007, s. 190). Asıl olarak bütün bir kıtayı mahvedecek 

komşu ülkeler arası yeni savaşları engellemek amacıyla girilen Avrupa entegrasyonu, ülkelerin 

ekonomik çıkarlarını da artırmıştır. Kurucu babalarının dini, kültürel ve ulusal bütünlük kavramlarına 

atıf yapmamalarına rağmen, ulus üstü yapı olarak güç aktarımı yapılan Birlik, ülkelerin egemenliklerine 

yönelik en büyük tehdit olarak ortaya çıkmıştır ve ülkelerinin kendi kararlarını almada etkisizleştirildiği 

görüşleriyle aşırı sağ partiler, taraftarlarını artırmışlardır. Son zamanlarda ortaya çıkan AB’deki bazı 

siyasi elitlerin yolsuzluk ve skandalları da orta ve alt sınıflar için Birlik fikrinin elitist bir proje ve 

yaklaşım olduğu hissiyatını artırmıştır. Zaten çoğu Avrupa ülkesinde ulusal seçimlere katılım seviyesi 

Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılım seviyesinden daha yüksek olmaktadır.  

Bunlar gibi çeşitli argümanlar bulunsa da çalışmamızda Avrupa’daki aşırı sağın yükselişindeki ana 

başlıkların her birinde ortak olan ırkçılıktır (Yabancı Düşmanlığı, Xenophobia). Fakat ırkçılığın negatif 

bir anlama sahip olması ve özellikle Almanya, İtalya gibi ülkelerin faşist geçmişleri gibi nedenlerle daha 

hassas davranılması nedeniyle ırkçılıkla aşırı sağ partilerin yükselişi arasında direkt ilişki kurulmasa da 
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göç ve yabancı düşmanlığı şeklinde ortaya çıktığı görülmektedir. Avrupa’daki aşırı sağın yükselişini 

temel olarak ekonomi, göç ve mülteciler, İslamofobi, kültürel nedenler ve medya başlıklarıyla 

açıklanacaktır. Bunların her birinin arka planında ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının etkili olduğu 

görülmektedir.  

Ekonomi 

Aşırı sağın yükseliş nedenlerinin başını ekonomi çekmektedir. Avrupa Entegrasyonunun ilerlemesiyle 

ulusal hükümetler etkisiz hale gelip AB teknokratlarının yukarıdan inme politikalarının her ülkede aynı 

sonuçlar doğurmadığı açıktır.  

2007 yılında ABDde başlayan finansal krizin 2008’de AB’ye sıçramasıyla, Birlik üyesi birçok ülkede 

işsizlik oranları artmıştır. Krizle mücadele eden ülkelere dayatılan kemer sıkma politikalarının da 

etkisiyle Avrupa toplumunun AB ve ulusal kurumlara karşı güveni giderek azalmıştır. Avrupada 2008 

yılında başlayan ekonomik krizin önemli sonuçlarından biri, Avrupa Birliği’ne üye bazı ülkelerde aşırı 

sağ partilerin oy oranlarının hızla yükselmesi olmuştur.  

Merkel’in “başka alternatif yok” söylemlerinden türetilen, belki de Avrupa’daki en güçlü çıkışı 

yakalayan AfD (Alternativ für Deutschland) partisi 2008 finans krizinin ardından kurulmuştur. Finansal 

sektörün kurtuluşu için etkili kemer sıkma politikaları ve kesintilerden etkilenen toplumun büyük 

çoğunluğu tepki göstermenin bir yolunu bu aşırı sağ partiyi desteklemekte bulmuştur. Bu durum pek 

çok Avrupa ülkesi için genellenebilir. Sağ partiler, en büyük finansal sıkıntıları çeken Yunanistan ve 

Fransa’da da büyük yükseliş göstermişlerdir. Her ne kadar krizden çok etkilenmemiş olsalar da 

Finlandiya ve Hollanda’daki yükselişlerde önemlidir (Dinç, 2019, s. 231). Fransa, İngiltere, Yunanistan 

ve Danimarka’da AB karşıtı veya Euro’ya tereddütle bakan partiler ekonomik kemer sıkma önlemlerinin 

sorumlusunun ülkelerinde bulunan yabancılar ve diğerleri olduğunu söyleyerek büyük oy patlaması 

yaşamışlardır. Sağ’ın yükselişinin en kritik sonucu son olarak, İngiltere’nin 42 yıldır mensubu olduğu 

Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı almasıyla gösterdi. Brexit sürecinde de ayrılma yanlılarının “Bizim 

NHS’imizi kurtaralım”, “İşlerimizi çalıyorlar” “Polonyalı Tesisatçılar” söylemleri oldukça karşılık 

bulmuştur. Çoğu Doğu Avrupa ülkesinin içinde bulunduğu sosyal, politik ve ekonomik durumun Birlik 

içinde derin dengesizlikler yaratacağını vurgulayan sağ partiler, bu daha fakir ülkelerin işçilerinin kendi 

ülkelerindeki işleri çalarak genel seçmen kitlesi olan özellikle orta ve düşük gelirli insanların 

refahlarında azalma olacağını ileri sürmüşlerdir (Çalışkan, 2018, s. 29). 

Göç ve mülteciler 

Avrupalı seçmenlerdeki aşırı sağa kaymanın ardındaki asıl nedenler ekonomiden çok kültürel ve 

güvenlik boyutlarıdır. Teröre karşı aktif müdahale mottosuyla ABD’nin Afganistan ve Irak 

müdahalelerini takiben Orta Doğu’daki bozulan dengelerle Arap Baharı ve son olarak Suriye İç Savaşı 

nedenleriyle milyonlar halinde akın eden mülteciler Avrupa’ya içerde ve dışarıda şimdiye kadarki en 

büyük sınavları verdirmiştir.  

Avrupa’nın gelişiminin öncüsü olan işçi göçmenlerin aileleri ve daha sonra 80-90’lı (Eski Yugoslavya, 

Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa’dan gelen göç) yıllarda önemli ölçüde artış göstermiştir. Aşırı sağ 

partiler, bu göçlerle meydana gelen sosyal etkileri kendi lehine kullanmaya çalışmışlardır. Bilhassa göç 

ve yabancı karşıtı aşırı sağ partiler, göçmenlerin işsizliği ve suç oranlarını artırdığı tezini işlemişler ve 
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bu gibi güvenlik sorunlardan rahatsız olan kitleleri kendi saflarına katmayı başarmışlardır (Karapin ve 

diğerleri, 1998, s. 214). Ayrıca devam eden genişlemelerle çoğu güvenli Avrupa ülkesindeki sokak 

suçları, yankesicilik gibi adi suçların yanı sıra hırsızlık olaylarının artışı bu partilerin haklı olduğu hissini 

seçmenlerine yansıtmıştır. Yeni katılan ülkelerde de ulusal kimlik ve ulusal egemenliğin kaybolacağı 

korkusuyla seçmenlerin aşırı sağ partilere kayma eğilimi olmuştur (Çalışkan, 2018, s. 29). 

Kendi ülkelerinde kasıtlı olarak korku ve endişe ortamı yaratan ırkçı ve sağcı partiler, göçmen kriziyle 

Avrupa’ya gelen göçmen dalgalarının ülkeleri için pek çok yönden tehdit oluşturduğunu iddia 

etmektedirler. Ülkelerde ulusal kimliğe zarar vereceğin, milli değerleri silikleştireceği, ekonomiye yük 

olarak bozacakları söylemleriyle insanların duydukları güvenlik kaygılarını daha da artırmışlardır. Paris, 

Belçika, Berlin saldırıları benzeri saldırıların kendi ülkelerine de bu göçmenler tarafından taşınarak 

gerçekleşebileceğini propaganda malzemesi yapmaktadırlar.  

En önemli yükselişlerin olduğu ülkeler son dönemdeki düzensiz göçten daha çok etkilenmiş olmaları 

sebebiyle öne çıkmaktadır. 2015 yılı itibariyle yapılan sığınma başvurularının dörtte üçü beş Avrupa 

ülkesine1 yapılmıştır. Nüfusuna oranlandığında en fazla mülteciyi alan üç ülkenin Avusturya, İsveç ve 

Macaristan olması, bu ülkelerdeki aşırı sağ partilerin retoriklerinin diğer halk nezdinde çok daha etkili 

olduğunu göstermektedir (Dinç, 2019, s. 186). 

 2017 yılı başında neredeyse Avrupa Birliğinin yaklaşık yüzde 7’si2 yabancı ülkelerde doğmuş 

kişilerden oluşmaktadır.  

 2016 yılında AB üyesi ülkeler 1 milyon yabancıya vatandaşlık vermiştir. 

 2011-2016 yılları arasında 1.151.865 sadece Suriye uyruklu mülteci sığınma talebinde bulunmuştur 

(Dinç, 2018, s. 13).  

Tablo 1: Bazı AB Ülkelerindeki Mülteci ve Sığınmacı Sayıları 

Ülke Toplam Sığınmacı ve BMMYK’nın ilgilendiği Kişi 

Sayısı 

Almanya 1.268.845 

İtalya 247.992 

İsveç 349,303 

Fransa 368.687 

Avusturya 170,596 

İngiltere 165,843 

İsviçre (AB üyesi değil) 113,547 

Hollanda 114,106 

                                                           
1 Almanya, Avusturya, İsveç, İtalya ve Macaristan  
2 2017 AB Nüfusu 511,8 milyon; AB dışında doğan kişiler 36,9 milyondur. AB iç göç de dahil edildiğinde bu oran 

yüzde 7,5 olmaktadır. 
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Yunanistan 86.611 

Norveç (AB üyesi değil) 70,327 

Belçika 68,909 

Kaynak: Dinç, 2018, s. 14 

 

2015’ten beri Avrupalıların göç ve göçmenlik üstünde şüpheci oldukları gibi bir algı ortaya çıkmış olsa 

da verilerde (Mercator Forum Migration und Demokratie (MIDEM), 2018) bunun tersi yönünde bir algı 

olduğu görülmektedir. Tüm Avrupa ülkelerinde ülkelerde Avrupa içi göçe bakış pozitiftir. AB-dışı göç 

ise ülkelere göre değişmekte olsa da genel ortalama pozitiftir. Kış 2021 (94) Eurobarometre’ye göre 

daha önceki sonuçlara benzer biçimde göçü sorun olarak görenlerin oranında düşüş devam etmektedir1.  

 

 

Grafik1. Bazı AB ülkelerinde 2014-2018 yıllarında AB dışı göçe yönelik olumlu tutumlar 

 

Her ne kadar karşıt olsalar da aşırı sağ partiler varlıklarının devamı için göçe ihtiyaç duymaktadırlar. 

Göç aşırı sağ partilere iktidarı ya da yönetici elitleri eleştirme fırsatı sunduğundan göç politikalarının 

kendi insanlarını korumak yerine yabancıları ya da ötekileri koruduğu/kolladığı gibi söylemlerle bir 

güvenlik meselesi olarak yansıtılması sayesinde gündemde kalmalarını sağlamaktadır. Salvini, Orban 

gibi pek çok Avrupa ülkesi lideri kampanyalarını etkili şekilde sürdürebilmek ve hali hazırdaki ırkçı ve 

yabancı düşmanı potansiyeli beslemek ve büyütmek için göçmenlerin gelişine ihtiyaç duymaktadırlar.  

İslamofobi  

11 Eylül saldırılarıyla Avrupa içindeki güvenlik endişelerinin artması İslamofobik yaklaşımlarda 

yükselişe neden olmuştur (Çalışkan, 2018, ss. 27-28; Mudde, 2007, ss. 249-150). Kültürlerin 

                                                           
1 AB ortalaması bir önceki yıla(%11) göre %4 oranında azalarak %7 olmuştur.  
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uyumsuzluğunu bahane eden grupların bazı ülkelerdeki cami, işyerleri ve evlere saldırıları, yabancı ve 

İslam düşmanı söylemlerinin karşılık bulduğunun göstergesi niteliğindedir. Mülteci kriziyle birlikte 

aşırı sağ partiler halihazırdaki Müslüman, İslam karşıtı retoriklerini daha yabancı düşmanı, İslamofobik 

ve ırkçı programlarla güçlendirmişlerdir. Suriyeli mültecileri tekmeleyen gazeteciyle gündeme gelen 

Macaristan’da iktidardaki Fidesz Partisi üyesi, mültecileri uzak tutmak için sınırdaki çitlere domuz 

kafaları konulmasını dahi teklif etmiştir (BBC News, 2016; Mackintosh, 2017).   

11 Eylül sonrası artan terör saldırıları, sınırlarını ve vatandaşlarını korumaya odaklanan Avrupa 

ülkelerindeki aşırı sağ partiler için ajandalarını daha da ileri götürme imkânı sağlamıştır. Çoğu ülkede 

artan güvenlik sorunları ve radikal eğilimler, terörizmin mültecilerle ve özellikle Müslüman 

göçmenlerle anılmasına yol açmıştır (Bąk, 2016, s. 1). Son 12 yılda önemli ölçüde azalmış olmasına 

rağmen terörizm Müslüman ülkelerden gelen mülteci kriziyle Avrupa’daki sağ partilere daha fazla oy 

kazandırmıştır. Bunun sebebi de aşırı sağ partilerin mültecilerle terörizmi eşleştiren söylemlerinin 

Avrupa toplumlarında önemli bir karşılık bulmuş olmasıdır.  

 

 

 

Grafik 1: AB’deki Terör Saldırıları1. 

 

Kaynak: EUROPOL TE-SAT 2009 - 2020 Raporları 

 

Kültürel Nedenler 

Aşırı sağın yükselmesinde önemli bir neden ise Batı Avrupa kültürüne mensup insanların bir kısmının 

yeni gelen mültecilerin kültürünü kendi ulusunun kültürüne, homojenliğine ve yaşam tarzına bir tehdit 

olarak görmesidir. Bunlardan en önemlisi kimlik özelindeki söylemlerdir.  

Kimlik: Avrupalılaşma, ekonomik bütünleşmeyi aşarak hem siyasileşme hem de ortak  bir kimlik 

yaratabilmeyi temel almıştır (Checkel ve Katzenstein, 2009, s. 12). AB’nin ortak kurumları ve 

                                                           
1 2007: 581, 2008: 441, 2009:316, 2010:249 2011: 174, 2012: 219, 2013: 152, 2014: 199 
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politikaları bazen teknokratların ülkelerin kendine özgü durumlarını göz ardı etmelerine yol 

açabilmektedir. Bu da seçmenler arasında elitist bir yapı görünümüne neden olmakta ve hem kurumların 

hem de üretilen politikaların çeşitli nedenlerle itibar kaybı yaşamalarına sebebiyet vermektedir. Bu da 

aşırı sağ partiler için oy oranlarını artırma adına bir fırsat alanı yaratmaktadır. Tepeden inme politikalarla 

sisteme yabancılaşmış ve protesto etmek isteyen kitleler seçimlerde aşırı sağ partilere yönelerek 

kendilerini ifade etme istemektedirler (Rydgren, 2007, s. 251). Yukarıda göçmenlerle ilgili bölüm 

bahsedildiği üzere pek çok aşırı sağ parti seçmeni gelen yabancıların kendi kimliklerini kaybetmesine 

neden olacağını ve yozlaşacaklarını düşünmektedir.  

 

Medya ve Sosyal Ağ Kullanımı 

Sağ partilerin yükselişiyle ile paralel biçimde medya ağı kullanımı ve kullanım becerileri de artmıştır. 

Son dönemde parti bağlılıkları azalmış ve oy blokları çözülmüştür. Seçmenler siyasi gelişmeleri takip 

etmek için çoğunlukla medya ve sosyal ağları tercih etmeye başlamışlardır. Medya ağını kullanan aşırı 

sağ parti liderleri çoğu zaman medyatik yüzler haline gelmişler ve daha geniş kitlelere hitap edebilme 

fırsatı yakalamışlardır. Özellikle genç nesil tarafından tercih edilen sosyal ağlar aşırı sağın ideolojisini 

daha rahatça dolaşıma sokmasına imkan sağlamıştır. Ayrıca kendileri gibi düşünen bireylerin sosyal 

ağlarla çok kolay biçimde buluşabilmeleri de bu iletişim ortamının ortaya çıkmasını ve fikirlerin 

yayılmasını sağlamıştır. Avrupa’daki aşırı sağcı partiler üzerine yapılan bazı araştırmalar, bu parti 

üyelerinin neredeyse üçte ikisinin otuz yaşından küçük bireylerden oluştuğunu ortaya koymuştur. 

Ayrıca gençlerin diğer partilere nazaran aşırı sağ partilere üyeliğinin daha fazla olduğu belirtlilmiştir 

(Uzunçayır, 2014, ss. 133-4). Burada sosyal medya kullanımı yüksek seviyede olan yaş gruplarıyla aşırı 

sağ partilerin artışı arasında bağıntı kurmak mümkündür. Aşırı sağ partilerin yeni medya araçlarını 

dezenformasyon için kullanmaları da dikkat çekmektedir. Avrupa genelinde 2030 yılına kadar 

Müslüman nüfusun genel nufüsün %8’nin oluşturması beklendiğinden, özellikle sosyal ağlar ve medya 

yoluyla aşırı sağcıların İslamofobiyi körükleyen ırkçı aktivitelerinin artması beklenebilir. Algı 

yönetiminin Avrupa ülkelerindeki etkisini ortaya koyan bir çalışmada katılımcılara ülkelerindeki 

Müslüman nüfus oranı sorulmuştur. Çalışmada Fransa’da %7,5 olan Müslüman oranı %31 olarak 

tahmin edilmiştir. Almanlar ise gerçekte %6’lık oranı %19 olarak tahmin etmişlerdir. Benzer biçimde 

İtalyanlar ve Beçikalılar da yaklaşık nüfusun yaklaşık %7’sini oluşturan Müslümanların oranını tüm 

nüfusun beşte biri olarak tahmin etmişlerdir (Ariès, 2016; Lifland, 2013, s. 10).  

  

SONUÇ 

Önümüzdeki yıllarda aşırı sağcı partilerin daha da yükselişe geçeceği öngörülmektedir. Kurucu ve temel 

değerlerinin tersine bir yaklaşım sergileyen Avrupa ülkeleri, başa çıkmakta zorlandıkları mülteci akınını 

herhangi bir Avrupa ülkesine ayak basmadan kontrol edebilmek için çok çaba sarf etmektedir. AB’nin 

hukuksal zemin çerçevesinde kurucu değerlerini korumak yönünde çabalar gösterilse de ırkçılık ve 

yabancı düşmanlığı üzerinden yükselen yeni söylemin bu çerçeveyi daha da zorlayacağı öngörülebilir. 

Dış sınır güvenliğini artırarak, mültecilerin geriye dönüşlerini teşvik eden politikalarla ve çevre 

(periphery) ülkelerle anlaşmalar yaparak Kale Avrupası’nın görünmez duvarlarını daha da 

yükseltmektedirler. Zaman zaman sert politika ve tutumlarla sınırlarındaki insanlık dışı muameleleri 
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nedeniyle AB hem siyasi hem de insani değerleriyle çelişmektedir (Şemşı̇t ve Çelı̇k, 2019, s. 

281,291,292). Bunun arkasında yatan nedenin neredeyse tüm Avrupa’da yükselen aşırı sağ partilerin 

ülke hükümetlerinde ve AB kurumlarında daha fazla etki sahibi olması ve Avrupa kamuoyunun giderek 

daha milliyetçi yöne kayarak korumacı hale gelmesi oldukça önemli yer tutar. Ayrıca Aşırı sağın oy 

oranlarındaki artışın merkez partiler tarafından fark edilmesi sağa doğru eğilimi ve göçmen 

politikalarının sertleştirilmesi gibi neticeleri beraberinde getirmektedir. 

Temel olarak Avrupa aşırı sağının yükselişinin arkasındaki ekonomik, insani, politik ve kültürel 

nedenlerin herbirinin ardında doğrudan ya da dolaylı olarak ırkçılığın yer aldığını söylemek doğru 

olacaktır. Fakat AB organları ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve aşırı sağcı düşünce konularında net 

tanımlar içeren direktifler üretmekten kaçınmaktadır bu da hukuki zeminin muğlâklığından beslenen 

şiddet vakalarının ve bu yönde işlenecek suçların artışına neden olacaktır. Avrupa’nın aşırı sağın 

tehlikeli yükselişi ve ırkçılıkla mücadele etmesinde çok düzeyli stratejiler etkili olabilir. Irkçılık 

özellikle belirli gruplara yönelmiş gibi görünse de aslında ırkçılık ve aşırı sağın en büyük tehdit ettiği 

Avrupa ve Avrupalılar’ın barışı ve huzurudur.  
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Abstract 

Importance of emotional intelligence is becoming more and more evident. In order to better understand 

the concept, particular following questions should be addressed: What is emotional intelligence? Why 

is it important and how it takes place? How should it be trained and taught?  

Family is the most important part of a child‘s life and education; therefore, it is vitally essential to 

analyse possibilities to teach emotional intelligence in a family. Also, it is important to search for 

connections between parents‘emotional potential and emotional intelligence teaching. In educational 

institutions, a lot of attention is paid to the formation and development of logical thinking, but too little 

to the development of emotional intelligence. In order to teach emotional intelligence effectively, an 

educator himself should be a professional in this field. Reality proves that the majority of educators lack 

of knowledge and a specific set of skills to train emotional intelligence.  

Keywords - emotional intelligence, early years, education, importance  
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Abstract 

The transformation of lovers’ spirit happens step by step in the love story of Mam and Zin. This research 

sheds light on this transformation that comes to its peak in the personality of the main characters of the 

love story. The focus of the study is on Mam and Zin as the enlightened protagonists at the end of the 

story. It indicates that the spiritual transformation is possible for both male and female characters and 

gender is not an obstacle in the way of transcending to the higher dimensions of consciousness. The 

importance of the study goes to the transformation of Zin as a female character because one can find 

many examples for male Transformation in world literature like Hamlet by William Shakespeare and 

Dr. Faust by Johan Wolfgang Goethe but the transformation of female characters have been neglected. 

The psychoanalysis theory approach is used in the research indicating the crucial role of the unconscious 

mind in transformation.  

Keywords: Transformation, Mam, Zin, Love, Spiritual.  
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Abstract  

In this paper we shall consider the use of standard language by politicians in various state institutions. 

All through our work, we have noticed that linguistic mistakes are numerous, however, we will touch 

upon the most common mistakes encountered in their speeches, particularly in the phonetic, 

morphological and lexical domains. Due descriptions and explanations shall be made when politicians’ 

language is carefully analysed, however it is noted that their language’s structure is not properly based 

on any form of standard language, since in most cases they use language in their own way or dialectal 

form. Through this approach, we have tried to distinguish between different parts of their language, as 

well as the distinctive features or common aspects of these paradigms that emerge during our work. 

Hence, this paper’s purpose is to properly understand the significance of using standard Albanian in 

state institutions and to what extent it is used by state leaders, since the use of standard language greatly 

influences the awareness of masses, consequently affecting its use both in writing and in speech. 

Keywords: language of Albanian politicans, dialectal form, phonetic, morphological, lexical features. 
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Abstract 

There are many similarities between Abu Hanifa and Sayyed Qutb, who were the dissidents and the 

resistance front of the period they lived in. Both of them run to the martyrdom without any hesitation 

and turned the political fiqh of their period upside down. While Abu Hanifa resisted against Umayyads, 

Sayyed Qutb resisted against the Kingdom and after that against the Egyptian Free Officers. They both 

made a big uprising of their time which played a role to destroy the legitimacy of the government. They 

both put forward a new understanding of resistance fiqh with their political stance and they were eligible 

of the strategy that led to the success of the civil uprising.  

Although both were killed after this rebellion, the fiqh of resistance they left behind has been passed 

down as a legacy throughout history and over generations. This valuable stance was actually the most 

precious treasure that both of them wanted to leave. In this paper, while shedding light on the period in 

which Abu Hanifa and Qutb lived, we will touch upon the denominator and similarities of the idea of 

resistance advocated by both. We hope that their genuine resistance will shed light on why the civil 

uprisings today have failed and could not succeed in Islamic countries.  

Keywords: Abu Hanifa, Sayyed Qutb, Resistance, Umayyads, Abbasids, Free Officers.  

 

 

INTRODUCTION  

After the death of the Prophet Mohammad, Muslims shaped their political life by Shura system and 

lived a period of peace and ruled the Islamic State by Islamic law until the martyrdom of Ali b. Abî 

Taleb who was the last caliph elected by people. As soon as Muawiyah b. Abî Sufyan took the 

administration by force, Islamic history entered a new age in political system. Because of Umayyads’ 

impious behavior as well as oppressive hereditary ruling system, they were not welcomed by the people.  

No one can ignore or deny the great destruction that started with Yazid b. Muawiyah’s period who was 

the first king or the first sultan of Islamic history. His father appointed him as his heir, so he took power 

after his death. Frankly speaking, the Islamic system lost its presence and a great destruction started in 

politics in his era.  

Ulama living at that time were divided into two. While a group saved their lives by siding with their 

administration, another group preferred resistance and rebellion. To be clear, this stance is a movement 

that emerged after Husein b. Ali, the grandson of the Prophet Mohammad, who was brutully killed in 
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Karbala. His resistance to the Umayyads formed the fiqh of resistance in Islam. Abu Hanifa was one of 

the Ulamas who fearlessly sustained this unique legacy of resistance in Umayyads and Abbasids era. 

His stance against their government, which he named it as non-Islamic, ended with his death. 

Many centuries later, there was another man who continued on the same path, called Sayyed Qutb. The 

resemblance between Abu Hanifa and Sayyed Qutb is very striking. Sayyed Qutb followed the same 

path that Abu Hanifa followed in his resistance. So that, we can call Qutb his successor and his heir in 

the modern era. They both have been written the fiqh of resistance of their time. This valuable stance 

was actually the most precious treasure that both of them wanted to leave behind.  

In this paper, first we will shed light on the period in which Abu Hanife and Qutb lived and will reveal 

the common smilarities of resistance between them which led to their martyrdom. We hope that by 

revealing the codes of their genuine resistance will shed light on why the civil uprisings today have 

failed and could not succeed in Islamic countries.  

 

Abu Hanifa  

During the reign of the Umayyad sultans, political despotism and authoritarian rule caused the 

emergence of disaffected people and angery opposition movements against government. Although 

bureaucratic positions were offered to Ulama in order to provide the legitimacy to their regime, many 

senior Ulama did not accept their offers and refused to pledge allegiance to them. So they were subjected 

to torture and killed because of their disobedience. Abu Hanife was one of the leading Ulama who rised 

his resistance against them and declined the offer of Qadi’l-Qudat position which means a Chief Judge 

of The State.  

By founding Qadi’l-Qudat facility, Umayyads aimed to separate Islam from law and from political 

system. Until the Umayyads’ period, during the Rashidun Caliphate, the ruler was the supreme religious 

leader and at the same time he was the political leader as well. By Umayyad period, the need for leaders 

who have religious feature, lost its significance. The one with the stronger sword deserved to be the head 

of the state. Religion was completely withdrawn from politics by taking away all the authority and power 

that Ulama had. After this crucial action, the Ulama-State conflict turned to one of the most endless 

important events during the Umayyad period which caused to their collapsion.  

Abbasids tried to avoid the falses which Umayyads did, and tried to gaine the approval of Ulama. This 

smart action and without using brute force at the beginning was to have a religious legitimacy to their 

secular political systems. So they appointed advisors for themselves among Ulama. Ulama thought that 

they are free to express their opinion, but the main task of these Ulama, who were in a passive position, 

was to represent the palace as spiritual leaders and legitimizing the system by approving their political 

decisions, rather than intervening in the politics of the government. With the Abbasids period, religion 

acted according to the interests of the state, and a mutual dependency relationship emerged between 

some Ulama and politicians on the route of “money-power and prosperity”.  

Obviously, Abu Hanife was one of the Ulamas who rejected to be a part of this dirty relationship and 

destroyed the theopolitical project of the Umayyads by opening their legitimacy to be questioned. Fifty-

two years in the Umayyad period and eighteen years in the Abbasid period, he declined every single 
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cooperation and refused to give al-Bay’ah (the pledge of allegiance) to them for not being implementing 

the Shura system as a law of state. 

Furthermore, Abu Hanifa spent his wealth to support Ahlul Bayt (the lineage of the Prophet Mohammad) 

against Umayyads, and supported their uprising by issuing fatwas to prove their justness. His harsh 

criticism against the government undermined the legitimacy of Umayyad administration and led the 

people to find the courage to revolt against them. His refusal to Umayyads’ offers of Qadi’l-Qudat and 

his apparent resistance caused him to be jailed and turtured.  

Abu Hanife was not deceived by their smart method. His stance never changed and he rised serial fatwas 

protesting them. This caused him to be re-imprisoned and tortured. Due to many years of torture, his 

body could not take it any longer and he died in prison. Perhaps Abu Hanifa could not see the collapse 

of the Abbasid state, but he destroyed their legitimacy and prevented them from being approved by the 

most people. In the long term, he was successful of his resistance.  

According to Abu Hanifa, the imprecise plan and unorganized coup is doomed to fail, and will allow 

another despotic leader to come to power. So, for him, three basic conditions are necessary for a coup 

or civil revolt to be successful:  

1. The existence of a just ruler who can replace the cruel ruler,  

2. For the revolt to take place in a planned way, the chance of success must be certain,  

3. The coup or revolt must be for the benefit of the people.  

 

One of the most ironic historical facts of the Abbasid period was the acceptance of the Qadi’l-Qudat 

position by his student Abu Yusuf, while Abu Hanifa refused this offer despite the death that awaiting 

him. What is more interesting is that after the death of Abu Hanifa, the Hanafi sect became the official 

sect of the Abbasid state. Thus, religion was fully used by the state to regulate its own views, and religion 

became the most important instrument that ensures the legitimacy of the state.  

 

Sayyed Qutb  

Sayyed Qutup, who lived centuries after Abu Hanife, perhaps was the only one who sustained his legacy 

after him. He was a sociologist, and one of the most significant political thinkers of his time who bravely 

critized the government for being unjust. He was the famous activist who led the mass movements of 

popular uprising across Egypt. He believed that Quran is the only truly Islamic source of legislation and 

the only arbiter in Muslims’ daily life, but it has met its death-bed in Muslims’ consciousness. He 

mentioned in his articles that İbadat (worship) is no longer devoted to Allah alone, it is no longer a 

whole of human’s life, it has just turned into formalism. In terms of submission and obedience, people 

submit and fully obey to Human-Gods rather than Allah, and they follow the orders of these Human-

Gods. 

Even though people are talking keenly about Allah, but there is no place for Allah in their daily life.  



  

   
535 

He unhesitatingly expressed his opinion and displayed his protest attitude against all the systems that 

the West tried to impose on Islamic societies. This uncompromising stance of Qutb and describing the 

system as non-Islamic, destroyed the image of the West for the first time in the period of King Farouq 

and attracted the attention of the Muslims of the neighboring countries. Hereby, he became a worldwide 

recognisable activist of his time. His stance and views attracted the attention of some soldiers in the 

army who were later called “Free Officers”, attended his meetings and conferences and asked him to 

support them with his idea for the coup. His revolutionary thought accelerated the way to those Free 

Officers’ Revolution. Before the revolution, Qutb tried to prepare the people for this by writing articles 

in magazines and news papers and distributing brochures around the country. By this propaganda, 

wanted to prepare people for possible change in political system.  

After giving the news that the occupation will be abolished soon, he started his trips to other Islamic 

countries as well and called all the Egyptian people for resistance without fear and hesitation. In an 

indication that this resistance will never be with the politicians and parties, just as Abu Hanifa was 

defending, Qutb believed that the revolution will only come when the people get organized for it and 

fight for their freedom. He succeeded in this belief and played the biggest role in the liberation of Egypt 

from the invasion by managing the power of the people in the revolution as the mastermind of it in 1952.  

Actualy, the coup attempt was successful because the three rule conditions required for it by Abu Hanifa 

were a method applied in Sayyed Qutb’s uprising as well. At first, the Free Officers’ coup seemed to 

have these three conditions. Besides, it was the only way for people to rid of British invasion. During 

the coup attempt, in addition to the conservative and religious morals of the army, all coup officers 

promised Qutb that they would implement Islamic law after the coup.  

Yet, soon after realizing the close relationship of those officers with America right after the coup, Qutb 

gave his resignation to the government. According to him, the British were behind the government in 

the past, and the Americans were behind the government after the coup. This was enough reason to show 

that both governments were not different from each other. According to him, cooperating with non-

Muslims for political interests and following their systems in domestic politics was not accepted by 

Islam, so Qutb left the new government. After moving from the overt British occupation to the covert 

occupation of the Americans, it became clear to Qutb that this was not the coup he aimed to. In fact, 

only the name of the government and the identity of the occupier have been changed. The system was 

actually the same system as it was, except that the name of government was different and the name of 

the leader was changed. Actually, the ouster of the king was not the aim of the revolution, the goal was 

to have a government that rules by Islam. In the past the regime and the system of Allah did not exist 

during the era of the kingdom, while His system did not prevail during the era of Free Officer’s 

government either. The human order has once again replaced the divine order, but this time using the 

name of Islam itself, and in more dangerous ways. In fact, the reason Qutb left the government was 

because of the government's cooperation with non-Muslims, which is considered haram according to 

Islamic law, as they are potential enemies to Muslims.  

In our opinion, the only mistake that Qutb made throughout his life was that to believe that the Free 

Officers have Islamic goals. On this basis he trusted them and attempted a coup with them. But he 

understood their deception in a short time after the revolution, and he declared the truth of these officers 
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in the presence of the people. In a public speech he said loudly and without any fear that these officers 

lied to him and they are not concerned with any Islamic rule other than taking over the government.  

This was enough reason that Qutb was very dangerous for them and that his execution was the only 

solution to get rid of him. Because he announced the illegitimacy of their government in front of the 

whole world. Of course, they didn't kill him right away, they looked for a suitable opportunity. President 

Jamal Abdunnaser thought that presenting Qutb as a terrorist with a convincing and consistent evidence 

would prevent him from becoming a saint after his execution. In this way, after Qutb’s death, the people 

will be prevented from being influenced by his ideas. Therefore, it was not long after, by spreading a 

nationwide lie about an assassination plot against the president Abdunnaser by Qutb and his friends, 

gave the government an opportunity to put him in jail. He brutally tortured during his 15-years 

imprisonment life, and suffered from internal bleeding many times, and after being treated in hospital 

several times, he was tortured again and again. He wass finally executed after many years of suffering 

and torture. 

Just like Hussein b. Ali and Abu Hanifa, Qutb also preferred resistance that would end in death. This 

method is almost a copy of the Prophet's resistance in the Mecca period. Qutb wanted to leave a great 

legacy of resistance and pass the codes of genuine Islam to next generations with its blood, just as the 

first companions and Hussein b. Ali did.  

When he was asked to practice taqiyya to avoid execution, he said that although taqiyya is an Islamic 

practice it is not valid for leaders who have large numbers of followers. He did never hesitated to speak 

justice in the face of the tyrant and paid his life as a price for this. He said his famous words to those 

who told him to ask for pardon from Jamal Abdunnaser:  

“The index finger that testifies to the oneoness of Allah in every prayer refuses to request a pardon from 

a tyrant. Why I should request a pardon from him? If I have been imprisoned rightfully, then I accept 

the right judgement, and if I have been imprisoned falsey, then I am greater than requesting a pardon 

from falsehood”.  

This uncompromising stance of Qutb and Abu Hanifa was the most important common feature between 

them. The most important reason for the success of their resistance was that they were strong leaders of 

the civil uprising of their time. In our opinion, the most important factor in the failure of today's civil 

uprisings is the lack of this leader.  

As a result, the lack of a strong leader to lead the uprising, the lack of a smart plan, and the absence of 

a condition that the uprising would not be abused for the benefit of West, are the reason why today's 

civil uprisings are unsuccessful. These civil movements and uprisings, which were supported by the 

West and America with the promise of "democracy", actually led to another form of slavery and modern 

occupation. We think that as long as Islamic countries fall into a various exploitation trap under the 

name of democracy, will not be able to obtain their freedom for a long time, unless they get rid of trap 

of the West, aspecially American promises which always has bad end and frustration for Muslims.  
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CONCLUSION  

In addition to the charismatic and religious identities of Abu Hanifa and Qutb, the system they defended 

was an obstacle to the political system of despotic governments. As a result, after the martyrdom of 

both, political Islam and liberal Islam separated from each other by sharp lines. With this division, the 

legitimacy of those governments was questioned which led to the collapsion of those governments in 

the long term. 

When we compare their resistance with those of today’s uprising in Muslim countries, we can say that 

their stance was certainly the most succesful one ever, because of that three basic conditions that were 

necessary for a coup or civil revolt to be successful:  

1. The existence of a just ruler who can replace the cruel ruler,  

2. For the revolt to take place in a planned way, the chance of success must be certain,  

3. The future coup or revolt must be for the benefit of the people.  

 

Nevertheless, the absence of a wise leader to lead the civil revot, the lack of a smart plan, and that the 

West have involved in every civil revolution, are the reason why today's civil uprisings are unsuccessful.  

With this paper, we aimed to present the resistanece fiqh of Abu Hanifa and Sayyed Qutb. We hope that 

their genuine stance will shed light on why the civil uprisings today have failed and could not succeed 

in Islamic countries.  
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Abstract 

This mainly qualitative research investigates the attitudes of the 52 participants of the course of 

Multiculturalism in Literature for three years in a row, which exposed them to immigrant and Native 

people’s writers in English speaking countries, mainly the United States and Canada. The course was 

designed to acquaint the participants with the multicultural reality and the lives of different ethnic groups 

in these countries, aiming to raise their awareness of cultural diversity, conflicts and adjustment. The 

variety of reasons for immigrating to these countries and the unpleasant experiences of many immigrants 

were highlighted. Therefore, a movie called "United States History Origins to 2000: Immigration and 

Cultural Change" was shown in the first meeting to give the students a chance to explore the history of 

North America. To better illustrate struggles of immigrants, concepts such as colonialism, post 

colonialism, imperialism and communism were discussed to show the link between them and the 

motives of Native as well as immigrant writers for writing such literary texts. To better illustrate the 

content of these pieces of literature presented positive as well as less positive experiences including 

struggles of Indigenous people, immigrants and their descendants, other movies were shown. The 

content of the students’ reflections was analyzed. Two broad categories emerged: empathy and 

understanding and living in between, where each category included several sub-categories. Data analysis 

showed the empathy and understanding of the course participants to the struggles and needs of Native 

people, immigrants and their children. The results  emphasize  the need for including literature of 

immigrants, minorities and marginalized underrepresented groups in English speaking countries for 

teaching English as a Foreign Language (EFL) worldwide, mainly in teacher training colleges in order 

to expose them to the reality and culture of all citizens.  Such a course would help in qualifying 

competent English teachers not only linguistically, but also cross-culturally and morally who will be 

aware of social injustices, which would extend their roles as language teachers to become agents for 

change. 

 

 

INTRODUCTION 

In general, English-speaking countries are constituted of different cultural groups that usually do not 

share the same values, traditions and styles of living. They also lack common social qualities in terms 

of race, language, gender, social class, physical and mental disorders. This situation is a result of 
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immigration. Immigrants arrived at their shores at different times and due to different reasons and 

became an integral part of the society. However, they experienced stereotypes and prejudices, which 

nurture racism, discrimination and gross misinformation against other ethnic groups, promoting 

invisibility and concealing the social realities of sociocultural groups (Li, 2003, 2004). It widely 

common to teach the literature of the mainstream culture, which is Anglo-Saxon. In fact, literature 

written by Native and immigrant writers, which reflects their cultures, is not part of EFL curriculum. To 

encounter racism and prejudice, many language educators believe in integrating the first culture of 

minority groups by including the literature of indigenous and immigrants and their offspring in the 

English language curriculum. Therefore, Bin Mohamed Ali & Mohideen (2016) propose ling cultural 

teaching, which means integrating language with the culture of other cultural and ethnic groups in 

teaching ESL/EFL since “English-speaking countries are not monocultural anymore, but increasingly 

multicultural” (p. 52). 

 

METHODOLOGY 

The reflections of the 52 participants were analyzed. The following two categories emerged from the 

data analysis: 1) expressing empathy and understanding, 2) living in-between. Each category included 

a number of sub-categories. While the former included a) struggles of Native people, b) struggles of 

immigrants, c) prejudices and d) empowerment, the latter included a) cultural mismatches or clashes b) 

generation gaps and c) women’s issues.  

 

FINDINGS / DISCUSSION 

The findings, which appear in the table below show that 50 out of 52 responders expressed their empathy 

and understandings to the struggles of minorities in English speaking countries. While 50 showed 

empathy to the struggles of refugees and immigrants, only eight expressed that for Native people. In 

addition, six talked about their prejudices towards immigrants, and 15 reflected on how these pieces of 

literature empowered them as members of an ethnic minority group in Israel, mainly women. 

26 participants reflected on the category of living in between highlighting the cultural clashes between 

the mainstream culture and the cultures of Native people and immigrants, who belong to different ethnic 

minority groups. They addressed specifically the effects of generation gaps on the relationships between 

parents and their children among immigrants, showing a big gap of expectations between the two 

generations. While immigrants are highly influenced by their first culture in terms of modes of thinking 

and behavior, the new generation who attends American schools are Americanized and behave like 

typical North American children. Excerpts from some reflections that address the two broad categories 

and the sub categories appear under the table. 
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Categories and subcategories No. Examples of reflections 

1. Empathy and understanding 

a. Struggles of Native 

people 

b. Struggles refugees and 

immigrants 

 

c. Prejudices 

 

d. Empowerment 

 

50 

 

8 

 

50 

 

 

6 

 

15 

 

 

What touched my heart was the story of 

Native Indians living in Canada mostly 

because I felt these people were derived 

their religion and identity after that the 

country has imposed Christianity upon 

them. The country didn’t try to integrate 

them but rather converted them so that they 

can communicate with them. 

 

 

2. Living in between 

 

a. Cultural mismatches or 

clashes 

b. Generation gaps 

 

c. Women’s issues and 

struggles 

 

 

        26   

                                   

26 

 

20 

 

8 

 

 

Eventually they found themselves torn 

between two worlds. Their children by 

nature started to be assimilated into the 

current culture and gradually were losing 

the traditions of their origin. 

 

CONCLUSIONS / RECOMMENDATIONS 

Based on the findings of this study, providing such a course in teacher training EFL programs is 

important to develop not only the literacy skills of the learners, but also to raise their awareness of social 

and political issues such racism, stereotypes against others who are different than them, and social 

injustices. The aim is to develop intercultural competence in appreciating their own cultures and others’ 

cultures and contributions to the world, towards promoting multiculturalism. In return, EFL pre-service 

teachers would enhance their self-image as individuals in a particular minority group and extend their 

roles as EFL teachers to be agents for social change in this world. 
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Öz 

Modernleşme döneminde, SSCB (Sovyet Rusya) ve yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti, kültürel 

ilişkileri kendi ülkeleri arasında iyi ilişkileri geliştirmek için kullandılar ve bu, yirmi birinci 

yüzyılımızda “yumuşak güç” anlamına gelir. 1922'den 1944'e kadar olan dönemde, kültürel değişim, 

yeni kültürleri şekillendirmede karşılıklı yardıma çevrildi. Propaganda ile ilgili kullanımlar ve gerekli 

kısıtlamalar konusunda bir farkındalık ortaya çıkacaktır. Sovyet politikacı ve eğitimci Lev Borisovich 

Kamenev'in eşleri ile Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün eşleri arasındaki yazışmalara 

göre, Rus-Türk değişimi sinema ve tiyatro ile başladı ve başta müzik olmak üzere diğer sanat dallarıyla 

ilerledi. Marksist edebiyat teorisinin Rus tarafından tanıtılması, kıta Avrupası boyunca yepyeni bir 

estetiğe yayılacak ve sonunda ana akım edebiyata yönelik modern eğilimde Orta Doğu'ya geri 

dönecektir. Bu nedenle, bu ilk kültürel alışverişleri belgeleyen bu özel yazışmalar büyük ilgi görüyor. 

İngilizce ve Rusça kaynaklardan elde edilen bilgiler büyük önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sovyet Rusya, Türkiye Cumhuriyeti, İyi ilişkiler, Sahne sanatları, Yumuşak güç, 

Marksist edebiyat teorisi 

 

 

GIRIŞ 

Ünlü Sovyet Politikacısı Kamenev’in1 eşi ve daha sonra kurulacak olan VOKS teşkilatının da başkanı 

olacak olan Olga Kameneva,2 14 Mayıs 1924 tarihinde Mustafa Kemal’in eşi Latife Hanım’a bir mektup 

göndererek kendisine Sovyetler Birliği’ndeki kadınların durumu ve sanat hakkında bilgiler vermiştir. 

Latife Hanım ile Kameneva arasında sanat ve kadınların sosyal hayattaki yerleri konusundaki 

mektuplaşma bir süre devam etmiştir.3 

                                                           
1 Lev Borisoviç Kamenev, 1883 yılında Moskova’da doğmuş, yine aynı şehirde 1936 yılında ölmüştür. Stalin’in 

SSCB de iktidarı ele geçirmesine kadar özellikle Bolşevik Devrim ve Lenin yıllarında ülkede çok etkin olan ve bir 

çok önemli görevde bulunan Kamenev, daha sonra Stalin tarafından tasfiye edilmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. K.A. 

Zalesskiy, _mperia Stalina, s.206-208. 
2 Olga Kameneva, dogumu 1881, ölümü Orel 1941. Troçki’nin kızkardesi ve Kamenev’in esi. Tiyatro ve sanat 

uzmanı. Sovyetler Birligi içerisinde de bu konularla ilgili çesitli önemli görevlerde bulunmus kisi. Ayrıntılı bilgi 

için bkz. K.A. Zalesskiy, age., s.209. 
3 O. Kameneva, Obedinennoye Büro Informatsii, Noviy Vostok, N.7, Moskva 1925, s.298. 
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Muhsin Ertuğrul’un 1922 yapımı “Sisli Güzeli Media Hanım” adlı filminde, Türkiye’ye göç etmiş 

Ruslardan Anna Mariyeviç “Media” rolünde oynamıştır. Yine aynı yıl çekilen “Boğaziçi Esrarı” adlı 

filmde Rus aktrisler Sarmatova ve Artinova rol almışlardır.1 

1925 yılında Sovyet Eğitim Bakanı Lunaçarskıy’ın daveti ile bu ülkeye giden ve özellikle Odesa ile 

Moskova’da, tiyatro ve sahne sanatları üzerine incelemeler yapan İstanbul Darülbedayi Tiyatrosu 

sanatçılarından Muhsin Ertuğrul, burada gerçekleştirdiği temaslarından bir hayli etkilenmiştir. 

Ertuğrul’un SSCB’ni ziyaret ettiği dönemde maddi sebepler yüzünden zor durumda bulunan Türk 

tiyatrosu, Sovyet tiyatrosunun gerisindedir ve Ertuğrul bir tiyatro sanatçısı olarak bu durumdan oldukça 

etkilenmiştir. Bu gezi sonrasında Muhsin Ertuğrul’dan başlamak kaydı ile Türk tiyatrosunda bir Sovyet 

sever nesil ortaya çıkacaktır. Bu kişilerin büyük çoğunluğu da Muhsin Ertuğrul’un arkadaş çevresinde 

bulunanlardan olacaktır.2 

Moskova’daki Türk Büyükelçiliğinin onayından geçmiş 2 film de yine Erzurum’a gönderilmiştir. 

Telgrafta ayrıca Müslüman Ruhbanların kötülendiği ve gayet güzel çekildiği söylenen Vo mya Boga 

adlı bir film de gerekli hallerde gösterilmek üzere Erzurum Konsolosluğuna tavsiye edilmektedir.3 Eylül 

1926 tarihinde Nirenur Hanım’ın da içerisinde bulunduğu bir Türk sanatçılar grubu, Moskova’da Sovyet 

Tiyatrosunu inceleme amaçlı bir geziye katılmışlardır. O dönemde bir bayan aktristin böyle bir geziye 

katılması Türk basınında yankı uyandırmıştır.4 Aynı şekilde Münire Eyyub Hanım’da 3 ay süre ile 

Moskova’da kalarak Sovyet Tiyatrosu hakkında çeşitli araştırmalar yapmıştır. 1926 yılının Nisan ayının 

sonları ve Mayıs ayının ilk günlerinde Sovyet Kemancı Blinder Ankara ve İstanbul’da çeşitli konserler 

vermiştir. Blinder’in konserleri her iki şehirde de önemli ilgi uyandırmış ve büyük katılım sağlanmıştır.5 

26 Nisan 1926 tarihinde komedi ve tıbbi nitelik taşıyan Sovyet filmi Abori, Türkiye’nin Moskova 

Büyükelçiliğinde gösterime konulmuştur.6 Bu babda 28 Temmuz 1926 tarihinde alınan bir Bakanlar 

Kurulu kararı ile, propaganda mahiyeti taşımayan Sovyet filmlerinin Türkiye’ye girmesi ve karşılıklı 

film alış verisi yapılması serbest bırakılmıştır.7 

1928 yılında Taksim’de dikilen Cumhuriyet Anıtı’na 1923 yılında görev süresi dolarak ayrılan Sovyet 

Büyükelçisi Aralov’un heykeli konmuştur. Aralov, gerek Kurtuluş Savası yıllarında Türkiye’de görev 

yapması ve gerekse de Atatürk ile kurduğu iyi ilişkiler ve elçilik döneminde Sovyet yardımlarını 

Türkiye’ye ulaştırmış olması ve Türk-Sovyet dostluğunun bir göstergesi olarak bu anıtta kendisine yer 

bulmuştur.8 1928 yılında Darülbedai adlı tiyatro dergisini çıkarmaya başlayan Muhsin Ertuğrul, 

dergisinde zaman zaman Sovyet tiyatrosunu ve sanatını tanıtan yazılar yayınlamıştır.9 Türk-Sovyet 

kültür ilişkilerinde önemli noktalardan birisi olan Darülbedai Dergisi, zaman zaman Ertuğrul’un 

                                                           
1 Ergun Hiçyılmaz, Beni Toprağıma Gömün, Altın Kitaplar, İstanbul 1993, s.66. 
2 Sverçevskaya, age., s.23. 
3 TSGAOR F.5283’den aktaran R.Tacibaev, age., s.193. 
4 Cumhuriyet, 21.11.1926. 
5 İzvestiya, 03.05.1926. 
6TSGAOR F.5283’den aktaran Rasid Tacibayev, Kızıl Meydan’dan Taksim’e, s.189. 
7 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, f.030.18.01., y.020.48.08. 
8 Basak Bugay, Taksim’de Anıtlasan Türk-Sovyet Dostlugu, Aydınlık, S.679, _stanbul, Temmuz 2000, s.8. 
9 Muhsin Ertugrul, Moskova Notları, Darülbedai, N.49,1.10.1934, s.5-6, Muhsin Ertugrul, Moskova Notları, 

Darülbedai, N.50, s.3, ve diger makaleler. 
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komünistlik propagandası yaptığı gerekçesiyle itham edilmesine neden olmuştur. Tiyatro’dan söz 

açmışken Muhsin Ertuğrul’un 1927 yılında SSCB’den dönmesinden sonra yeniden canlanan Darülbedai 

Tiyatrosu İstanbul’da: Müthiş Van, Karanlığın Gücü, Kör, Kuyuda, Kirazlı Bahçe, Ayı gibi Rus 

piyeslerini sahnelemiştir.1 1928 yılında Darülbedai’nin Anadolu turnesine çıkması,2 Sovyet Kültürünün 

Anadolu’da da tanınma imkânı bulacağından SSCB’de sevinçle karşılanmıştır.3 

Türk-Sovyet Kültürel ilişkilerinde bir başka faaliyet de, 28 Eylül 1929, 2 Kasım 1929 ve 14 Aralık 1929 

tarihinde Moskova’da Sovyet sanatkârların, Türk Halk Müziği ve Sovyetlerdeki Türkçe konuşan 

halkların müziklerinden örnekler seslendirdikleri konserler vermeleridir.4 

1931 ilkbaharında İstanbul, Sovyet Milli Eğitim Bakanı Lunaçarskıy’ı ağırlamıştır. Avrupa’ya gitmek 

için Moskova’da ayrılan Sovyet Bakan yol üzerinde Türkiye’ye de uğramış ve Türk Dil Kurumu’nu 

ziyaret ederek yetkililerle görüşmüştür.5 8 Kasım 1931 tarihinde Rus göçmeni olan Lydia Krassa 

Arzumanova’nın6 İstanbul’daki özel bale okulunun öğrencileri Casa d’talia Salonunda ilk gösterisini 

yaparak, Türk bale tarihinde bir mihenk tası olmuşlardır. Bu gösteriyi 1 Nisan 1933 tarihinde Union 

Française’deki temsil izlemiştir.7 

26 Ekim 1933 tarihinde Maresal Vorosilov Başkanlığında Türkiye’ye gelen geniş Sovyet heyeti,  Sovyet 

uzmanlarca hazırlanmış Altay Türklerini anlatan bir dizi belgesel dokümanı Türkiye’ye hediye 

edilmiştir.8 

Türk-Sovyet Kültür ilişkilerinde bir başka adım da, 19 Şubat 1934 tarihinde Türk Bestekârları Ulvi 

Cemal, Cemal Reşit ve Ekrem Zeki Beylerin Moskova’da Devlet Konservatuarı salonunda verdikleri 

Türk Müziği konseridir. Yapılan anlaşma gereği bu konser Türkiye’de de canlı olarak radyodan 

yayınlanmıştır.9  

1934 Nisanında yaşanan bir diğer gelişme de, Ankara Konservatuarı Müdürü Zeki Bey ile keman 

sanatçısı Ekrem Zeki Bey’in Moskova’ya gitmeleri ve burada 3 konser vermeleridir. Gerek konserlere 

ve gerekse sanatçılar onuruna verilen davete, Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği çalışanları ile Sovyet 

Dışişleri mensupları büyük ilgi göstermişlerdir. Sovyet sanat camiası ise Türk sanatkârlarla birlikte 

olmaktan büyük zevk duymuştur. Konserlerin dışında kalan zamanlarda Türk sanatçılar, Moskova’da 

çeşitli mekânları ziyaret etmişler ve meslekleri ile alakalı temaslarda bulunmuşlardır.10 

                                                           
1 Tacibayev, age., s.183. 
2 Cumhuriyet, 14.08.1928. 
3 Fethi Tevetoglu, Türkiye’de Sosyalist ve Komünist Faaliyetler 1910-1960, Ayyıldız Yay., Ankara 1967, s.495. 
4 Sverçevskaya, age., s.26. 
5 Tacibayev, age., s.199. 
6 Lydia Krassa Arzumanova 1897 yılında dogmus, St.Petersburg bale okulunda egitim görmüs ve 1921 yılında 

Türkiye’ye göç etmistir. Türkiye’ye geldikten sonra bale egitimi konusunda çalısmalara baslayan Arzumanova, 

kendi Bale okulunu açmıstır. 1929 yılında Atatürk tarafından Ankar’ya çagırılan Arzumanova’nın Türkiye’de Bale 

dersleri konusunda görüsü alınmıstır. 
7 Jak Deleon, Cumhuriyet Dönemi Türk Balesi, Bogaziçi Üniversitesi Yay., _stanbul 1990, s.66. 
8 Dokumentı Vnesney Politiki SSSR, C.17, s.776. 
9 Sverçevskaya, age., s.41. 
10 Dokumentı Vnesney Politiki SSSR, C.17, s.246. 
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Türk-Sovyet kültür ilişkilerinde bir başka gelimse de, hikayesi Eylül 1933 te başlayıp, nisan 1934 te 

biten ortak film projesidir. N. Zahri adlı Sovyet senarist, 1933 Eylülünde Türkiye’ye gelmiş ve taslağını 

hazırlamış olduğu Atatürk ile alakalı senaryoyu film yapmak amacıyla Anadolu’da çeşitli araştırmalar 

gerçekleştirmiştir. Zahri’nin çalışmaları süresince kendisine Yakup Kadri ve Aka Gündüz eşlik etmiştir. 

Senaryo çalışmaları sona erdikten sonra, Sovyet Soyuzkino Firması filmi ortak çekmek için Türk 

Hükümetine başvurmuş ve Türk tarafı bu konuyu takip etmek amacıyla da bir komisyon kurmuştur. 

Çekim aşamasına gelen proje daha sonra Türk tarafının isteği ile sona erdirilmiştir. Buna rağmen ortak 

film projesinden vazgeçmeyen Türkiye ve SSCB, çalışmalarına devam etmişlerdir. Bunun sonucu olarak 

da, Rejisörlügünü Lev Oskaroviç Arnistam ve Sergei Yutkevich’ın yaptığı “Ankara Türkiye’nin Kalbi” 

filmi çekilmiştir. Türkiye Cumhuriyetinin 10.yıl kutlamaları, Atatürk’ün konuşmaları, Ankara’nın genel 

yapısı vs. gösterilen film 1934 Nisanında Türkiye’ye teslim edilmiştir. Filmin teslim töreni bizzat 

Atatürk’ün huzurunda gerçekleştirilmiştir. Film Türkiye haricinde Sovyetler Birliğinde de çeşitli 

şehirlerde (Moskova, Leningrad, Kharkov, Gorki) gösterime koyulmuştur.1 

1-10 Eylül 1934 tarihinde Moskova’da gerçeklesen Uluslararası Tiyatro Festivali’ne Türkiye’den 

Muhsin Ertuğrul davet edilmiş ve kendisi Moskova’da gerçekleştirilen programa dâhil olmuştur.2 

Muhsin Ertuğrul festival süresince Moskova’da geçirdiği günlerde, ünlü çocuk tiyatrocusu Natalia 

Sats’la tanışmış ve onunla çocuk tiyatrosu üzerine fikir alışverişinde bulunmuştur. Ertuğrul Türkiye’ye 

döndükten sonra çocuk tiyatrosu konusundaki faaliyetlerini arttırmış ve Natalia Sats’ın “Zenci Çocuğu 

ve Maymun” adlı çocuk oyununu sahneye koymuştur.3 1934 sonbaharında gerçeklesen bir başka Türk- 

Sovyet kültürel ilişkisi de, Esfir Sub adlı Sovyet yönetmenin Türkiye ziyaretidir. Özellikle ideolojik 

yapımlara yönelmiş olan Sub, ekibiyle birlikte Atatürk’ün davetlisi olarak Ankara’ya gelmiş ve çeşitli 

temaslarda bulunmuştur.4 Sub’un Ankara ziyaretinde düzenlenen etkinlik kavramında çeşitli Sovyet 

filmleri Atatürk ve mülkî erkân önünde gösterime sunulmuş ve bir Sovyet film gecesi düzenlenmiştir.5 

Yine Sub ve ekibinin katkılarıyla Türkiye’de ilk laboratuvarlı film merkezi, seslendirme ve montaj 

tamirhanesi kurulmuştur. Aynı dönemde SSCB’nin davetlisi olarak bu ülkeye giden Abidin Dino, 

burada Madenciler adlı bir filmin dekor çalışmalarına da katkıda bulunmuştur.6 

Mustafa Kemal Paşa ile 14 Mart 1935 görüşen Sovyet Elçisi Karahan, merkeze Mustafa Kemal’in Türk 

Müziğini geliştirmek amacı ile Sovyetler Birliğinden 2 müzisyenin ülkesine gelmesini ve bu gelişimde 

yardımcı olmasını istediğini bildirmiştir.7 30 Nisan 1935 tarihinde daha önce Sovyetler Birliği tarafından 

Türkiye’ye (Ankara’ya), orkestra şefi olarak gönderilmesi düşünülen Prof. Daniel’in ailevi ve şahsi 

sebeplerden dolayı bu görevi üstlenemeyeceği, yerine başka bir adayın araştırıldığı Türkiye’nin 

                                                           
1 Ankara Türkiye’nin Kalbi adlı filmin Sovyet Arsivlerindeki vesikası için bkz. RGASPİ (Rusya Toplumsal-

Siyasal Tarih Devlet Arsivi) f.74.1.1. d.112.y.31. 
2 Tacibayev, age., s.203. 
3 Sverçevskaya, age., s.50. 
4 Tacibayev, age., s.211. 
5 Sverçevskaya, age., s.38. Etkinlik kapsamında Ankara’da kısa pasajlar seklinde gösterilen Sovyet filmleri: 

Komsomol-sef Elektrofikatsii, Zlotai Gori, Okrayna ve Vstreçnıy’dır. 
6 Tacibayev, age., s.212. 
7 Dokumentı Vnesney Politiki SSSR, C.18, s.177. 
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Moskova Büyükelçiliği aracılığıyla Türk makamlarına bildirilmiştir.1 Nisan 1935 te başlayıp mayıs 

1935 te sona eren Sovyet Sanatçılarının 37 günlük Türkiye turnesine Bestekar Sostakoviç, Opera 

Sanatçıları Barsova, Maksakova, Pirogov, Nartsov, Balet Messerer ve Duginskaya, Piyanist Oborin, 

Kemancı Oistrah, Orkestra Sefi Steinberg, Maestro Saharov katılmışlardır. Ankara’da 15, _stanbul’da 

5, _zmir’de 3 olmak üzere toplam 23 konser veren Sovyet sanatçılara halkın değişik kesimlerinden pek 

çok izleyici eşlik etmiştir.2 Arkanoff, Makaskova, Barsova, Daniskaya, Makaroff, Nostroff, Yadanin 

Cheslakolovich, Oberine, Oystraki, Pirogoff, Messerer ve Staynberg adlı sanatçılardan oluşan Sovyet 

heyeti 3 Mayıs 1935 tarihinde çesitli konserler vermek ve etkinliklere katılmak amacıyla İzmir’i ziyaret 

etmişlerdir. Heyetin gelişi ve iyi karşılanması hususunda İçişleri Bakanlığından talimat alan İzmir Valisi 

Kazım Dirik, çektiği telgraf ile heyetin hüsnü kabul gördüğünü bildirmiştir. İzmir, Buca, Bergama, 

Kemalpaşa’da çeşitli etkinliklere katılan ve konserler veren Sovyet heyeti İzmir’den 6 Mayıs 1935 

tarihinde çok memnun ve iyi intibalarla vapurla İstanbul’a doğru ayrılmışlardır.3 İstanbul’da Pera Palas 

Otelinde ağırlanan sanatçı heyetine, Atatürk’ün talimatı ile 13 adet altın sigara tablası hediye edilmiş, 

yine İsmet İnönü’nün talimatı ile de heyet içerisindeki 3 bayan sanatçıya Gümüş Çerçeveler hediye 

edilmiştir. Sanatçılar, hediyeleri bizzat takdim eden İstanbul Vali Vekiline çok memnun olduklarını ve 

şükranlarını Türk yetkililere iletmelerini rica etmişlerdir.4 

                                                           
1 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, f.030.10., y.248.680.10. 
2 Dokumentı Vnesney Politiki SSSR, C.18, s.632. Sovyet sanat ekibinin Türkiye turnesi hakkında Sovestko-

Turetskoye Kulturniye Svazi 1925-1981 adlı eserinde bilgiler veren Sverçevskaya, turne akibinden Orkestra Sefi 

Steinberg’den yaptıgı atıfla, onun konserlerden arta kalan zamanlarda Cumhurbaskanlıgı Senfoni Orkestrası ile 

çalısmalar yaptıgı ve çesitli Rus ve Sovyet senfonisini bu orkestraya ögrettigini yazmaktadır. Ayrıntılı bilgi için 

bkz. Sverçevskaya, age., s. 48. 
3 İzmir Valisi Kazım Dirik’in telgrafı: “Rus artistleri çok parlak karşılandı. Ege Palasa misafir edildi. Hepsi ayrı 

ayrı ve çok temiz odalara ayrıldı. Otel yalnız onlara kapatıldı, yemek ve konfordan pek sevindiler. Bugün Belediye 

ziyafet verdi, Şehir Başkanı ile Kurul Başkanı pek candan söylev yaptılar. Türk-Sovyet Dostluğunu gerçekten 

yaşattılar. iyi bir tesadüfle bütün büyük okulların atletizm bayramı olduğu için oraya gidildi, şimdiye kadar 

görülmemis bir kalabalık ve düzeni hayranlıkla karsıladılar. Çocukların uygun ve düzgün bedenleri hepsinin 

gözünü çekti. Bir saat kaldıktan sonra, coskun alkıslar arasında son kosuları görmek üzere Buca kosu alanına 

gidildi. Mevsimin en güzel ve yagmursuz ve çok kalabalık bir günü idi ve kosular sevinçle ve heyecanla görüldü. 

Orada çay verildi. Aksam ilk konser halk evinde verildi. _stedikleri kadar güzel dekor ve hınca hınc dolu temiz bir 

kalabalık içinde en büyük nese ile ve çok muvafık olarak gece yarısına kadar devam etti. Bütün 

Konsoloslar ve kibar halk, ecnebiler, müzik amatorları görülmemis bir tablo ile karsılastıkları için hayran ve 

hayrette kaldılar. Yarın aksam ikinci konser yine Halk Evinde ve Pazar günü üçüncü ve baletli konser Alarma 

sinemasında verilecektir. 6 Mayıs pazartesi Vaporla _stanbul’a gidilecektir. –Yarın bugün- birlikte olarak 

Bergama’ya gidecegiz. Gününde Kemalpasa yolu üzerinde birkaç örnek köyleri görecekler ve o gün halk 

partimizin veya hilali ahmerin öglen ziyafetinde bulunacaklar ve Vali Konagında çay alacaklardır. Pazartesi sabahı 

Bornuva (Bornova) karsıya müze ve Milli Kütüphane ve bir iki okulu görmek istediler, ona göre program 

yapılacaktır. Son derece sevinç içinde ve kendi sehirleri ve kendi halkı içinde (telgrafın bu kısmı okunmamaktadır) 

imis büyük bir sevk ve baglılık duygularını ve Türkiye hatıralarını ve Türk _nkılabının büyük islerini hiç 

unutmayacaklarını söylüyorlar. Yüksek katınıza bildiririm. K. Dirik”. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 

f.030.10., y.248.680.11., s.3-6. 
4 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, f.030.10., y.248.680.11. 
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Heykeltıraş ve tiyatrocu Münir Hayri de, 1935 yazında gerçekleşmiş olan Tiyatro Festivali çerçevesinde 

Leningrad şehrini ziyaret etmiş ve burada çeşitli temaslarda bulunmuştur. Tiyatro ve heykeli sahsında 

birleştiren Münir Hayri, Bahrusin Tiyatro Müzesine Karagöz kukla takımını hediye etmiştir.1 

1936 yılı yaz aylarında, Türk Bestekârlar Cemal Reşit Rey, Ahmet Adnan Saygın ve Ulmi Cemal Erkin 

Beyler, Piyanist Ferhunde Erkin Hanım ile Ankara Halkevi Korosu Yöneticisi Halil Bedi Bey, 

Moskova’da düzenlenen müzik festivalinin konuğu olarak SSCB’ni ziyaret etmişlerdir.2 Lydia 

Arzumanova’nın yetiştirdiği minik Türk Balerinleri, 8-9 Ağustos 1936 tarihinde Türkiye Kızılay 

Cemiyeti yararına Eminönü’nde düzenlenen kermeste bir gösteri yapmışlardır.3 Görüldüğü gibi, Rus 

asıllı Arzumanova’nın öğrencileri bir yandan Türk balesinin gelişmesini sağlarken, diğer yandan da 

Türk-Rus kültürel ilişkilerinin ilerlemesine yardım etmişlerdir. İlk perdesini 3 Kasım 1936 tarihinde 

açan Maksim Gorki’nin yazdığı ve Muhsin Ertuğrul’un Türkçe ’ye uyarladığı “Ayak Takımı Arasında” 

adlı oyun İstanbul seyircisi tarafından bir hayli sevilmiş ve oyun 21 kez oynanarak perde kapatmıştır. 

Görüldüğü üzere Türk-Sovyet kültür ilişkileri sürekli bir şekilde ilerlemektedir.4 

1941 yılı sonlarında Lydia Arzumanova, Eminönü Halkevinde Bedii Raks Okulunu kurmus ve 

katılımcılarına ders vermeye başlamıştır.5 Eminönü Halkevindeki ilk gösteri 59 kız ve 1 erkek 

öğrencinin katılımıyla 1942 yılında gerçekleştirilmiştir.6 

6-7 Mayıs 1944 tarihlerinde, Lydia Arzumanova’nın Bedii Raks Okulunca, Eminönü Halkevi Bedii 

Raks Müsameresi düzenlenmiş ve Adnan Saygun’un koreografisi Arzumanova tarafından hazırlanmış 

Bir Orman Masalı adlı eseri sahnelenmiştir. Eser seyircinin büyük beğenisini kazanmıştır.7 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Tacibayev, age., s.204. 
2 Sverçevskaya, age., s.49. 
3 Jak Deleon, Cumhuriyet Dönemi Türk Balesi, s.66. 
4 Muhsin Ertugrul, Dört Tarih, Perde ve Sahne, İstanbul 1941, s.7. 
5 Tasvir-i Efkâr, 07.01.1942. 
6 Jak Deleon, Cumhuriyet Dönemi Türk Balesi, s.67. 
7 Jak Deleon, Cumhuriyet Dönemi Türk Balesi, s.67-68. 
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Abstract 

During the Covid-19 Pandemic, education continued through different on-line applications in 

universities. Despite the positive benefits of the use of technology in education (e.g. ensuring social 

distance during the pandemic), there are also some negative effects which may negatively affect the 

motivation of students who receive on-line education.  Motivation is an essential element in the learning 

processes and success of students. Student, teacher or school-related motivation problems is the most 

important problem that needs to be solved in educational settings, since motivation problems reported 

to be caused many negative affective, cognitive, emotional, physical or social consequences. 

Additionally, the lack of motivation seen on either side of the teacher-student interaction also reduces 

the motivation level of the other side. In this respect, examining the motivation levels of educators is 

important in terms of maintaining and developing motivation in educational environments. This study, 

a part of a larger project supported by Bursa Uludağ University Research Fund to investigate university 

seniors across Turkey during the Covid-19 pandemic, aimed to examine the academic motivation level 

of pre-service teachers. The convenience sampling method was used in the study. Data were colected 

from 120 senior Faculty of Education students studying at Bursa Uludag University (80.8% female, 

19.2% male). The Turkish version of the Academic Motivation Scale (AMS) developed by Vallerand et 

al. and a Personal Information Form developed by the researchers for this study were used in the study 

to collect data. The instruments were distributed through an on-line survey tool in the fall semester of 

the 2020-2021 academic year. Independent sample t-test was used in data analysis since the AMS scores 

was detected as normally distributed. The academic motivation level of students was examined 

according to their gender, whether they were diagnosed with Covid-19, whether there were someone 

mailto:nagihan@uludag.edu.tr
https://orcid.org/0000-0002-8049-1510
mailto:redemir@uludag.edu.tr
https://orcid.org/0000-0002-9472-3001
mailto:061770020@ogr.uludag.edu.tr
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infected with Covid-19 in their immediate environment, and whether they stay in quarantine due to 

Covid-19. No significant difference found between the groups in any of the analyzes performed. 

Therefore, none of the varibles examined in the study detected as a potantial factor that could have an 

impact on academic motivation level of pre-service teachers during the Covid-19 pandemic.  

Keywords: Pre-service teachers, academic motivation, Covid-19 pandemic 

 

 

INTRODUCTION 

Educators form the basis for continuity of learning. The role of educators in this continuity can be better 

understood when factors such as engaging in educational activities, having knowledge and skills, and 

motivation are considered (Sıvacı & Çöplü, 2020). Teachers, whom students take as role models in 

terms of development and learning, should also be open to development. This is possible with lifelong 

learning. There are many psychological factors underlying lifelong learning. The concept of academic 

motivation can also be considered among these factors. For this reason, academic motivation of teachers 

and pre-service teachers has an important place in ensuring the continuity of learning.  

There are many changes in education in the 21st century. Motivation skill has a very important role in 

keeping up with all these changes in terms of both learners and teachers. With the use of motivation 

skill, which is among the most basic affective skills, in educational processes, it is possible to use 

cognitive skills more effectively and thus increase student success. It is also reported in the literature 

that the lack of motivation to be experienced by both students and teachers will have many cognitive, 

emotional, physical and social negative outcomes in educational environments (Oğuz-Duran & Kuşci, 

2021) 

In addition, pre-service teachers (faculty of education senior students) need motivation to continue and 

complete their education during the covid-19 pandemic process, as well as to prepare for the Public 

Personnel Selection Exam (named as KPSS in Turkish), which pre-service teachers in Turkey need to 

be successful in order to enter the profession. 

Academic Motivation: What is it? 

Motivation is among the most influential factors on educational outcomes. It is an important element in 

the learning processes and success of students (Kurt, 2012), and has an important place in students' 

acquisition of desired skills in educational environments (Freedman, 1997). 

In its most basic and simple definition motivation is defined as the power that moves the individual to 

do an action (Adair, 2003). Similarly, academic motivation could be defined as the willingness of 

students to achieve certain academic goals (Gömleksiz & Serhatlıoğlu, 2014). Studies have shown that 

people with high motivation are more successful (Green, Nelson, Martin, & Marsh, 2006; Linnenbrink 

& Pintrich, 2002; Pintrich & Schunk, 1996), and motivation is among the most important factors for 

classroom success (Vallerand et al., 1992). On the contrary, lack of motivation is one of the factors 

shown as the biggest source of failure among teachers and students in schools (Green-Demers, Legault, 

Pelletier, & Pelletier, 2008). Moreover, as a result of lack of motivation, negative affective, cognitive 
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and physical consequences occur. According to the Self-Determination Theory, students with high 

motivation levels act with the feelings of effort and competition; unmotivated students show a tendency 

to passive behavior such as absenteeism, sleeping, disrupting the order of the lesson, not participating 

in the activity, not taking a task, and leaving the task (Vallerand et al., 1992). 

Studies on the Academic Motivation Level of Faculty of Education Students 

When the studies on the academic motivation of the faculty of education students were examined, very 

few studies were found covering the general faculty of education students. In Turkey, the researches 

were generally carried out for the students of certain departments of the faculty (i.e., Alemdağ, Öncü, & 

Yılmaz, 2014; Küçükosmanoğlu, 2015; Oğuz-Duran, Demirbatır, & Arpağ, 2021; Yılmaz, Taşkesen, 

Taşkesen, 2016). Among these studies, Gömleksiz and Serhatlıoğlu (2014) examined the academic 

motivation of faculty of education students in terms of gender, grade level and department variables in 

their research. Looking at the results of this research, it was determined that academic motivation 

differed according to gender.  In theirs study, which concluded that female pre-service teachers' levels 

of intrinsic motivation to know and to experience stimulation, extrinsic motivation-external regulation 

and introverted extrinsic motivation were higher than male pre-service teachers. In addition, it was found 

that male teacher candidates' amotivation levels were higher than female teacher candidates (Gömleksiz 

& Serhatlıoğlu, 2014). In the same study, it was concluded that the academic motivations of the teacher 

candidates differ according to the departments. 

Academic Motivation and Covid-19 Pandemic 

In Turkey, during the Covid-19 Pandemic process, education continued through different online 

applications in Turkish universities affiliated to the Higher Education Institution, as well as in schools 

affiliated to the Ministry of National Education. Although the use of technology in education has very 

positive benefits in terms of providing social isolation during the pandemic, there are also negative 

effects, especially from the use of the internet. Problems experienced in the installation of online 

systems, logging in, and audio-video usage negatively affect attendance to simultaneous classes. In 

addition to environmental factors such as a short-term internet or power outage, internal dynamics such 

as students' inability to focus, lack of self-control, limited theoretical content of the courses, and lack of 

communication (Saltürk & Güngör, 2020) can cause a lack of motivation and cause students to break 

away from the lessons. results in. For this reason, students may experience problems such as not being 

able to listen/ attend the lessons efficiently. From another point of view, inequalities, which are the result 

of family structures or socio-economic level, are among the factors that affect the motivation of students 

who receive online education.  

The Present Study 

This study is part of a larger project supported by Bursa Uludağ University Research Fund to investigate 

university seniors across Turkey during the Covid-19 pandemic. In this part of the project, the academic 

motivation levels of Bursa Uludağ University Faculty of Education senior students were examined. 

Gender of the students, whether students were diagnosed with Covid-19, there were someone infected 

with Covid-19 in their immediate environment, whether they stay in quarantine due to Covid-19, and 

the basic learning/educational platform (face to face, online and hybrid-both online and face to face-) 
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they used at Covid-19 pandemic were examined as potantial factors that could have an impact on their 

academic motivation levels. 

For this purposes, answers to the following questions were sought: 

1. Is there a significant difference in the academic motivation levels of faculty of education senior 

students according to gender? 

2. Is there a significant difference the academic motivation levels of faculty of education senior students 

according to diagnosis with Covid-19? 

3. Is there a significant difference the academic motivation levels of faculty of education senior students 

according to the presence of someone infected with Covid-19 in their immediate environment? 

4. Is there a significant difference the academic motivation levels of faculty of education senior students 

according to whether or not to stay in quarantine due to Covid-19? 

5. Is there a significant difference the academic motivation levels of faculty of education senior students 

according to the basic learning/educational platform (face to face, online and hybrid-both online and 

face to face-) where they mainly continue their education during the pandemic process? 

 

METHOD 

Study Group 

The sample of this study consists of senior students who attend the Bursa Uludağ University Faculty of 

Education in the 2020-2021 academic year, when the COVID-19 pandemic continues.  The convenience 

sampling method was used in the study. Data were colected from 120 senior Faculty of Education 

students studying at Bursa Uludag University (80.8% female, 19.2% male). Students collaborated 

voluntarily and received no compensation for the study. 

Research Instruments 

Personal Information Form. It is a form developed by the researchers for this research. In the form, 

there are questions about the age and gender of the students, whether students were diagnosed with 

Covid-19, there were someone infected with Covid-19 in their immediate environment, and whether 

they stay in quarantine due to Covid-19, and their basic learning/educational platform (face-to-face, 

online, hybrid- both online and face to face). 

The Academic Motivation Scale. The Academic Motivation Scale (AMS) developed by Vallerand et al. 

(1992). The AMS is a 28-item scale, which measures the degree of academic motivation on a 7-point 

Likert.  The lowest score that can be obtained from the scale is 28, and the highest score is 196. The 

Turkish version of the scale (Karagüven, 2012) revealed satisfactory evidence of reliability and validity. 

In this study, Cronbach’s alpha coefficient was calculated as .88 for the ALSS. 

Procedure 

Following the review and approval procedures of the Institutional Review Board of Bursa Uludag 

University (Date:27/11/2020; Session:2020/09), research data were collected online via Google Forms, 
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due to the fact that face-to-face data collection practices were not possible because of to the COVID-19 

Pandemic process. 

Data Analyses 

First of all, descriptive statistics (percentage, frequency, meand, standard deviation) were obtained in 

the research. Then the analysis of the data was carried out in two stages. In the first stage, it was 

examined whether there were significant differences in terms of academic motivation of the students 

depending on the study variables (gender of the students, whether students were diagnosed with Covid-

19, there were someone infected with Covid-19 in their immediate environment, and whether they stay 

in quarantine due to Covid-19, and their basic learning/educational platform (face-to-face, online, 

hybrid-). Afterwards, independent samples t-test was applied since the data met the normality 

assumptions required for parametric analyses.  Significance level of .05 was used for statistical analyses. 

The SPSS 23.0 was used for all the data analyses. 

 

FINDINGS 

Findings Regarding the Gender Effects on Academic Motivation 

Independent samples t-tests was conducted to compare the AMS total scores of female and male 

students. Results are presented in Table 1. 

Table 1. Results of t-test and descriptive statistics for AMS by gender groups 

 

As seen in Table 1 there is no statistically significant differences between male and female faculty of 

education senior students in AMS total scores [t(117)= -.12, p=.90], meaning that female and male 

faculty of education senior students reported similar levels of academic motivation. 

 

Findings Regarding the the Effects of Being Diagnosed with Covid-19 on Academic Motivation 

Independent samples t-tests was conducted to compare the AMS total scores of students who diagnosed 

with Covid-19 and did not diagnosed with Covid-19. Results are presented in Table 2. 

 

 

 

 

Group N  M SD df t  p 

Female 96 140,60 25,23 117 -.12 .90 

Male 23 141,30 22,0009    
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Table 2. Results of t-test and descriptive statistics for AMS by diagnosis with Covid-19 groups 

 

As seen in Table 2 there is no statistically significant differences between diagnosed and not diagnosed 

faculty of education senior students in AMS total scores [t(117)= .87, p=.38], meaning that diagnosed 

and not diagnosed faculty of education senior students reported similar levels of academic motivation. 

 

Findings Regarding the the Effects of the Presence of Someone infected with Covid-19 in Their 

Immediate Environment on Academic Motivation  

Independent samples t-tests was conducted to compare the AMS total scores of students who have 

someone infected with Covid-19 in their immediate environment and who have not. Results are 

presented in Table 3. 

Table 3. Results of t-test and descriptive statistics for AMS by the presence of someone infected with 

Covid-19 in their immediate environment groups 

 

As seen in Table 3 there is no statistically significant differences between faculty of education senior 

students who have someone infected with Covid-19 in their immediate environment and who have not 

in AMS total scores [t(117)= 1.73, p=.08], meaning that both groups of faculty of education senior 

students reported similar levels of academic motivation. 

 

Findings Regarding the the effects of Whether or not to Stay in Quarantine Due to Covid-19 on 

Academic Motivation 

Independent samples t-tests was conducted to compare the AMS total scores of students who stayed in 

Quarantine due to Covid-19 and who did not. Results are presented in Table 4. 

 

 

 

Group N  M SD df t  p 

Diagnosed  17 145,58 32.64 117 .87 .38 

Did not diagnosed  102 139,93 23.04    

 

Group N  M SD df t  p 

Yes 57 144.77 22.86 117 1.73 .08 

No 62 137.03 25.63    

 



  

   
555 

Table 4. Results of t-test and descriptive statistics for AMS by Whether or not to Stay in Quarantine 

Due to Covid-19 groups 

 

As seen in Table 4 there is no statistically significant differences between faculty of education senior 

students who stayed in quarantine due to Covid-19 and who did not in AMS total scores [t(83)= 1.08, 

p=.28], meaning that both groups of faculty of education senior students reported similar levels of 

academic motivation. 

Findings Regarding the the effects of The Basic Learning /educational Platform used on Academic 

Motivation  

Although the study asked about the basic learning platforms (face to face, online and hybrid-both online 

and face to face-), no comparison could be made among the three groups of learning types during Covid-

19 pandemic, since 90.8% of the students answered their basic learning platform as online.   

 

DISCUSSION  

The present study investigated the academic motivation levels of Bursa Uludağ University Faculty of 

Education senior students in terms of some potantial factors that could have an impact on their academic 

motivation levels during the Covid-19 pandemic. Gender of the students, diagnosis with Covid-19, 

connecting with someone infected with Covid-19 in their immediate environment, staying in quarantine 

due to Covid-19, and the basic learning/educational platform (face to face, on-line and hybrid-both 

online and face to face-) they used at Covid-19 pandemic were examined in the study. Except the basic 

learning/educational platforms varibale, all the planned factor were examined. Although the study asked 

about the basic learning platforms, no comparison could be made among the three groups of learning 

types during Covid-19 pandemic, since almost all the participants of the study reported their basic 

learning platform as online.   

In the study, first the academic motivation levels of the students was examined according to gender. 

However, no significant difference was found between the scores of female and male faculty of 

education senior students. This finding revealed that academic motivation does not differ significantly 

for female and male pre-service teachers during the Covid-19 pandemic. Similar results were found for 

all other variables of the study. That is, no signficant difference was found between the academic 

motivation levels of students who were diagnosed or not diagnosed with Covid-19.  Similarly, whether 

there was someone infected with Covid-19 in their immediate environment does not significantly 

affected the academic motivation levels of the students. Staying in quarantine due to Covid-19 has also 

not created a significant difference on the academic motivation level. These findings are consistent with 

the findings of the previous study conducted by the authors (Oğuz-Duran, Demirbatır, & Arpağ, 2021) 

Group N  M SD df t  p 

Stayed in Quarantine  28 145.14 27.72 117 1.08 .28 

Did not stayed in quarantine  91 139.38 23.49    
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to examine the academic motivation levels of senior music education students in Turkey, during Covid-

19 pandemic. Since none of the variables of the study (Gender of the students, diagnosis with Covid-19, 

connecting with someone infected with Covid-19 in their immediate environment, staying in quarantine 

due to Covid-19, and the basic learning/educational platform they used at Covid-19 pandemic) made a 

significant difference on the level of academic motivation, it was thought that the Covid-19 pandemic 

process has many negative effects on every faculty of education senior students who participated in the 

study. Therefore, maybe all students feel a low sense of academic motivation during the current 

pandemic. As a result, it was not possible to detect any significant difference between the groups in 

terms of the factors discussed in the study. Accordingly, it seems that further research is needed to 

determine the variables that affect the academic motivation of the senior srtudents of the faculty of 

education during the pandemic process. 
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Abstract 

The A La Carte Learning Model combines face-to-face education with an online elective course chosen 

according to the student's interests and needs. In this way, an instructor can expand the range of study 

resources that students can choose to increase their motivation and ultimately personalize their learning 

path, and can play an active role in increasing students' academic success. Especially in the last two 

years, face-to-face education has been suspended at all levels of education, from pre-school to higher 

education, and education has continued in virtual environments during the pandemic process, which has 

negatively affected almost all countries in the world. In this process, Blended Learning and its sub-

learning models have been the methods preferred by the trainers. A La Carte Learning model, one of 

these sub-models, is the subject of our study. In this study, the applicability, advantages and limitations 

of the A la Carte Learning Model are examined in order to increase the academic achievement and 

motivation of the students, personalization of learning, self-regulation, self-blended learning, and most 

importantly, learning at the same speed and level as their peers in the classroom. It has been concluded 

that this model can be successfully applied in High Schools, and that its application in processes such 

as pandemics that negatively affect education and may partially hinder face-to-face education can be 

efficient for students. 

Keywords: A La Carte Learning Model, Blended Learning, Educational Management, Virtual Learning 
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1. INTRODUCTION 

The development of science and technology further encourages  reform efforts  in  the  utilization  of  

technological  results  in  the learning process. The effectiveness of learning is determined by many 

factors such as, teaching materials, learning methods and media. Effective learning environments are 

prepared in order to ensure learning, which is considered one of the most strategic elements of the 

information society.  

With the use of Information and Communication Technologies (ICT) in face-to-face learning 

environments, blended learning has emerged and it has been an opportunity for students to learn outside 

the classroom in interaction with their teachers and other students. In this way, students gain experiences 

in lifelong learning and learning to learn in present information society. One of the most important 

consequences of the information society is change and transformation.  The information society has 

begun to change the habits left over from the industrial society and even the habits it produces with the 

acceleration of change.  

In a study conducted by the NSBA, the changes in knowledge are summarized as follows.  

• Knowledge doubles every two to three years, 7000 scientific articles are published every day.  

• High school graduates are exposed to more information than their grandparents faced in a lifetime.  

• While only 15% of professions required faculty education, today almost all professions require faculty 

education.  

• In the next 30 years, changes are expected to be equivalent to the changes experienced in the last 300 

years. 

 

As a necessity of living in the 21st century, it is necessary to have literacy skills in order to follow such 

a rapid change in information. It can be said that literacy skills form the basis of 21st century skills. 

Instead of teaching approaches such as behaviourist, objective and cognitive approaches, learning 

approaches such as constructivism and connectionism have been brought to the fore.  Due to its 

importance, there has been a strong conceptual diversification for learning such as online learning, 

mobile learning, virtual learning, flexible learning and blended learning (Alexander, 2010; Garrison and 

Kanuka, 2004). 

Combining different teaching methods to ensure effective learning has been around for many years. For 

this purpose, teachers mix and use different teaching strategies in classrooms. The technology 

interpretation of "mixing" is blended learning, which gained significant momentum in 2001. Although 

blended learning is not a new concept, its potential has emerged with e-learning. 

 

2. BLENDED LEARNING 

Blended learning, which has been presented as an effective instructional design approach in recent years, 

is the use of different knowledge transfer methods together and in some cases within the scope of a 

learning method. Blended learning is the combination of two separate learning/teaching models, 
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traditional face-to-face learning system and distributed learning system, with emphasis on computer-

based technologies. In face-to-face education, technology is used in the classroom, but its use outside 

the classroom is more limited (Bryan and Volchenkova, 2016; Launer, 2010; Singh, 2006).  

In order for the students to understand the lesson better, activities and opportunities should be provided 

that will enable them to improve themselves at any time after the lesson. In addition, there was a need 

for applications that enable students to communicate with their teachers and friends about the lessons, 

to talk simultaneously and to exchange ideas. These opportunities are offered to learners by distance 

education. For this reason, distance learning, which offers more flexible learning environments and 

methods in terms of time and place, and the opportunities it provides to learning environments, has been 

combined with face-to-face education (Rogers, 2001; Graham and Dziuban, 2008; Caner, 2012)  

Blended learning is primarily expressed as the mixing of web-based technologies (virtual classrooms, 

self-teaching education, collaborative learning, video, audio and text streaming) to achieve an 

instructional goal. Secondly, using a different conceptual approach, combining various educational 

approaches such as behaviorism, cognition, constructivism to produce the most appropriate learning 

outcomes with or without using instructional technologies is expressed as blended learning. Thirdly, 

using face-to-face education under the guidance of a teacher and combining different formats of 

instructional technologies (video, CD-Rom, web-based learning, distance learning technologies, etc.) is 

blended learning. Fourth and lastly, blended learning is defined as combining and blending real work 

tasks and learning technologies to create a harmonious effect for learning. 

Blended learning does not have a limited scope, such as the use of some strategies such as discussion 

forums, mail, content presentation, which are used only in e-learning, in face-to-face teaching and 

mostly as a tool to support face-to-face teaching. Blended learning, which should be accepted as an 

instructional design approach, is a process that should be strategically planned in order to be 

implemented in the realization of teaching for a course, in the dimension of a curriculum or an 

educational institution (Beaver, Hallar and Westmaas, 2014). 

Blended learning focuses on achieving the highest achievement by matching the right learning 

technologies and applying the learning objectives, with the right personal learning style to equip the 

right skills to the right person at the right time.  

The principles hidden in this definition include some important points such as  

• The focus is on learning goals rather than sharing method. 

• Many personal learning styles need support to reach large audiences. 

• Each individual participates in the learning event with different information. 

• In many cases, the most effective learning strategy is just what is needed at that moment. 

 

There are main elements associated with blended learning such as psychological, technological, 

theoretical, communication and management system. Blended learning interacts with computer assisted 

learning, web based learning, electronic learning, learning management system and learning platform. 

In addition, there are other areas in which all these elements that blended learning is related to are also 
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related to each other. For example, computer-assisted learning is directly related to behaviorism, 

computer-assisted applications, lifelong learning, and Web-assisted learning, and developments here 

change by affecting computer-assisted learning. Web-supported or face-to-face learning approaches can 

be used in the school environment, inside and outside the classroom (Vogel and Classen, 2001; Zhao et 

al., 2005). One of them can be done or there may be a few of them. 

What is important here is the planning to be decided with the participation of other experts in the 

company of the instructor. In addition, it is the rational evaluation of the school's opportunities and 

strengths. The blended learning approach to be applied will have many benefits for both the student and 

the teaching staff, as well as the educational institution and its effectiveness.  

We can briefly explain some of the benefits of the blended learning approach as:  

• it increases learning effectiveness and makes the richness of learning permanent,  

• it is convenient in terms of time and cost,  

• the results take place at the most appropriate level,  

• and collated studies occur immediately.  

 

In addition to these, the application of the blended learning approach includes learning wealth, access 

to information, social interaction, management of learning and so on. It leads to important resultsIt is 

understood from these explanations that, in general, this learning approach provides diversity, 

cooperation and communication density in terms of individual learning, individual speed, listening, 

reading, seeing and application. In addition, it can be said that feedback has a positive effect such as 

speed, freedom in the learning environment, saving in time and learning costs (Hastie, Hung, Chen and 

Kinshuk 2010).  

Of the sub-models of blended learning, A La Carte Learning Model and Enriched Virtual Learning 

Model have outstanding benefits and advantages in education during the recent Pandemic. 

 

3. A LA CARTE LEARNING MODEL 

A La Carte model, which is one of the Blended Learning models, is the model where students choose 

one or more courses that support the courses they take face-to-face completely online, and the course 

and the teacher are completely online.  In the Enriched Virtual model, on the other hand, students 

complete most of the lessons online at home or outside of school, and receive face-to-face training at 

school as needed. In this model, students mostly work independently using digital learning materials, 

but get help when needed (Sibold 2016).  

When the sub-models of Blended Learning are examined, it appears that each model has its own 

advantages, and it is necessary to use the most appropriate model according to the learning skills of the 

students. We have determined that A La Carte Learning Model and Enriched Virtual Model are the most 

appropriate model for high school students who have difficulty in fixed programs and fixed courses, as 

it gives them a great opportunity of choosing the best courses according to their interests. We have the 
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conclusion that the sub-models of Blended Learning such as A La Carte Learning Model and Enriched 

Virtual Model should be applied in the process of Distance Education in order that the learners could be 

successful and get academic achievement during the recent Pandemic (Yang, Smola, Song and Wilson, 

2014). 

The majority of blended-learning programs resemble one of four models: Rotation, Flex, A La Carte, 

and Enriched Virtual. The Rotation model includes four sub-models: Station Rotation, Lab Rotation, 

Flipped Classroom, and Individual Rotation as shown in Table. 

 

 Table 1: Chart of Blended Learning 

 

 

A La Carte Learning Model is a program in which students take one or more courses entirely online 

with an online teacher of record and at the same time continue to have brick-and-mortar educational 

experiences. Students may take the online courses either on the brick-and-mortar campus or off-site. 

This differs from full-time online learning and the Enriched Virtual model because it is not a whole-

school experience. 

An a la carte model, as the name implies, is a class that a student can choose to take entirely online to 

accompany other experiences they have at a traditional school or learning center. The teacher of record 

for the a la carte course is primarily an online teacher. Students may complete the learning activities 

either at school or at home. This differs from full-time online learning because it is not the only learning 
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experience a student will have as they are still enrolled in traditional teacher-led classes as well (Yang, 

Z.,  Smola, A., Song & Wilson, A. G. 2014). 

In a study, it is argued that the A-La-Carte demonstrates and consolidates face to face education with 

online course. Students take a portion of the courses online to enhance the part taken in the classroom. 

It should be possible in the classroom or wherever. Through this medium, teachers can grow the scope 

of study assets that students learn so as to help their inspiration and at last customize students' learning 

way.  

The A-La-Carte Model gives students a chance to take an online course notwithstanding the central 

subjects, giving students greater adaptability over their timetables. For instance, students can take online 

seminars on organs of speech, unadulterated vowels, diphthongs, consonants and intonation. Likewise, 

corporate preparing may gigantically profit by the A-La-Carte demonstrate by sparing the worker's time 

and endeavors. Rather than going to in-class addresses, they can take an online course while driving to 

work or in the solace of their own home. This model is learning prominence both in the educational and 

professional workplace since it offers students the chance to control their time, spot and pace while 

acing their abilities and information. 

 

3.1 Enriched Virtual Learning Model 

Enriched Virtual model—a whole-school experience in which within each course (e.g., math), students 

divide their time between attending a brick-and-mortar campus and learning remotely using online 

delivery of content and instruction.  Many Enriched Virtual programs began as full-time online schools 

and then developed blended programs to provide students with brick-and-mortar school experiences.  

The Enriched Virtual model differs from the Flipped Classroom because in Enriched Virtual programs, 

students seldom attend the brick-and-mortar campus every weekday.  It differs from the A La Carte 

model because it is a whole-school experience, not a course-by-course model (Vijayakumar, 

Tamilarasan and Harshini, 2020).  

The Enriched Virtual model, by definition, is rather straightforward: the backbone of student learning is 

online and the student is only required to attend brick-and-mortar school on designated days. Thanks to 

technology, learning is happening anywhere, anytime, and (sometimes) at varying pace. The required 

face-to-face time within this model typically serves two main purposes:  

1) enrich students’ learning experiences with group-based work or teacher-led instruction, for example, 

and  

2) hold students accountable via regular in-person check-ins with their teachers and advisor(s).  

This model isn’t flashy; it’s quite operational in nature. In the Christensen Institute’s research, early 

adoption of this model emerged among fully virtual schools that shifted to blended learning to provide 

stronger supports for students who otherwise struggle to stay on track. It’s worth noting, however, that 

this blended model is considered disruptive: it provides learning opportunities not governed by seat time 

like traditional instructional models, but instead determined by the degree to which students control 

time, path, pace, and in some cases, place of their learning. 
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Today, this model is still fairly niche among traditionally brick-and-mortar public schools; few schools 

tout their “Enriched Virtual” model at conferences or in articles. But when you take a look at schools 

leveraging this model, their Enriched Virtual practice is pretty exciting in that it has the potential to 

benefit an increasing number of today’s students: without Enriched Virtual’s disruptive blended-

learning structure, scheduling flexibility, off-campus learning experiences, opportunities to explore 

emerging passions, and more, wouldn’t be feasible for schools to provide. 

 

4. CONCLUSION 

Many reasons for choosing an enriched virtual model or an à la carte model are the same. Both models 

allow you to support student-centred learning, develop self-management skills, and personalize learning 

through a wider range of course options. They can be used to accelerate credit accumulation, resolve 

timing constraints, or support basic learning skills.  

Often these models are used with “non-traditional” students. For example, over-age under-credited high 

school students that have had interrupted academic progress, may need courses that don’t fit into their 

traditional schedule. These models also help in rural areas where some students commute to school too 

long. 

The course should be identified at the school in order to get started with the a la carte model or enriched 

model.  

Replies for these questions should be found;  

• Are there gaps in your course offerings?  

• Have students become disengaged in the required courses?  

• What are the interests?  

• Do you have students who are far below grade level and need an additional course to meet their needs?  

• Who will monitor student progress?  

 

Both the a la carte and enriched virtual models are closer to online learning in the spectrum of blended 

learning and are more often used in higher grade levels. They are classified as blended learning because 

they still include limited face-to-face time with a teacher. An a la carte model often has mostly traditional 

face to face classes with an online course supplement whereas the enriched virtual model is mostly 

online with intermittent face-to-face interactions. 
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Abstract 

Each language is unique and distinctive. But every language has the same basic components, namely 

sound, meaning, structure, and vocabulary; thus what one has to learn to attain linguistic mastery, 

whether in his mother tongue or a second language is the same This paper provides a broad overview of 

research on bilingualism and second-language learning. It analyses how theories in these areas have 

been reflected in thinking about the education of language-minority children.  

Keywords: Bilingualism, Second Language, Minority groups. 

 

 

INTRODUCTION 

Each language is unique and distinctive. But every language has the same basic components, namely 

sound, meaning, structure, and vocabulary; thus what one has to learn to attain linguistic mastery, 

whether in his mother tongue or a second language is the same. The difference lies in the how of it, both 

in the acquiring and the functioning. It is how the sound and structure have been used that makes one 

language different from another. Thus, the factors at work in the monolingual situation are different 

from those of the bilingual situation. The present paper is an attempt to discuss the bilingual process, 

some of the factors affecting this process, and finally, the implications for the teaching of English as a 

Second Language in Turkey. Bilingualism is widespread in the world, although it varies depending on 

the circumstances that lead to bilingualism. Students in Africa may be taught in English or French while 

another language is spoken at home. Children in legally bilingual countries, such as Switzerland, 

Canada, and Belgium use one language at home and for the majority of their education. Bilingualism is 

often the product of migration. Immigrants often continue to use their native language at home. They 

learn the dominant language of their new society only as required for work, public encounters, or 

schooling. 

mailto:kasap_hakan@hotmail.com
mailto:brukani@gmail.com
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Bilingualism is a feature not just of individuals, but also of societies. Societies in which two languages 

are used regularly, or in which more than one language has official status, can be called bilingual. 

Canada is a bilingual country because French and English are both official languages. Saudi Arabia is 

also a bilingual society, as most Saudis speak both Arabic and English, though English has no official 

status. The more we bring examples of bilingualism in various countries across the globe, the more 

appears the question of how education should be for bilinguals. Bilingualism is the ability to 

communicate fluently in a language other than your native language. As our world becomes more global, 

we also become increasingly bilingual (Owens, 2012, p. 219). Bilingual education programs for people 

coming from these groups have been launched and are operating in several countries. They change in 

nature depending on the fact if the primary goal is “assimilation to the dominant language” or 

“preservation of the native one” (Poissant, 2005, p. 319).  Several articles exist regarding the rights of 

minority people in the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples adopted by the 

General Assembly in 2007. Moreover, it is stated that people of minority societies face several problems 

of discrimination and inequality, and they have a right to express their cultural, economic, linguistic, 

and political demands as well as a right to choose in which language and how their children should be 

educated (UNESCO 2010: 12, p. 174). 

In the previous chapter, Canada was mentioned as a bilingual country, and in this regard, it is essential 

to mention that the country is well-known for its immersion programs, which were developed by 

Lambert (1965). The province of Quebec, and particularly its experience in terms of bilingual education 

for minority groups is essential. Immersion programs are the best example of how to offer education 

respecting the culture and cultural diversity of people coming from various backgrounds on the one 

hand, and ensure that positive exchanges between diverse groups of people are done on the other hand 

(Poissant, 2005).  

These programs are usually categorized into three groups depending on the time of entry: early, 

intermediate, and late immersion programs (Poissant, 2005). It does not matter if a child is coming from 

a francophone or an anglophone family; the primary goal of the program is mastering both of the 

languages, which are French and English respectively. Anglophone pupils enroll in French immersion 

classes and francophones choose English immersion classes to pick up the language on the native level. 

All the subjects are taught in the immersion language, but pupils are encouraged to speak their native 

languages when communicating with each other during the first year of the program (Heritage, 2017).  

Quebec’s experience of immersion programs impacted bilingual education programs across Europe – 

Basques and Catalans (Artigal, 1991), Welsh and Irish (Baker, 1988, 1993) (cited in Poissant, 2005).  

The skill of translanguaging is getting more attention in recent years. It is believed to be assisting in the 

development of bilingualism and is very commonplace in Wales. Baker (2001) defines translanguaging 

as receiving the data in one language and utilizing it in another (Gorter, 2013). He states that Welsh-

English are already bilingual, and translanguaging enhances not only both of the languages but also the 

relationship between them. Additionally, Gorter (2013) mentions that using the languages in family and 

community is not enough, the languages should be systematically developed at school. Hence, regarding 

the teaching method, he suggests doing the listening, reading, etc. parts in the Welsh language and then 

do the later work, such as discussion or writing summaries in English (Gorter, 2013).  
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Among the European minority languages, the Basque language deserves separate attention. The 

language is widely supported and the usage of it is welcomed by the government, so is the instruction. 

Moreover, the main teaching language has changed from solely Spanish to mainly Basque (Gorter, 

2013). Three language models are introduced in teaching: 1) the instruction is mainly in Spanish, and 

the Basque language is taught three times per week; 2) all subjects at school are taught equally in Spanish 

and Basque; 3) the subjects are taught in Basque, except Spanish and English (Gorter, 2013). 

Furthermore, the regional government encourages instruction in the Basque language, and parents are 

free to choose the language model for their children. This is probably the biggest reason for the third 

model being the most preferred; sixty-nine percent of families choose the Basque language for their 

children as a language of instruction, according to statistics (Eustat, 2012).  

In the United States, minority groups are offered a “transitional” type of education. This type assumes 

that children coming from the minority group, Latin group, for instance, receive their education in their 

native language, but only in the first years of schooling. In the later years, the individuals of particular 

groups are transferred to another group and continue their education in the dominant language – English 

in this case (Poissant, 2005). Offering a minority group education in their language is undoubtedly a 

positive case, however, due to some reasons, as lack of instructional materials in the native language, 

lack of teachers who can lead the process, the education in the group’s mother tongue is paused and the 

native language is replaced by the dominant one.  

Research suggests that in places where the official language is not the language spoken by the majority 

of the population, the rates of poverty and marginalization are higher (Drange, 2011). Furthermore, in 

countries where minority societies do not have or have limited access to bilingual education, poverty is 

more widespread (Education for All – Global Monitoring Report, 2010).  

To conclude, in our globalized world it is getting more and more difficult for minority societies to stay 

closed and conventional, and their languages untouched (Castells, 2000; Wellman, 2002). On the other 

hand, it is clear that in regions where a minority language exists, there is also a majority language, which 

in all likelihood will be dominant in social, economic, cultural, and educational aspects (Gorter, 2013). 

However, harmonious coexistence of languages in the country can be provided, where respect between 

existing languages will be ensured, no matter if it is a minority or majority one – they all have to be 

equally respected and recognized (Park, 2008).  

Bilingualism 

Ability to speak two languages. It may be acquired early by children in regions where most adults speak 

two languages (e.g., French and dialectal German in Alsace). Children may also become bilingual by 

learning languages in two different social settings; for example, British children in British India learned 

an Indian language from their nurses and family servants. A second language can also be acquired in 

school. Bilingualism can also refer to the use of two languages in teaching, especially to foster learning 

in students trying to learn a new language. Advocates of bilingual education in the U.S. argue that it 

speeds learning in all subjects for children who speak a foreign language at home and prevents them 

from being marginalized in English-language schools. Detractors counter that it hinders such children 

from mastering the language of the larger society and limits their opportunities for employment and 

higher education (Britannica, T. Editors of Encyclopaedia 2019). 
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Bilingualism and Second Language in Turkey 

Bilingualism in Turkey has ancient roots. Two types of bilingualism can be determined in this context 

– at the societal, in other words, elitist level, and folk bilingualism, which means bilingualism from a 

historical point (Karahan, 2005). Bilingualism in Anatolia is differentiated into two periods – before and 

after Turks.  

A detailed overview of the languages spoken in Anatolia from the period when Turks arrived in the 

region and till now cannot be given in this work due to the reason that it would be very extensive. 

However, there is a need at least to shortly give examples of bilingualism in the region. 

Various civilizations once settled in Anatolia had their languages; among them Luwian, Hittite, Palaian, 

Hurrian, and Kaskian languages belonging to 2000 B.C.; Urartian, Phrigyan, Libyan, Likyan, and Sidean 

languages dating back to 1000 B.C. (Alp, 2000). Moreover, there are bilingual-s found written in Luwian 

Hieroglyphics and Phoenician Alphabet, Lydian and Greek languages, etc. which prove the fact that 

bilingualism was widespread in Anatolia (Alp, 2000). During the Hellenistic and Roman periods, and 

the Byzantine civilization, the Latin language was the only official language, however people and 

communities were also heavily using Greek (Ostrogorsky, 1963, p. 22, 26, 51).  

Turkish, Gothic, and Latin languages were spoken during the rule of Atilla (Demircan, 1988). Lately, 

during the Seljuks both Turkish and Persian languages were valued; moreover, Latin was used for 

communication with Europe and Byzantine, and Arabic for religious reasons (Karahan, 2005). During 

the Ottoman Empire, Arabic and Persian languages were mainly used for governmental, economic, and 

religious reasons. Moreover, Osmanlica was created – “a diglossic society”, “a mixed language of 

Turkish, Arabic and Persian” (Karahan, 2005, p. 1158). In other words, this language means Turkish 

words to be written in Arabic script. Furtherly, due to the lack of instructional materials in Turkish, 

French became the main education language after 1773. 

Furthermore, speech communities speaking diverse languages also existed and functioned during the 

Empire, namely, twenty-two non-Islamic groups (Güler, 1996, p.2), forty-seven ethnic groups, including 

Islamic and non-Islamic groups (Önder, 2002, p. 23). Heavy migration from the Balkans and Caucasia 

impacted both the ethnic and the language background of the Empire. These people were mainly 

bilingual, and being bilingual or multilingual was appraised as something very prestigious, hence they 

were placed in important governmental domains, as the office of translation (Quataert, 2000, p. 131, as 

cited in Karahan, 2005).  

Before the Turkish Republic was founded, each ethnic society had its school and the language of 

instruction was their mother tongue, but foreign languages were also taught (Karahan, 2005). After the 

year 1895, the Turkish language was taught at minority schools as well as the minority languages were 

also taught at Turkish schools (Karahan, 2005). However, in 1924 the parliament passed the act of 

Unification of Education (Tevhid-i Tedrisat Kanunu), according to which all educational institutions 

were brought together under the Ministry of Education and created a national curriculum for schools 

(Yavuz, 1987). This act banned the teaching of any other language except Turkish in the formal 

education system. Icduygu (2015) suggests that learning a European language, as German, French, or 

English, was still supported at that period, however, minority languages lost their popularity, and people 

were not encouraged to learn any of them.  
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Purification of the Turkish language from Arabic and Persian words was among the important goals of 

the Turkish Republic, hence the Turkish Language Association was created in 1932 to standardize the 

language. It led to several public schools opening all over the country and Turkish being accepted as the 

only language of instruction in public schools. 

The problem of receiving an equal education for individuals from minority groups whose native 

language is not Turkish is still a primary issue (May, 2001). Most of these people are coming from the 

Kurdish community, however, the number of people from other groups experiencing the same problem 

is also increasing (Ozfidan, Burlbaw & Aydin, 2018). Cummins (2001) points out that two arguments 

for this problem exist: 1) the education in native minority language would avert from learning Turkish, 

and 2) if the group individuals master their mother tongue, they might not want to learn Turkish. 

However, these two facts cannot be mutually exclusive, as learning one language does not prevent 

learning the other one (Cummins, 2001, as cited in Ozfidan, Burlbaw & Aydin, 2018).  

The way how rights towards minorities should be regulated is outlined in a historical document – the 

Lausanne Peace Treaty of 1923. According to this treaty, Turkey argues that national minorities are 

those recognized by international agreements (Karimova & Deverell, 2001). The definition of minorities 

was put equal to ‘non-Moslems’ and their rights were defined as follows: “The freedoms of living, 

religious beliefs, and migration, the rights of legal and political equality, using their mother tongues in 

the courts, opening their schools or institutions, holding of religious ceremonies” (Karimova & Deverell, 

2001, p. 7). No status for non-Turkish Moslems was determined under the frames of the treaty. However, 

only Armenians, Jews, Greeks, and Christians were recognized as minorities (World Directory of 

Minorities, 1997, p.379). Mentioned minorities also were considered the three largest groups in Ottoman 

Empire’s Millet system, and other minorities were only granted universal Turkish citizenship (Toktas 

& Aras, 2010).  

The main objective of this study is on the Kurdish society, particularly the language, ethnicity, and 

further questions arising from here, which will be examined in the next chapters of the article. 

 

CONCLUSION 

Questions about individuals' second language learning cannot be understood without simultaneous 

attention to the larger sociocultural and sociolinguistic framework within which learning a second 

language is occurring. Certainly, there are cognitive challenges associated with L2 acquisition–learning 

new phonological, grammatical, semantic, and interactional rules is hard. But the cognitive challenge 

associated with learning Arabic, for example, is quite different for the Turkish speaker in Turkey, who 

sees it simultaneously as the language of economic advancement and of oppression than it is for the 

English speaker in Turkey. Until it is understood how the larger sociocultural and sociolinguistic factors 

interact with the cognitive and psycholinguistic factors influencing acquisition and maintenance of a 

second language, it will be difficult to design optimal educational programs for either language-minority 

children or English speakers learning foreign languages. 
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Öz 

Canlı varlıklar arasında insan eğitime ve eğitilmeye ihtiyaç duymaktadır. İnsan, eğitim imkânlarından 

faydalanarak yeteneklerini keşfeden ve geliştirebilen bir donanıma sahiptir. Eğitim; insanın bugünü ve 

geleceğiyle ilgili önceden planladığı amaçlar çerçevesinde düşüncelerini değiştirme ve kendini 

geliştirme çabasıdır. Çünkü eğitimin amacı, insanı mükemmele ulaştırmaktır. Yaradılışı gereği insan 

eğitime, eğitilmeye ve sürekli yeni bilgiler öğrenmeye ihtiyaç duymaktadır. İnsana hazır yetenekler 

verilmediği için insan hazır olmayan işlenmemiş yetilerle doğar. Var olan yeteneklerin geliştirilip 

işlenmesi insana bırakılmaktadır. Bu nedenle insan, var olan yeteneklerini sürekli geliştirme 

çabasındadır. Tıpkı Immanuel Kant’ın (1724-1804) ifade ettiği gibi eğitimdeki temel argüman insanın 

mükemmelleşmesidir. İnsan, eğitim olanağıyla ideal bir kişilik yapısıyla yaşamını sürdürmekte. 

Dünyaya geldiği ilk günden beri eğitim onun hayatında vazgeçilmez bir unsurudur. 

Eğitim insanı yetiştirmekle kalmayıp kültürü aktaran,  önceki nesillerden devraldığını geliştiren ve 

değerler doğrultusunda onu yetiştiren bir süreci de kapsamaktadır. Eğitim sayesinde elde edilen bilgi, 

beceri, tutum ve davranışı onun birey olma farkındalığını da geliştirmektedir. Bu durum insanın 

düşüncelerini, sorgulamalarını ve yeni fikirlere açık olmasını desteklemektedir. Elde edilen bu 

yeteneklerle insanın yaratıcılık yönü de artmaktadır. Çünkü yaratıcı insan, eğitim olanağıyla daha 

üretken olup yararlı çalışmalara da yoğunlaşabilmektedir. Eğitim insana pek çok konuda bilgi ve yarar 

sağlamaktadır. 

 İnsana; değerleri ve toplumsal normları öğretir, yaşama daha farklı bakabilmeyi, yeni bakış açıları 

kazanabilmeyi empoze etmektedir. Eğitim sadece insanın kendisi için değil, aynı zamanda diğer 

insanlara da yararlı olmayı hedeflemektedir.  Çünkü pragmatizmdeki temel bakış açısı faydalı olan 

gerçektir, ancak kısa süreliğine bile olsa. Dolayısıyla pragmatizm, olaylara, olgulara ve durumlara yeni 

bakış açılarını da kazandırmaktadır. Pragmatizm, bilimsel gelişmeye ve çoğu alanda değişmeye yer 

veren bir düşünme biçimidir. Bu akımın temsilcilerinden John Dewey (1859-1952) pragmatizme, 

mantıksal bir çerçevede yaklaşmaktadır. Dewey’in felsefe alanı dışında göstermiş olduğu çabayı eğitim 

tarafında da göstermektedir. Kısaca belirtmek gerekirse bu çalışmanın temel amacı, pragmatizm ve 

eğitim çerçevesinde Dewey’in eğitimle ilgili yaklaşımını felsefi bağlamda ve çağımızın eğitim 

gelişmeleriyle yeniden dile getirmektir.  

Anahtar Kelimeler: Felsefe, Pragmatizm, Eğitim, John Dewey. 
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Abstract: 

Among living beings, human needs education and training. Humans are equipped to discover and 

develop their talents by taking advantage of educational opportunities. Education is an effort to change 

one's thoughts and improve one's self within the framework of the aims that are planned for the present 

and the future. Because the purpose of education is to bring people to perfection. By nature, human 

beings need education, training and constantly learning new information. Since man is not given ready-

made abilities, man is born with unprocessed abilities that are not ready. The development and 

processing of existing talents is left to humans. For this reason, people are constantly trying to improve 

their existing abilities. Just as Immanuel Kant (1724-1804) stated, the main argument in education is 

human perfection. A person continues his life with an ideal personality structure with the opportunity of 

education. Education has been an indispensable element in his life since the first day he was born. 

Education not only educates people, but also includes a process that transfers culture, develops what it 

has inherited from previous generations. The knowledge, skills, attitudes and behaviors gained through 

education also improve his awareness of being an individual. This situation supports people's thoughts, 

questioning and being open to new ideas. With these acquired abilities, the creativity aspect of human 

also increases. Because a creative person is more productive with the opportunity of education and can 

concentrate on useful works. Education provides people with knowledge and benefits in many subjects. 

Education teaches people values and social norms, it imposes a different perspective on life and gaining 

new perspectives. Education aims to be useful not only for the person himself, but also for other people. 

Because the basic point of view in pragmatism is truth that is useful, but only for a short time. Therefore, 

pragmatism also brings new perspectives to events, facts and situations. Pragmatism is a way of thinking 

that allows scientific development and change in many fields. John Dewey (1859-1952), one of the 

representatives of this movement, approaches pragmatism in a logical framework. Dewey's efforts 

outside the field of philosophy also show on the education side. To put it briefly, the main purpose of 

this study is to express Dewey's approach to education within the framework of pragmatism and 

education, in a philosophical context and with the educational developments of our age. 

Keywords: Philosophy, Pragmatism, Education, John Dewey. 

 

 

1.GİRİŞ 

İnsanlık, tarihsel süreç içerisinde ilkel toplumlardan uygar topluma kadar her alanda kendi sınırlarını 

bilme, doğaya egemen olma çabası ve insanın doğru eğitimi gibi birbirinden farklı sorunlarla karşı 

karşıyadır. Bu problemler insanlar tarafından fark edilerek hayatın çoğu alanında kendini 

göstermektedir. Çünkü insanın doğal yaşam alanında mevcut olan, yaşamını kuşatan sorunlar ve 

ilerlemeler dünyanın farklı yerlerinde görülmektedir. Dünyanın farklı yerlerinde ortaya çıkan bir 

ilerleme ve değişim dünyanın çoğu yerinde de görülmektedir. Bu nedenle insan hayatının her alanında 

oldukça hızlı bir ilerleme ve değişim söz konusudur.  
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Var olan bu ilerleme ve değişim eğitimi de etkilemektedir. Dolayısıyla insan yaşamında, toplumların 

gelişmesi ve kalkınmasında eğitimin büyük bir rolü vardır (Alkayış, 2020a). Eğitim, insan hayatında 

yaşam boyu devam edecek bir sürece dönüştürülmelidir. Çünkü eğitim, toplumları sürekli modern hale 

getirip geliştiren en önemli araçlardan birisidir. Bu nedenle hem insanı hem de toplumu sürekli 

geliştirerek önemli bir yere getirecek olan da temel etmenlerden biri de eğitim ve felsefedir. O halde 

eğitim alanında yapılacak çalışmaların temelinde eğitim ve felsefenin öğretim programlarına daha açık 

ve anlaşılır bir şekilde yansıtılmalıdır.  

Eğitim modeline göre insanın çevreye ve diğer insanlara karşı olan tutumu, hak ve adalet duygusu 

bağlamındaki yaşamasında eğitimin önemi oldukça fazladır. Dile getirilen eğitimin bu önemiyle beraber 

bir diğer amacı ise insanı topluma daha yararlı hale getirmektir. Topluma yararlı olan bireylerle birlikte 

onların mutlu olması sağlanmalıdır. Erken yaşlardan itibaren çocukların karar verme yetenekleri 

desteklenmelidir. Evrensel etik değerlerin farkında olan ve sorumluluk duygusuna sahip nesiller olarak 

yetiştirilmelidir. Çünkü çağdaş bir toplumsal düzeni oluşturmada eğitim ve felsefe önemli bir yere 

sahiptir. 

Kısaca belirtmek gerekirse, yapılan bu çalışmada pragmatizm ve eğitim ilişkisi üzerinde durulmuştur. 

Aynı zamanda John Dewey’in eğitim konusundaki yaklaşımı irdelenmeye çalışılmıştır. Üzerinde 

durulan konuların önemi eğitim bağlamında değerlendirilmiştir. Çünkü Dewey yaşamı boyunca birçok 

önemli çalışmaya imza atmıştır. Dewey’in bu çalışmaları günümüze kadar sürerek önemini 

sürdürmektedir.  

3. Pragmatizm ve Eğitim  

İnsan, biyopisişik yapısı gereği yaşamda var olan her şey üzerinde bilgi edinmektedir. Ancak bu bilgi 

edinme süreci elde edilenlerle yetinmeyip kendisini özel bir bilginin araştırma sahası yapmaktadır. 

Bilginin araştırmasıyla birlikte insan, olanaklarının ne olduğunu araştıran, diğer varlık alanlarıyla 

arasındaki ilişkiyi ve kozmostaki yerini inceleyen bir donanıma sahiptir. Bu donanımı özellikle felsefi 

antropoloji insanın; biyopsişik, ussal ve tinsel yönüne vurgu yaparak onu bir bütün olarak ele almaktadır. 

İnsanlık tarihi boyunca birçok düşünür eğitim üzerinde durarak insanla, onun yapıp etmeleriyle 

uğraşmıştır. Bu uğraşlar içinde bilgi, etik, değer, sanat, kültür ve eğitim gibi konularda farklı 

yaklaşımlarla insan başarısı dile getirilmişlerdir. İnsan bütün bu başarılarını ancak eğitim olanağıyla 

gerçekleştirmektedir (Kant, 2009). Çünkü canlı varlıklar arasında eğitime ihtiyaç duyan tek canlı varlık 

insandır. Genel çerçevede eğitim; insanı yetiştirme, onu disipline eden, toplumsal alanda kültürü 

yaratan, yararlı bilimsel gelişmeler kazandıran bir süreçtir.  

Bu süreçte felsefe tarihinde yapılan çalışmalar ele alındığında eğitim alanında her çağda filozofların 

benzer ya da farklı yaklaşımlarına rastlamak mümkündür. Özellikle İlk Çağ filozoflarından çağımıza 

kadar uzanan, eğitimde olan ile olması gerekenleri düşünürler çalışmalarında yer vermişlerdir. Örneğin; 

Aristoteles eğitimi tanımlarken, erdem sahibi ve iyi ahlaklı insan yetiştirme olarak ele almaktadır 

(Aristoteles, 1996). Binbaşıoğlu’nun (2014) da ileri sürdüğü gibi eğitimin, ahlâkın değiştirilmesi 

üzerinde önemli bir etkisinin olduğunu vurgulamaktadır. Gökberk (2010) tarafından yapılan bir 

çalışmada Aristoteles eğitimi; insanı, işlenmemiş kaba doğa durumundan kurtararak, bilginlerin 

yönlendirilmesiyle erdemli ve adil olmakla açıklanmaktadır. Eğitim konusundaki bu çalışmalar daha 

önceki dönemlerde olduğu gibi günümüzde bilimsel ve pragmatik anlamda hâlen devam etmektedir. 
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Dolayısıyla pragmatizmi kavramsal çerçevede açıklamak gerekirse; Eski Yunanca’da iş, uğraş, davranış 

ve yapılanların anlamlarını taşıyan pragma kavramını içermektedir (Dewey vd., 2008). Alkayış (2020b) 

tarafından yapılan bir araştırmaya göre, doğruluğu ve gerçekliği birbirinden farklı olarak davranışların 

sonuçlarına bağlayan ve bu davranışları fayda açısından ele alan bir akımdır.  

Pragmatizm konusunda yapılan bu çalışmalarla birlikte Dewey 19. yüzyılın sonlarıyla 20. yüzyılın ilk 

yarısında felsefi çalışmalarında pragmatik felsefenin önemini tartışmaktadır. Çünkü pragmatik felsefe, 

Batı felsefesindeki geleneksel yapıya bir eleştiridir. Eleştirinin en önemli yönü geleneksel felsefenin var 

olan sorunlara getirdiği çözümden çok, felsefenin işlevine ve yöntemine yönelik eleştiriden meydana 

gelmektedir. Dewey, pragmatizmi öyle somut bir örnekle betimlemektedir ki; tıpkı bir arının birden 

fazla bitkiden yararlanarak bunu bala dönüştürmesi gibi. Pragmatizmi de insan, aklını kullanarak kendisi 

için en yararlı olana dönüştürmelidir (Dewey, 1984). 

4. John Dewey’in Eğitimle İlgili Yaklaşımı 

İnsan;  yaratılışı gereği eğitime, eğitilmeye, bilgiyi elde etmeye, öğrenmeye ilgi ve ihtiyaç duyan bir 

varlıktır. Eğitim, insanın geçmişten devraldığı birikimle bugününü ve yarınını önceden planlayandır. Bu 

planlar çerçevesinde amaçlarını belirleyen, düşüncelerini harekete geçirip şekillendirip ve 

gerçekleştirendir. Eğitim, önceki nesillerin bilgi birikiminden yararlanan, kültürü aktaran, değerlerin 

farkına varılmasını sağlayan, geleceğin eğitim modelleriyle ilgili öngörüde bulanarak insanı yetiştirme 

çabasıdır. Çünkü her çağda eğitim üzerinde çalışmalar yapılarak eğitimin kasnağı çizilerek 

tanımlanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda filozoflardan Kant eğitimi şöyle tanımlamaktadır: İnsanın 

doğuştan getirdiği ham yeteneklerini dizginleyip geliştirerek mükemmel bir yapıya ulaşmadır. İnsanın 

Aydınlanmaya çıkan yoldaki engellerden, kendi hatasıyla düştüğü ergin olmayan durumunun içinde 

sıyrılmasıdır. Dolayısıyla insan, ergin olmayış durumundan ancak eğitimle olanağıyla 

kurtulabilmektedir (Kant, 1984). Anğ (2006) tarafından yapılan bir çalışmada da eğitimin kısa süreli 

değil, uzun süreli olduğu ve insanın geleceğine yönelik bir niteliği kendi içinde barındırdığını 

vurgulamaktadır. Bu nedenle Dewey’in eğitim alanındaki çalışmaları kendi dönemiyle birlikte daha 

sonraki çağların niteliğini taşımaktadır.  

Dewey eğitim konusunda bireylerin bilgi ve becerilerine, ilgilerine ve kişilik özelliklerine göre 

yetiştirilmesinin önemini dile getirmektedir (Yeşiltaş ve Kaymakçı, 2009). Ayrıca filozof çoğunlukla 

felsefi argümanlarla ele aldığı pragmatizmi eğitime yansıtarak demokratik eğitim yargısını ön plana 

çıkarmaktadır. Dolayısıyla Dewey eğitimi, demokrasinin temel vazgeçilmezi olan özgürlüğü kişinin 

içinde yaşayarak gerçekleştirdiği bir araç olarak görmektedir. Dewey, 19. yüzyılın sonları ile 20. 

yüzyılın ilk döneminde felsefi alandaki çoğu çalışmasını eğitimin argümanlarına sunmaktadır. Eğitim 

ve eğitim felsefesi alanındaki çalışmalarıyla, özellikle de eğitim felsefesinin temel temasını oluştururken 

‘demokratik eğitim’ yaklaşımıyla bu alanın öncülüğünü yapmaktadır (Bakır, 2014). Dewey, eğitimin 

yaşam boyu devam eden bir faaliyet olduğu için bununla beraber öğrenmenin de yaparak ve yaşayarak 

ortaya çıktığını vurgulamaktadır (Dewey, 1996). Bu nedenle eğitim hem kişilerin hem de toplumların 

kendini gerçekleştiren araç olduğu için, her türlü bilim dışı düşüncelerden ayrı tutulmalıdır.  

Eğitim sosyal bir süreç olduğu için eğitim ve öğretimin içeriği de önemli bir amaç taşımalıdır. Çünkü 

Dewey’in eğitim felsefesindeki kuramsal teorisini meydana getiren ilerlemeci, yeniden kurmacı ve 

yapılandırmacı yaklaşımları büyük oranda demokrasi anlayışı bağlamında ortaya çıkmaktadır. (Bakır, 



  

   
577 

2014). Bu nedenle Dewey’in eğitim felsefesindeki önemli içeriği de, eğitimin toplumsal yapıya sahip 

olmasıdır. Eğitim konusunda buna dikkat edilmediği takdirde belirli kısır düşüncelerin ürünü olmaktan 

öteye geçemeyecektir. Dewey’in eğitim konusundaki tespitleri bunlarla sınırlı değildir.  Öğrenciler için 

eğitim kurumları yaşama hazırlık değildir. Tam tersi bu kurumlar yaşamın bizzat kendisidir. Bu nedenle 

eğitim kurumlarında yaşama dair bütün dersler verilmeli ve okutulmalıdır. İlgili dönemde hangi 

meslekler söz konusu ise bu mesleklerle ilgili bilgi verilmelidir. Ders müfredatlarına öğrencilerin 

toplumsal hayatta istenilen düzeyde ve günlük yaşamda kullanabileceği problemlere, bilgi ve becerine 

göre hazırlanmalıdır (Yeşiltaş ve Kaymakçı, 2009). 

 

4. DEĞERLENDİRME ve SONUÇ 

Eğitim, insan yaşamının vaz geçilmez temel bir koşulu olduğu dile getirildi. Eğitim, insanın gerek ruhsal 

gerek bedensel anlamda gelişiminin ve değişimin en temel yönünü meydana getirmektedir. Bu nedenle 

Kant’ın da üzerinde durulduğu gibi eğitim insanın mükemmelleşmesini sağlayan en önemli işlevi 

üstlenmiştir. Çünkü insan, kalıtsal yapısı gereği biyopsişik çekirdeklerle donatılmıştır. İnsana düşen 

görev ise yaşamda bu yetilerini geliştirmektir. Ancak bu yetilerin geliştirilmesine olanak sağlayan 

eğitimdir. İyi bir eğitimle kişi; bedensel, zihinsel, sosyal ve akademik alanda en üst seviyelere 

getirilebilir. Ancak kişiyi en üst seviyelere getirebilmek için eğitimin felsefi ve bilimsel temelleri 

taşımalıdır. Böylece kişi geçmişten aldığı bilgi birikimiyle hem bulunduğu çağa hem de gelecek çağlara 

yön vermelidir.  

Dile getirilen eğitim içerikleri Dewey’in de belirttiği gibi tamamen kişisel düşüncelerden uzak olmalıdır. 

Bu eğitim sistemi evrensel değerlere bürünerek herkes için talep edilmelidir. Yani sadece belirli ülkeye 

veya topluma ait olmamalıdır. Modern bir eğitim sisteminde kişilerin yetenekleri erken yaşta çocukluk 

döneminde keşfedilerek ortaya çıkarılmalıdır. Çünkü iyi bir eğitim alan çocuk; doğal olarak kendi 

haklarıyla birlikte başkalarının haklarını göz önüne alarak koruyan, onlara zarar vermeyendir. 

Unutulmamalıdır ki, eğitimin amacı kişinin duygu ve düşünceleriyle birlikte davranışlarının 

farkındalığını yaratmaktır. O hâlde eğitimdeki bu farkındalığı açıklamak gerekirse:  

 Eğitim, toplumsal alanda kültürel değerleri koruyan ve bu değerleri nesilden nesille aktarmada 

önemli rol oynamaktadır. 

 Eğitim kişilerin toplum içinde sosyalleşmesini sağlayarak, onlara var olan sosyal problemlerin 

çözüm becerisini empoze etmektedir. 

 Eğitim, kişinin yaşadığı ana ve geleceğe dair hedef belirlemesine imkân sağlar. 

  Bütün bunlarla birlikte eğitim; kişinin hak, hukuk, başkalarına saygı duymayı ve adalet 

yargılarının geliştirilmesine yardımcı olur. 
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Abstract 

Game is one of the oldest and most important means of human development. The study of the game 

from the philosophical, psychological, pedagogical, biological, folklore and cultural point of view shows 

that it is a "miracle of miracles". If we look at the history of children's games, the impact of these games 

on children's development, we can see many different conditions of social development and traces of 

children's games, inter-role relationships that arise in accordance with these conditions.  This article 

discusses the selection of games and special toys used in games that play a key role in children's self-

knowledge and spatial awareness. In the rich world of children, the content of toys varies with age. An 

expert who wants to take care of his children in a creative way will benefit from this wealth.  

It can be created in a formal way. Specialists in charge of this activity in the organization of children's 

games choose toys. They need to be careful about how they are used, as well as how they are used. It is 

very important to inform parents about this. In particular, the production of toys made of synthetic 

materials. At a time of increasing demand, there is a serious need to comply with these requirements. 

Keywords: Game, development, child, toy, specialist. 

 

 

Резюме 

Игра - одно из древнейших и важнейших средств развития человека. Изучение игры с точки 

зрения философии, психологии, педагогики, биологии, фольклора и культурных исследований 

показывает, что это «чудо из чудес». Если мы посмотрим на историю детских игр, влияние этих 

игр на развитие детей, то увидим множество различных условий социального развития и следы 

детских игр, меж ролевых отношений, возникающих в соответствии с этими условиями. 

В этой статье обсуждается выбор игр и специальных игрушек, используемых в играх, которые 

играют ключевую роль в самопознании детей и их пространственном осознании. В богатом 

детском мире содержание игрушек меняется с возрастом. Знаток, который хочет творчески 

заботиться о своих детях, выиграет от этого богатства, которое можно создать формально. 
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Игрушки выбирают специалисты по организации детских игр, которые должны внимательно 

следить за тем, как они используются, а также как они используются. Об этом очень важно 

сообщить родителям. В частности, производство игрушек из синтетических материалов. В 

условиях возрастающего спроса возникает серьезная потребность в соблюдении этих 

требований. 

Ключевые слова: Игра, развитие, ребенок, игрушка, специалист. 

 

 

Öz 

Oyun, insan gelişiminin en eski ve en önemli araçlarından biridir. Oyunun felsefe, psikoloji, pedagoji, 

biyoloji, folklor ve kültürel çalışmalar açısından incelenmesi, oyunun bir "mucizeler mucizesi" 

olduğunu göstermektedir. Çocuk oyunlarının tarihine, bu oyunların çocukların gelişimine etkisine 

bakacak olursak, birçok farklı sosyal gelişim koşullarını ve çocuk oyunlarının izlerini, bu koşullara 

uygun olarak ortaya çıkan roller arası ilişkileri görebiliriz. Bu yazıda çocukların kendini tanımasında ve 

mekansal farkındalığında kilit rol oynayan oyunlarda kullanılan oyun ve özel oyuncakların seçimi ele 

alınmaktadır. Çocukların zengin dünyasında oyuncakların içeriği yaşa göre değişmektedir. Çocuklarıyla 

yaratıcı bir şekilde ilgilenmek isteyen bir uzman, bu zenginlikten yararlanacaktır, resmi bir şekilde 

oluşturulabilir. Çocuk oyunlarının organizasyonunda bu aktiviteden sorumlu uzmanlar oyuncakları 

seçerler, nasıl kullanıldığına olduğu kadar nasıl kullanıldığına da dikkat etmeleri gerekir.  

Bu konuda velileri bilgilendirmek çok önemlidir. Özellikle sentetik malzemelerden yapılmış 

oyuncakların üretimi talebin arttığı bir dönemde bu gerekliliklere ciddi anlamda uyulması 

gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Oyun, gelişim, çocuk, oyuncak, uzman. 
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Abstract 

Cooperation with other countries in economic, political, cultural, academic fields and growing 

technology has raised the importance of English because it is accepted as a common international 

language. So, the demand for learning the English language is increasing day by day for cultural 

exchange. There are four basic skills in English language; speaking, listening, reading, and writing. 

These skills cannot be developed simultaneously, especially speaking is one of the most challenging 

skills, but at the same time, oral expression in the target language and communicating with native 

speakers fluently are learners' primary desires. 

The cooperative Principle was introduced by the linguist Herbert Paul Grice. The Cooperative Principle 

is the theory of conversational implicature, and it facilitates individuals' language learning process. This 

study will examine Grice's cooperative Principle and maxims closely to reveal their effects on people's 

oral English.   

Keywords: Grice, The cooperative Principle, Oral English, Gricean Maxims 

 

 

INTRODUCTION 

Language is defined as a tool for effective communication among people. Thanks to this tool, individuals 

share their opinions and express their feelings effectively. Language is also accepted as a device for 

conveying the messages of participants. However, without language, participants in a conversation will 

have a problem understanding each other. An effective conversation includes good speaking and 

listening ability. Individuals should understand and give meaningful feedback to each other (Laila, 

2020). Speakers need to follow some rules for conducting a conversation effectively. American linguist 

Grice introduced the Cooperative Principle and its maxims for meaningful interaction (Herawati, 2013). 

mailto:kasap_hakan@hotmail.com
mailto:bvdagdemir@gmail.com
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A conversation among people often includes proverb, idiomatic expression, and symbolization, making 

the conversation ambiguous. The Cooperative Principle theory helps people get over ambiguity and 

convey hidden messages (Yuvike & Winiharti, 2009). Grice states, "Make your conversational 

contribution such as it is required, at the stage in which occurs, by the accepted purpose or direction of 

the talk exchange in which you are engaged." (Yule, 1996) Participants prefer to use informal language 

to express themselves implicitly. This situation occurs by saying different things that are unrelated to 

what is meant to indicate. So, listeners are supposed to understand the interlocutors by interpreting what 

they say and what they mean or imply. They can avoid misunderstandings by following Grice's 

Cooperative Principle (Hanifah, 2013).  

The cooperative Principle includes four maxims for people to follow up for good communication. These 

are the maxims of quantity, quality, relation, and manner. All four maxims are introduced by Grice to 

show people how to make their conversation clear. Nevertheless, participants frequently fail to observe 

these maxims deliberately or unconsciously from time to time. There are five types of non-observance 

of the maxims: flouting, violating, infringing, opting out, and suspending (Al-Zubeiry, 2020). This study 

will explain the importance of the Cooperative Principles and Gricean maxims in pragmatics and analyze 

each maxim and non-observance of maxims in detail.  

 

1. Pragmatics 

Charles Morris was the pioneer of introducing the term "pragmatics" first (Senft, 2016). Pragmatics is a 

notable field of linguistics that reveals the underlying meanings of a speaker's words. Contextual 

meaning is significant in pragmatics. This field focuses on what the speaker wanted to say in actuality 

(Siddiqui, 2018).  Pragmatics does not give importance to the meanings of words in a dictionary; 

however, it deals with the hidden meanings of words according to the context or situation. This shows 

that for getting the intended words of a speaker, cultural context should be considered (Kasap & 

Pashayeva, 2020). Pragmatics is defined as a meaning related phenomenon which focuses on various 

aspects of speech situation (Lakoff, 1979). Pragmatics is a field of language that concerns people's 

language choice in a social context and its effects on other people. It does not give importance to 

grammatical principles but values sociocultural contexts (Lestari, 2017). According to these descriptions 

above, pragmatics aims to find the real reasons for the speaker's language choice in communication. 

According to time and place, utterances and the intended language of speakers are the main factors of 

pragmatics (Korta & Perry, 2006). Pragmatics is known for being linked with context that is a 

fundamental thing for understanding any utterance. Therefore, linguists are concentrated upon 

pragmatics while interpreting any expression. From the definitions, it is clearly understood that 

pragmatics aims to figure out the connection between language and context. 

2. Context 

Ignoring the context in a speech may lead to misunderstandings of what is actually intended to be 

expressed. Pragmatics helps the speakers of a language to choose proper sentences in a particular 

context. Two notions of context are described by Malinowsky;  the context of situation and the context 

of culture. The former one is the situation in which the text is expressed. The latter is related to the 

cultural background of speakers (Halliday & Hasan , 1985).  Four kinds of context were introduced by 
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Firth, and they are considerably associated with Malinowsky's context of situation. According to him, 

the context includes; 

1) Speaker and listeners' social status and roles 

2) Both verbal and non-verbal actions of participants 

3) Features of surrounding events that are related to the current situation 

4) Effects of the speech over listeners and changings after the speech (Firth, 1957) 

Briefly, While delivering or sending a message, participants need context to understand written and 

spoken languages appropriately. 

 

3. The Scope of Pragmatics 

Five aspects of pragmatics are introduced and named deixis, presupposition, speech act, implicature, 

and conversational structure (Levinson, 1983).  Nevertheless, the implicature aspect will be introduced 

in this paper. The word "implicature" is the noun form of the verb "to imply" which means expressing 

a fact explicitly—for example,  saying the car is so fast and implying how slow it is. Two kinds of 

implicature are introduced by Grice; conventional implicature and conversational implicature.   

3.1. Conventional Implicature 

Conventional implicature is related to the general meaning accepted by all people(Levinson, 1983). It is 

known as general and conventional. Conventional implicature includes the general knowledge and 

experience of listeners or readers (Amrullah, 2015). For instance;  My car is so fast that it is like a turtle. 

In this example, by saying this, the speaker implies how slow the car actually is. The turtle is an animal 

that is famous for its slow movements, so this implication is accepted as general, and everyone can 

understand it. 

3.2. Conversational Implicature 

Speakers generate implicature for giving the meaning of an utterance indirectly or implicitly. It is 

produced by speakers according to context. It occurs when participants do not want to express their 

opinions and feelings directly in a conversation. Conversational implicature includes more than 

linguistic meanings of words. It relies on conversational principles and assumptions (Rahayu, 2016). 

Conversational implicature is associated with the general Principle of a conversation. It shows the 

implicit meaning of words that participants of a conversation only understand (Levinson, 1983). There 

are two sub-categories of conversational implicature; the first is a particularized implicature requiring a 

specific situation or context. The other one is the generalized implicature that occurs in any context and 

does not require any particular contexts (Palupi, 2006). 

Conversational implicature will be used and interpreted further with the Cooperative Principle and its 

maxims. 
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4. The Cooperative Principle and Grice's Maxims 

Herbert Paul Grice devoted himself to the theory of conversational implicature from the second half of 

the 1900s. However, this theory first started to be known to the public with Grice's William James 

Lectures, a series of invited lectureships at Harward University (Laila, 2020) . These lectures were 

published in 1975 with the name "Logic and Conversation." Then, Grice introduced a set of rules named 

(CP) Cooperative Principle (Li, 2015).  

The cooperative Principle includes specific conversational rules that are crucial to be followed by all 

conversation participants for meaningful communication (Herawati, 2013). Each interlocutor in a 

conversation tries to cooperate to have remarkable interactions (Tajabadi, Dowlatabadi, & Mehri, 2014). 

The cooperative Principle helps individuals give a proper shape to their conversations according to their 

intent and desires.  

The cooperative Principle is separated into four maxims, quality, quantity, relation, and manner. These 

maxims show the relationship between utterance and what participants understand from them. These 

maxims are dependent on Grice's cooperative Principle, which states, "Make your contribution such as 

required,  at the stage where it occurs, by the accepted purpose or direction of the talk exchange in which 

you engaged." 

Grice accepts that interlocutors do not follow four maxims all the time in a speech. On the other hand, 

Grice discovered that participants could imply hidden messages when the maxims are violated (Li, 

2015). For example; When we answer "I am getting married soon." to a friend who wants to borrow 

some money, this sentence lacks the maxim of relation, but our friend can understand our hidden 

message.  

4.1.  The Maxim of Quality 

This maxim supports the idea of saying only the right things. It states that individuals should say what 

they believe to be faithful to their conversation partners. Max be sure to aim of quality requires to say 

the truths all the time (Juez, 1995).  As it is well known, nobody can be sure of all truths, so the best 

way to achieve the aim of this maxim is to say what we believe to be the truth. Speakers should try to 

join conversations only about what they know as truth and avoid talking about what they think is false. 

They are not supposed to say that for which lack of enough evidence (Herawati, 2013). 

4.2.  The Maxim of Quantity 

Individuals are not supposed to give more information than is required; however, they are supposed to 

make their contributions as much as is required. This maxim states that people should avoid giving 

unnecessary details and offer excessive information (Li, 2015). Saying as much as beneficial for 

conversation is enough, but no more or no less is acceptable (Palupi, 2006).  

4.3.  The Maxim of Relation 

As Grice stated, the maxim of relation can be carried out by "Making your contribution relevant" (Juez, 

1995) . When making this contribution in a conversatşon, individuals should keep in mind that their 

word choices are supposed to relate to the context. This statement means that the utterance and the 

context should have an association. For example, if a person talks about Nobel prizes and then suddenly 
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says coffee has caffeine, then the speaker fails to observe the maxim of relation by not following what 

is relevant in the conversation. Exchanging the information that suits the aims of the conversation is a 

crucial point for the maxim of relevance (Awwad, et al., 2019). 

4.4.  The Maxim of Manner  

Unlike the other maxims explained in previous parts, the final maxim is not related to what is said but 

focuses on how it is said.  Perspicuousness is the critical factor of this maxim. During a conversation, 

individuals should avoid obscurity and ambiguity of an expression. They should explain what they want 

briefly and orderly (Grice, 1975). Participants of a conversation are supposed to avoid redundant 

prolixity; otherwise, they violate the maxim of manner in a conversation (Li, 2015). 

 

5. The Non-observances of the Maxims 

As stated by Grice, individuals frequently fail to observe the maxims because of different reasons, such 

as failing to express themselves or choosing to lie deliberately (Thomas, 1995). There are five different 

types of failing to observe Grices's maxims: flouting, violating, infringing, opting out, and suspending 

a maxim (Palupi, 2006). 

5.1. Flouting a maxim 

Flouting happens when participants fail to observe a maxim unhesitatingly but not intending to mislead. 

By flouting a maxim deliberately, speakers want the listeners to get the hidden message different from 

their expression (Harared, 2015).  

Here is an example of flouting a maxim; 

Arya: Mummy, Can I eat ice cream?  

Anda: You had better wear your socks, honey. It is freezing.  

According to the given dialogue above, Anda gives an irrelevant answer to her daughter's question. She 

does not say anything about Arya's wish, but she indicates how cold the weather is, and she knows that 

Arya will understand her implication. So, it seems that Anda flouts the maxim of relevance. As it is 

clearly seen that her answer does not include anything about Arya's question, she also flouts the maxim 

of quantity by giving less information in a conversation. 

5.2. Violating a maxim 

Violation of maxim occurs when individuals hide the truth deliberately (Hanifah, 2013). In other words, 

the participants try to mislead their listeners intentionally. For instance;  

 John: What is your position in this company?  

Jade: Public relations manager. ( Jade is actually an intern, and John is not aware of the fact.)  

According to this case, Jade violates the maxim of quality because she apparently lies about her position 

in that company, and the listener does not know the truth. It can be inferred that the speakers violate the 

maxims when the hearers do not know the truth. 
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5.3. Infringing a maxim 

Infringing happens when a participant has no intention of generating an implicature, but s/he is not 

capable of using the target language very well.  (Thomas, 1995). According to another statement, 

infringing occurs when the speaker has a problem with linguistic performance or lacks knowledge of 

the topic (Hanifah, 2013). An individual's speaking performance may be impaired because of different 

reasons such as nervousness, drunkness, excitement, fear (Harared, 2015).  

Here is a conversation between a native speaker and a new learner of English ; 

Waitress: Welcome, sir!  would you like to drink something?  

Lorenzo: Welcome sir, I would you like to want to drink water.  

According to this conversation, Lorenzo fails to observe a maxim because of his poor linguistic 

knowledge. At first, he only repeats the waitress's words, and he says "sir" to her, and then he orders his 

water in the wrong grammar form. 

5.4.  Opting out a maxim 

This non-observance occurs when a speaker is unwilling to cooperate with the other participants. S/he 

does not answer specific questions or hides some issues deliberately. Opting out generally happens 

because of security, legal or ethical reasons (Hamani & Puluhulawa, 2019). Police officers, lawyers, 

psychologists mostly refuse to release information about the cases. For example; 

Nancy's Parent: What is the problem with our daughter?  

Nancy's Psychologist: I cannot share my patient's private with you, but I will give some pieces 

of advice on how to approach her at home.  

According to the example above, the psychologist ops out of a maxim consciously because of his 

professional ethics. 

5.5.  Suspending a maxim 

In some conversations, maxims cannot be observed owing to cultural codes. When a person suspends a 

maxim, the utterance may not be entirely accurate, or the speaker may avoid saying something such as 

taboo words (Chaipreukkul, 2013). Suspending a maxim is known as hiding the truth because of beliefs 

or culture. This type of non-observance is not frequently occurred. For example; In Indian culture, telling 

a dead person's name brings bad luck. So they avoid using the names of late people  (Palupi, 2006). 

 

CONCLUSION 

This study mainly focuses on Grice's theory of Cooperative Principle and Gricean maxims that facilitate 

people's English language learning process, primarily oral English. Because of international 

relationships, the demand for speaking English fluently and accurately is increasing day by day. This 

study reveals that Grice's theory gives practical guidance for effective oral communication. Knowing 

Gricean maxims helps speakers avoid ambuguity in their conversations and give information more 
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clearly. This study also suggests knowing non-observances as well for understanding hidden messages 

or implies in their conversations.  

To sum up, the Cooperative Principle is a crucial part of pragmatics, and it includes essential rules for 

people's communication. These rules are beyond linguistic and grammatical patterns. They are all about 

the natural consequences of human interaction.  
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отряд бурными аплодисментами»: просоветская 

Федерация русских канадцев и общины духоборов во 

второй половине 1940-х гг. 
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Вторая мировая война привела к патриотическому подъему во многих сообществах эмигрантов 

из России, которые проживали в различных странах мира. Чаще всего внимание историков 

сосредоточено на симпатиях к Советскому Союзу, которые проявили представители 

политической, культурной и религиозной элиты эмиграции. Однако, такие известные личности, 

как Д. Д. Бурлюк, А. Н. Вертинский, И. А. Бунин и др. зачастую заслоняют собой тысячи 

«рядовых» выходцев из России, которые активно жертвовали деньги в фонд помощи Советскому 

Союзу, собирали одежду для советских детей, участвовали в массовых акциях. Одной из таких 

групп были канадские духоборы. 

История религиозной эмиграции из поздней Российской империи уже не раз привлекала 

внимание исследователей1. Эти люди уезжали из Российской империи в конце XIX – начала ХХ 

в., поскольку функционирование Святейшего Синода Русской православной церкви в качестве 

государственного органа делало их жизнь крайне сложной. Одним из наиболее значительных 

потоков этой эмиграции были духоборы, движение которых за выезд из России усилилось в 

1890-е гг. В 1898-1902 гг. около 7,5 тыс. духоборов переселились в Канаду. В 1905 г. добились 

разрешения на переезд в Канаду и некоторые из тех духоборов, которые находились в якутской 

ссылке2.  

Прожив в Канаде несколько десятков лет, духоборы продолжали сохранять традиционный уклад 

жизни и в 1940-е гг. Эта специфическая группа населения Канады не могла не вызвать интерес у 

просоветских организаций страны. Среди таких организаций ключевую роль играла Федерация 

русских канадцев (ФРК), возникшая в 1942 г. на основе объединения Русских рабоче-фермерских 

клубов имени М. Горького. ФРК выпускала газету «Вестник», которая начала выходить в 1941 

                                                           
1 См., напр.: Соколов А. С. Русские в Америке в конце XIX в. Л., 1985; Нитобург Э. Л. Русские религиозные 

сектанты и староверы в США // Новая и новейшая история. 1999. № 3 и др.   
2 Эмиграция и репатриация в России / В. А. Ионцев, Н. М. Лебедева, М. В. Назаров, А. В. Окороков. М., 

2001. С. 32.  
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г. вместо издававшейся ранее газеты «Канадский гудок», закрытой в апреле 1940 г. за поддержку 

пакта Молотова-Риббентропа. Именно публицисты газеты «Вестник», активно сотрудничавшей 

с дипломатическими представительствами СССР, вели активную агитацию среди канадских 

духоборов в 1940-е гг.  

Как отмечает белорусский историк Л. Н. Семенова, духоборы далеко не сразу начали 

взаимодействие с просоветскими структурами: «наученные горьким опытом», они предпочитали 

«держаться обособленно, не принимать у себя никаких организаторов и не участвовать ни в 

каких кампаниях»3. Тем не менее, в 1943 г. лидеры ФРК установили контакты с духоборческими 

общинами Западной Канады. В годы Второй мировой войны в общинах духоборов Британской 

Колумбии и Саскачевана проводились многолюдные митинги, только в Саскачеване в 1944 г. 

было собрано 8,5 тыс. долларов и одежда в помощь СССР. Духоборы-фермеры часто давали 

пожертвования натурой. «Мы получили индюка, овцу, быка, а вот Иосиф Петрович Фофонов 

пожертвовал корову. Все это мы разыгрываем в лотерею»4, - так один из них описывал сбор 

средств в помощь Советскому Союзу. 

Просоветская эмиграция использовала в своей агитационно-пропагандистской работе, прежде 

всего, оппозиционность духоборов по отношению к официальному православию Российской 

империи. Доказывалось, что духоборы объективно принадлежали к тем политическим силам, 

которые в дореволюционный период олицетворяли собой альтернативную Россию. Отсюда 

делался совершенно неожиданный вывод: духоборы составляли часть русского 

освободительного движения и фактически в борьбе против самодержавия выступали как 

союзники большевизма. В результате логичным становилось их принятие Советской власти и 

существовавшего в СССР политического режима.  

Все это было тем более удивительно, что по своей психологии канадские духоборы не имели 

ничего общего с провозглашаемыми Советской властью лозунгами построения нового общества. 

К 1940-м гг. многие из них были уже очень пожилыми людьми, традиционалистами по своему 

воспитанию, образу жизни, разделяемым ценностям. Вся их жизнь прошла в духоборческой 

общине, в совместной работе и молитвах. Многие из них, живя в Канаде несколько десятков лет, 

крайне слабо соприкасались с канадским обществом. Они не мыслили себе жизни вне 

духоборческой общины. Таков был, например, уроженец Карской области И. П. Федосов, 

приехавший в Канаду в 1898 г. Его товарищи вспоминали о нем так: «Жил в общине, работал 

дома и уходил на посторонние заработки. Был примерным и честным тружеником, любил 

общинную жизнь и уважал своих духовных вождей»5. И только, когда у духоборов отобрали 

общинную землю и предприятия, И. П. Федосов «в силу необходимости» стал жить 

индивидуальной жизнью. Хоронила его в 1945 г. община, похороны прошли по духоборческому 

обряду с пением и чтением стихов и псалмов… 

                                                           
3 См.: Семенова Л. Н. Русская Канада во Второй мировой войне // Нансеновские чтения 2009. СПб., 2010. 

С. 146.  
4 Там же. С. 147.  
5 Вестник. Торонто, 1945. 17 ноября.  
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Можно представить себе внутренний мир этого человека, определяемый религиозными 

ценностями, исповедуемыми духоборами. К нему, очевидно, вполне применимы были слова, 

которыми охарактеризовали его товарища – тоже в прошлом кавказского духобора П. С. 

Сторожева: «Он был очень трудолюбив, жил скромно и трезво»6. Трудолюбие и скромность в 

быту были отличительными признаками членов духоборческой общины. Уроженец села 

Спасовка Тифлисской губернии К. Е. Дьячков долгие годы трудился на строительстве железных 

дорог, на канадских фермах. «Тяжело работал всю жизнь, - вспоминали о нем товарищи. – Он 

уже начал жить зажиточно и имел бы возможность отдохнуть, но смерть унесла его в могилу»7. 

Шел К. Е. Дьячкову 66-й год… 

Читательницами «Вестника» были и женщины-члены духоборческой общины. Вся их жизнь 

была ограничена общинными рамками, проходила в семейном кругу, что накладывало отпечаток 

на кругозор и образовательный уровень этих людей. Ушедшая из жизни в 1948 г. Пелагея 

Михайловна Барабанова, трудолюбивая последовательница духоборческой веры, научилась 

читать по-русски лишь, когда ей было уже под шестьдесят. В последние годы жизни она стала 

читать просоветскую газету «Вестник» и, по заявлениям ее родных, «прочитывала все до 

строчки»8.  Жизнь таких женщин, как она, проходила в воспитании многочисленных детей, 

внуков и правнуков. Такова, например, ровесница П. М. Барабановой Авдотья Щукина, имевшая 

пятерых детей, 15 внуков и четырех правнуков9. 

Как воспринимали такие женщины, как П. М. Барабанова или А. Щукина, публикации 

«Вестника»? Возможно, искренне верили в ту простую и непротиворечивую картину жизни в 

Советском Союзе, которую рисовали публицисты просоветской газеты. «Вестник» сыграл 

большую роль в сплочении сочувствовавшей Советскому Союзу российской диаспоры Канады 

в годы Второй мировой войны. Достаточно типичной в этой среде в те дни была позиция, 

например, бывшего кавказского духобора С. П. Колесникова (1878-1946), приехавшего из села 

Богдановка Тифлисской губернии в Канаду в 1911 г. и  успевшего еще в составе канадской армии  

принять участие в Первой мировой войне. Сочувствовавший деятельности канадских рабочих 

организаций, в годы Второй мировой войны он «по своим возможностям» жертвовал в помощь 

народам Советского Союза10.          

Политической элите просоветской эмиграции удавалось добиться успехов в пропаганде, 

рассчитанной на духоборческую аудиторию. Характерно, например, в какой атмосфере летом 

1945 г. в Канаде отмечался Петров день – духоборческий праздник, ознаменовавшийся когда-то 

в России массовым сожжением оружия. На мероприятии, организованном Всеобщим 

духоборческим комитетом Ванкувера, в качестве почетных гостей присутствовали 24 советских 

моряка. Удивительное смешение разных культурных традиций представляла из себя программа 

данного праздника. Выступали духоборческие хоры, участники праздника играли в городки и 

гильки. В качестве музыкального сопровождения вечера громкоговоритель транслировал 

                                                           
6 Вестник. 1945. 30 июня.  
7 Вестник. 1945. 23 июня.  
8 См.: Вестник. 1949. 1 января. 
9 См.: Конкин П. П. Умерла А. Щукина // Вестник. 1949. 15 января.  
10 См.: Вестник. 1947. 1 января.  
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советские песни11. Еще более показательным было выступление председателя собрания В. 

Макеева, посвященное «борьбе духоборов в царской России против самодержавия и военщины». 

При этом так силен был всплеск патриотического подъема, охвативший в связи с Победой во 

Второй мировой войне российскую диаспору в Канаде, что пацифисты-духоборы весь вечер 

охотно общались с советскими моряками. Один из духоборов отмечал, что «моряки охотно 

отвечали на все вопросы и наши братья и сестры были глубоко тронуты и удовлетворены их 

сердечной простотой, так свойственной русским людям». Советские матросы благодарили 

русских канадцев за присылавшиеся в годы Второй мировой войны медикаменты, одежду и т.д.12  

Может быть, еще более ярко идею связи духоборов с другими направлениями революционного 

движения в дореволюционной России выразил секретарь Главного правления ФРК Т. Курбан, 

побывавший на духоборческом собрании в провинции Альберта в декабре 1945 г. Его 

выступление было посвящено «угнетению царизмом подвластных народов». Именно в 

результате борьбы против этого угнетения духоборы, доказывал Т. Курбан, и должны были 

покинуть Россию. Очень ловко связал функционер ФРК и антивоенную деятельность 

большевиков в годы Первой мировой войны с пацифистскими установками духоборов, заметив: 

«Русский народ в 1914 г. увидел несправедливость войны и в 1917 г. решил избрать себе новый 

путь»13. В результате получилось, что лишь в методах борьбы духоборы и русские 

революционеры расходились между собой, однако их цели были очень близки! 

Неслучайно присутствие на духоборческих праздниках представителей ФРК, выступавших с 

речами. Политическая элита просоветской части диаспоры стремилась к постоянной связи с 

эмигрантской массой, т.к. только таким образом можно было обеспечить стабильное воздействие 

на ее политическое сознание. При этом заметна достаточная степень гибкости, которую 

проявляли лидеры ФРК. Они использовали разнообразный арсенал методов воздействия на 

настроения духоборов. Понимая, что прямолинейная идеологизированная агитация может не 

дать результата в этой среде, они активно использовали, например, культурно-массовые 

мероприятия. Не случайно отдел ФРК в Калгари, в работе которого участвовали духоборы из 

пригорода Форест-Лаун, проводил концерты. На них, символизируя синкретичность «советского 

патриотизма», звучали «старые и новые русские песни»14. 

В отдаленные центры духоборческого движения, где общинным бытом продолжали жить 

последователи этой веры, ФРК направляла даже своеобразные «культурные десанты». Такой 

характер, носила, например, акция, организованная в августе 1945 г. ФРК Виннипега в Камсаке 

(провинция Саскачеван). Прибывшую на автобусе в 3 часа ночи труппу встретили десятки 

жителей городка и окрестных фермеров, приготовивших артистам бутерброды и кофе. 

Прошедший на следующий день концерт собрал около 3 тыс. зрителей. Характерно, что одним 

из самых запомнившихся номеров данного представления было выступление 

«красноармейского» ансамбля. Присутствовавший на празднике М. Карницкий вспоминал: 

«Когда начался стройный марш отряда, несшего красивое красное знамя с эмблемой СССР под 

                                                           
11 См.: Вестник. 1945. 23 июня. 
12 См.: Стушнов Н. Т. Празднование Петрова дня в Ванкувере // Вестник. 1945. 11 августа. 
13 См.: Фоминов П. Т. Курбан у албертских духоборцев // Вестник. 1945. 12 декабря.  
14 См.: Гуменюк К. Деятельность отдела ФРК г. Калгари // Вестник. 1945. 16 мая.  
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звуки красноармейской песни – публика приветствовала отряд бурными аплодисментами, 

продолжавшимися даже после того, как отряд построился на сцене»15.  

Любопытно, что тот же М. Карницкий поставил актеров ФРК в пример духоборческой 

молодежи. Ведь участники «красноармейского» ансамбля в обычной жизни были трудовыми 

иммигрантами, которым пришлось пройти в Канаде через многочисленные испытания. М. 

Карницкий хорошо помнил, как в годы экономического кризиса конца 1920-х – начала 1930-х гг. 

эти люди «целыми днями бродили по городу с пустыми желудками в поисках работы». Однако, 

подчеркивал он, «ребята не падали духом, не проводили поневоле свободное время в 

биллиардных и других вредных притонах, а упорно посещали культурные занятия». И результат 

очевиден: бывшие безработные, прибывшие в Канаду значительно позже духоборов, поставили 

такой концерт, равного которому в Камсаке давно не видели16.  

Впрочем, даже на страницы «Вестника» иногда прорывался вопрос, который возникал в 

сознании некоторых духоборов: как же живут их братья по вере в Советском Союзе? Если 

большевики уничтожили тот политический строй, при котором было возможно угнетение 

духоборов, то почему об их современной жизни на Родине нет никакой информации? Подобные 

нелегкие вопросы мучили, например, читателя «Вестника» Ф. И. Макасеева, жившего в 

небольшом городке Коти (провинция Саскачеван). В адресованном в редакцию газеты письме он 

одобрял позицию «Вестника» - «нашей русской рабочей газеты», которая боролась «за рабочие 

и наши фермерские интересы». При этом Ф. И. Макасеев полагал, что именно эта газета 

приносила своим читателям «достоверные сведения о том, что творится на всем земном шаре». 

Единственное, что его огорчало: «Жаль, что в «Вестнике» не освещается жизнь духоборцев в 

СССР. Было бы очень интересно знать, как они живут»17. Редакция просоветской газеты ничего 

не ответила своему читателю. 

В целом, анализ исторических источников показывает, что духоборческие общины Канады были 

объектом активной пропаганды, которую вели просоветские организации данной страны. При 

этом использовался разнообразный арсенал методов, умело использовался как традиционализм 

духоборов, так и воспоминания об их преследованиях в Российской империи. Все это привело к 

тому, что эта группа выходцев из России использовалась структурами, связанными с советским 

посольством, в условиях холодной войны.   

 

                                                           
15 Карницкий М. Грандиозный русский концерт в Камсаке // Вестник. 1945. 15 августа. 
16 См.: Там же.  
17 Вестник. 1949. 8 января.  
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Öz 

Su, insanların en önemli ihtiyaç maddelerinden bir tanesini oluşturmaktadır. Su olmadan insanların 

yaşam fonksiyonlarını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmesi mümkün değildir. Suyun canlı 

yaşamındaki önemine rağmen, su kaynakları insanlar tarafından plansız bir şekilde kullanılmakta ve 

kirletilmektedir.  Sanayi Devrimi’nden sonra ivme kazanan çarpık kentleşme, sanayileşme, tarımsal ve 

hayvancılık faaliyetlerinin artması ve kontrolsüz nüfus artışı gibi nedenlerden dolayı su kaynaklarının 

tahrip edilmesi hız kazanmıştır. Su doğada sınırlı miktarda bulunmaktadır. Yeryüzünün %70’i sulardan 

oluşmaktadır. Fakat mevcut su kaynaklarının yaklaşık olarak %97,5’i tuzlu sudur. İnsanların 

kullanabileceği su miktarı, yani tatlı su kaynakları ise toplam su kaynaklarının %2,5’ini oluşturmaktadır. 

Tatlı suyun %87’si, yani önemli bir kısmı buzullarda, atmosferde ve yeraltında bulunduğu için 

kullanılamaz durumdadır. Bu nedenle, dünyadaki mevcut su kaynaklarının sadece %0,3′ü insanlar 

tarafından kullanılabilir durumdadır. Dünyada su kaynaklarının sınırlı miktarda bulunması ve mevcut 

kullanılabilir su kaynaklarının insan eylemleri nedeniyle kontrolsüz bir şekilde kullanılması ve 

kirletilmesi nedeniyle, gelecek kuşaklar su kıtlığı riski ile karşı karşıyadır. Doğal kaynaklar sadece 

mevcut canlıların kullanımına ait değildir. Gelecek kuşakların yaşamlarını sürdürebilmesi için gerekli 

olan doğal kaynakların korunması gerekmektedir. Bu nedenle, gelecek kuşakların ihtiyaç duyduğu 

kaynakların mevcut kuşak tarafından tahrip edilmesi ya da kirletilmesi doğal kaynakların adil olmayan 

bir şekilde bölüşülmediği sorunsalını doğurmaktadır. Çevre adaletsizliği denilen bu sorun akademi 

dünyasında çok az tartışılan konulardan bir tanesini oluşturmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı; doğada 

sınırlı miktarda bulunan su kaynaklarının mevcut kuşak tarafından kirletilmesinin gelecek kuşaklar 

açısından bir çevre adaletsizliği doğurup doğurmadığı sorunsalını tartışmaktadır. Bu çalışmanın 

sonuçları göstermektedir ki, su kaynaklarının kontrolsüz bir şekilde kullanılması ve kirletilmesi gelecek 

kuşaklar için bir çevre adaletsizliği doğurmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Su Yönetimi, Su Kirliliği, Çevre Adaleti, Gelecek Kuşaklar, Bölüşüm 

Adaletsizliği. 
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Abstract  

Water is one of the most important necessities of humans. Without water, it is not possible for people to 

maintain their life functions in a healthy way. Despite the importance of water in living life, water 

sources are polluted by humans. After the Industrial Revolution, the destruction of water resources 

accelerated due to skewed urbanization, industrialization, increased agricultural and livestock activities 

and uncontrolled population growth. Water is available in limited quantities in nature. 70% of the earth 

consist of water. However, approximately 97.5% of the available water sources are salt water. The 

amount of water available to people, i.e. freshwater sources, constitutes 2.5% of the total water 

resources. 87% of fresh water is unusable because it is found in glaciers, atmosphere and underground. 

Therefore, only 0.3% of the world's existing water resources are available to humans. Due to the limited 

availability of water resources in the world and the uncontrolled use and contamination of existing 

available water resources due to human actions, future generations are at risk of water scarcity. Natural 

resources do not belong only to the use of existing creatures. In order for future generations to survive, 

the necessary natural resources must be protected. Therefore, the destruction or contamination of the 

resources needed by future generations by the current generation creates the problem that natural 

resources are unfairly distributed. This problem, called environmental injustice, is one of the least 

discussed issues in the academia world. The main purpose of this study is to discuss the problem of 

whether the contamination of water resources in nature by the current generation creates an 

environmental injustice for future generations. The results of this study show that uncontrolled use and 

contamination of water resources creates an environmental injustice for future generations. 

Keywords: Water Management, Water Pollution, Environmental Justice, Future Generations, 

Distributive Injustice. 
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Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre 7. Sınıf Çokgenler 

Konusu İçin Hazırlanmış Ders Planı ve Etkinlikleri 
 

Seval ZİLAN 

MEB, Diyarbakır, TÜRKİYE. E-mail: sevalzilan13@gmail.com  

Sonay BARAN 

MEB, Mardin, TÜRKİYE. E mail: sonaybaran03@gmail.com   

Tamer KUTLUCA 

Dicle Üniversitesi, TÜRKİYE. E-mail: tkutluca@dicle.edu.tr  

 

 

 

Öz 

Günümüzde öğretmenlerin konuyu anlatan değil öğrencilerin aktif olarak katılımını sağladığı 

yapılandırmacılık yaklaşım öne çıkmaktadır. Bu nedenle araştırmacılar tarafından 7. Sınıf çokgenler 

konusu ile ilgili ders kazanımlarını kazandırmayı amaçlayan ve Matematikle günlük hayatı bağdaştıran 

etkinlikler dikkate alınmıştır. Bu etkinlikler yapılandırmacı yaklaşımın basamaklarına uygun olarak 

hazırlanmıştır. Bu etkinliklerin geliştirilmesinde alan yazında yapılan çalışmalarından yararlanılmıştır. 

Geliştirilen bu etkinliklerin geçerliliğini sağlamak amacıyla ilgili uzmanların görüşleri alınmıştır. 

Dikkat çekme kısmında dört etkinlik, bilgiyi derinleştirme kısmında dört etkinlik ve değerlendirme 

kısmında beş etkinlik olmak üzere on üç etkinliğe yer verilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: yapılandırmacı yaklaşım, çokgenler, 5E Modeli 

 

 

GİRİŞ 

Pragmatizm felsefesine dayanan Yapılandırmacı yaklaşım Pieget, Vygotsky, Bruner, Dewey gibi bilim 

adamları tarafından desteklenmektedir. Bir öğrenme kuramı olan Yapılandırmacılıkta bilginin transferi 

ve yeniden yapılandırılması söz konusudur. Bruner’e göre yapılandırmacılıkta öğretmen rehber 

konumda öğrenci ise aktif konumdadır. Yapılandırmcı yaklaşımda öğrenci boş bir kutu değildir. Kendi 

öğrenmesinden sorumludur, ne öğrendiğinden çok nasıl öğrendiğiyle ilgilenilinir. Bu nedenlerle 

öğretmelere; Yapılandırmacı Yaklaşıma uygun olarak hazırlanmış çalışmaların nasıl uygulanacağı ve 

kullanılacağına örnek olacak etkinlikler ve materyallerin hazırlanması ve geliştirilmesi önem arz 

etmektedir. Burada yapılan çalışmanın amacı da ortaokul matematik dersi Çokgenler konusunda 

mailto:sevalzilan13@gmail.com
mailto:sonaybaran03@gmail.com
mailto:tkutluca@dicle.edu.tr
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Yapılandırmacı Yaklaşım göre etkinliklerin matematik öğretim programına entegre edilerek matematik 

öğretmenleri için rehber olması hedeflenmektedir. 

 

 Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Geliştirilen Etkinliklerle İlgili Açıklamalar 

Yapılandırmacı Yaklaşıma a dayalı etkinliklerin geliştirilmesinden önce ders konusu hakkında gerekli 

araştırmalar yapılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul ve ortaokul matematik dersi öğretim programı 

kitapçığı incelenmiş ve çokgenler konusunun; sınıf düzeylerine ve kazanımlara göre dağılımı Tablo 

1’de verildiği gibidir (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB],2018). 

 

Tablo 1. Milli eğitim bakanlığı ilkokul ve ortaokul matematik öğretim programına göre çokgenler 

konusuna ait kazanımların sınıf düzeylerine göre dağılımı tablosu (MEB,2018) 

SINIF DÜZEYİ KAZANIMLAR 

4. SINIF  Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini 

isimlendirir. 

  Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 

  Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 

5. SINIF  

 

Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. Açılarına 

ve kenarlarına göre üçgenler oluşturur, oluşturulmuş farklı üçgenleri 

kenar ve açı özelliklerine göre sınıflandırır. 

Dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun temel 

elemanlarını belirler ve çizer. 

Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve 

verilmeyen açıyı bulur. 

  

  

6. SINIF  Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 

Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer.   

7. SINIF  Düzgün çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini açıklar. Çokgenlerin 

köşegenlerini, iç ve dış açılarını belirler; iç açılarının ve dış açılarının 

ölçüleri toplamını hesaplar. 

Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı 

özelliklerini belirler. 

Eşkenar dörtgen ve yamuğun alan bağıntılarını oluşturur, ilgili 

problemleri çözer. 

Alan ile ilgili problemleri çözer. 
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5E ile Öğrenme Döngüsü Modeline Göre Hazırlanmış Ders Planı 

 

Ders : Matematik 

Sınıf :7 

Öğrenme Alanı : Geometri 

Alt Öğrenme Alanı : Çokgenler ve Dörtgenler 

Beceriler : İletişim, ilişkilendirme, akıl yürütme, problem çözme 

Amaç :7. sınıf öğrencilerinin çokgenler ve dörtgenler ile ilgili özellikleri, 

açılarını öğretmek ve problem çözme becerilerini geliştirmektir.. 

 

Kazanımlar: 

1. Düzgün çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini açıklar. 

2. Çokgenlerin köşegenlerini, iç ve dış açılarını belirler; iç açılarının ve dış açılarının 

ölçüleri toplamını hesaplar. 

3. Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. 

4. Eşkenar dörtgen ve yamuğun alan bağıntılarını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 

5. Alan ile ilgili problemleri çözer. 

 

Araç – gereçler: Fotoğraf, etkinlik kağıtları, çalışma yaprakları, GeoGebra yazılımları 

 

 

Öğrenme – Öğretme Etkinlikleri 

1- Dikkat Çekme 

 

Tangram, 7 geometrik parçayı bir araya getirerek soyut ve somut 

anlam ifade eden çeşitli şekiller ortaya çıkarmayı amaçlayan bir 

zekâ oyunudur. Tek kişi ile oynanan ve yaş sınırlaması olmayan bu 

oyunun temelinde dikkat, odaklanma ve hayal gücü yatar 

 

 

        Şekil 1 
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Tangram; bir paralelkenar, bir kare ve beş üçgenden oluşur. Tangram 

ile oluşturulmuş şekillerden bazıları yanda verilmiştir. 

 

 

Şekil 2 

 

Siz de verilen şekillerden yararlanarak başka şekiller oluşturunuz.  

 

 

 

 

Öğrencilere “Trafikte karşılaştığınız tabelaların farklı şekillerde olduğuna dikkat ettiniz mi?” 

sorusu yöneltilerek öğrencilerin düşünmesi sağlanır. Daha sonra aşağıdaki şekiller gösterilir. 

 

Şekil 3 

 

Öğrencilerin fikirleri dinlenildikten sonra bazı açıklamalar yapılır. Çevremizde çok fazla 

çokgenler vardır. Trafikte karşılaştığımız tabelalardan, günlük hayattaki doğa olaylarına kadar 

çok sayıda çokgen ile karşılaşırız. 
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2- Keşfetme 

1. Etkinlik 

Bu aşamada çokgenler ile ilgili resimler gösterilir. 

    Şekil 4      Şekil 5 

 

Şekil 6 

 

Öğrenciler resimleri inceledikten sonra resimlerde neler gördükleri sorulur ve çokgenler ile 

bağlantısından bahsedilir. Doğada çok fazla çokgenlerle karşılaşmaktayız. Bunların yanı sıra kar 

taneleri, örümcek ağları, kaplumbağaların kabukları gibi çeşitli çokgen şekilleri vardır denilerek 

çokgenlerin kullanım alanları ile ilgili bilgi verilir. 
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2. Etkinlik 

Aşağıdaki tabloyu çokgen çizimlerini yapıp istenenleri bulunuz. 

ÇOKGEN KENAR SAYISI İÇ AÇISI DIŞ AÇISI 

ÜÇGEN 

 

DÖRTGEN 

 

 

BEŞGEN 

 

ALTIGEN 

 

 

SEKİZGEN  

 

 

 

 

3. Etkinlik 

Uzunca dikdörtgen şerit elde edilir. Dikdörtgen şeride bir düğüm atılır ve düğüm düzleştilerek 

fazlalıklar kesilir. Daha sonra düğüm açılarak düzletilir. Hangi çokgenler elde edildiğini ve 

özelliklerini tartışınız. 

Bu aşamada öğrencilerin yanıtları değerlendirilerek kısa bilgi verilir. Düzgün beşgen ikizkenar 

yamuk ve paralelkenar elde edildiği konuşulur. 

 

Şekil 7 
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4. Etkinlik 

Bir evin 3 odası Mehmet ve iki kardeşinin odası olarak düzenlenecektir. Bu odaların çevre 

uzunlukları birbirine eşittir. Odaların zeminleri 1 m²’lik karolarla döşenecektir. Mehmet çevre 

uzunlukları eşit olduğu için alanlarında eşit olacağını düşünmektedir. Dolayısyla her odanın eşit 

karo ile kaplanacağını söylemektedir. Sizce Mehmet’in hesapları doğru mudur? 

Şekil 8 

 

 

3- Açıklama: 

Bu aşamada öğretmen belirtilen kazanımlara yönelik konu anlatımını yapar. Kullanılan öğretim 

yöntemi “Anlatım Yöntemi” yöntemidir. Kullanılan öğretim tekniği “Soru-Cevap” tekniğidir. Bu 

yöntem ve tekniğin kullanılmasının nedeni öğrencilerin öğrenme sitillerine uygun olmasıdır. 

Düzgün çokgende açı bağıntıları verilir. Düzgün çokgenin GeoGebra ile çizimleri 

gösterilir. 

https://www.geogebra.org/m/ez3tzHra 

GeoGebra yardımıyla üçgenin bir iç ve ir dış açısının hesaplanması yapılır. 

 https://www.geogebra.org/m/AYdKR2w8 

http://www.geogebra.org/m/ez3tzHra
http://www.geogebra.org/m/AYdKR2w8
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Dörtgenlerin tanımı verilir. İç açılarının 360º olduğunu GeoGebra ile gösterilir. 

 https://www.geogebra.org/m/SwA5Q8jx 

 

 

4. Bilgiyi Derinleştirme 

Öğrenmelerin kalıcı ve etkili olabilmesi için öğrencilerin derse katılmaları gerekmektedir. 

Bunun için dersin işleniş süreci boyunca öğrencilerin katılımını sağlayacak çokgen ve 

dörtgenlerle ilgili etkinliklere yer verilir. 

 

1. Etkinlik: 

n kenarlı bir düzgün çokgenin iç açısı, dış açısı ve kanar sayılarını bulmak için etkinlik 

uygulanır. 

Aşağıdaki ifadeler doğruysa D; yanlışsa Y  yazınız.  

( ) Kare bir düzgün çokgendir. 

( ) Bütün çokgenlerin dış açı ölçüleri toplamı 360º dir.  

( ) Bütün çokgenleri iç açı ölçüleri toplamı 180º dir. 

 

 

 

2. Etkinlik: 

ABCD dörtgensel bölgesi şeklinde kâğıt verilmiştir 

Şekil 9 

 

 

http://www.geogebra.org/m/SwA5Q8jx
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Bu kâğıt [AE] boyunca katlanınca D köşesi D’ köşesine gelmektedir. Buna göre, x kaç 

derecedir? Bulunuz. 

 

 

3. Etkinlik 

Aşağıda bir okula ait plan verilmiştir. Planda yeşil alan paralelkenar, basketbol sahası dikdörtgen, 

derslikler yamuk ve süs havuzu eşkenar dörtgen şeklinde gösterilmiştir. Buna göre okulun 

bahçesindeki boş kısmın alanı kaç metrekaredir? 

 

Şekil 10 

 

 

4. Etkinlik 

Çok kareliler takımı, eş karelerin birleşmesi ile oluşan materyaldir. Çok kareliler; bir kareli, iki 

kareliler, üç kareliler, dört kareliler, beş kareliler olmak üzere beş gruptan oluşur. İsimlerinde de 

anlaşılabileceği gibi bir kareliler yalnızca bir tane kareden, iki kareliler iki kareden, beş kareliler 

ise beş kareden oluşmaktadır. Çok kareliler takımı matematikte öğrencinin problem çözme 

yeteneğinin gelişmesi ve geometrik açıdan düşünebilmesi için kullanılmaktadır. Çok kareliler 

takımı: 
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 Düzlemsel bölgelerin alanlarını hesaplama 

 Çevre ve alan arasındaki ilişkiyi açıklama 

 Simetri konusunda 

 Örüntü oluşturma gibi birçok alanda kullanılmaktadır. 

 

Çok kareliler takımından yararlanarak kare ve dikdörtgenin alanlarını nasıl 

bulabilirsiniz? 

 

Şekil 11 

 

 

5. Değerlendirme 

Bu aşamada kavramların kontrolü ve hedeflenen kazanımların değerlendirilmesi amacıyla çalışma 

yaprakları hazırlanır. Ölçme ve Değerlendirme başlığında bu sorulara yer verilmiştir. 

 

 

Ölçme ve Değerlendirme 

 

1. soru: Yanda verilen eşkenar dörtgen şeklindeki fayansın 

köşegen uzunlukları 14 cm ve 20 cm’dir. Bu fayanslar ile 14 m² 

lik bir alan döşemek için en az kaç tane fayans gerektiğini bulalım. 

 

A) 1000 B)1200 C)1400 D)1600 

        Şekil 12 
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2. Soru: 12 cm uzunluğundaki bir tel, kıvrılarak kenar uzunlukları doğal sayı olacak şekilde bir 

dikdörtgen elde ediliyor. Bu dikdörtgenin kaplayacağı alanın en fazla kaç cm² olacağını 

bulalım. 

A) 5  B)8  C)9  D)10 

 

 

3. Soru: Yandaki şekilde verilenlere 

göre boyalı bölgenin alanını 

bulunuz. 

 

A)30   C)40 

B)60   D)50 

    Şekil 13 

 

 

 

4. Soru: Fatma düzgün altıgen ve kare 

biçimindeki levhaları aşağıdaki gibi 

komşu levhaların birer kenarları 

çakışacak ve aralarında kalan bölge bir 

düzgün çokgen olacak şekilde 

birleştirmiştir.. 

 

Buna göre Fatma kaç tane levha 

kullanmıştır. 

 

Şekil 14 

A) 10 B)12 C)15 D)18 
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5. Soru: Diyarbakır haritasının bir kenarı 5 

cm dir. Kare şeklindeki dörtgenin alanını 

hesaplayınız. 

 

A)15  C)25  

B)20  D)30 

 

 

Şekil 15 

 

 

 

Sonuç ve Öneriler 

Öğrencilerin iletişim, ilişkilendirme, akıl yürütme ve problem çözme becerileri kazandırmak 

hedeflenmiştir. Ayrıca bu çalışma kapsamında, ortaokul matematik dersi çokgenler konusunda 

yapılandırmacı yaklaşıma göre etkinliklerin matematik öğretim programına entegre edilmesi ve 

matematik öğretmenleri için rehber olması hedeflenmektedir. Bu dersin kazanımları için on beş saat 

yer verilmiştir. 

 

 

 

KAYNAKÇA 
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Взгляд современных южнокорейских исследователей 

на ориентализм/ оксидентализм: поиск 

перспективных научных методологий и подходов 
 

Ирина Александровна МУСИНОВА 

Уральский федеральный университет, RUSSIA. E-mail: irina.musinova@gmail.com 

 

 

Анализ интерпретаций Западом Востока и Востоком Запада представляется важным в 

контексте процессов глобализации и модернизации, а также из-за обострения 

идеологических, экономических, религиозных конфликтов между представителями 

стран Востока и Западa. 

Еще в ХХ в. распад крупнейших империй и процессы глобализации стали основой 

критики европоцентричного подхода к исследованиям, а модернизация привела к 

апологии «процедур рационального исследования», унаследованных от западного 

модерна. На смену понятиям «мультикультурализм» и «интеркультурализм» пришло 

понятие «транскультурализм», означающее возможность выйти за пределы своей 

собственной культуры и перейти в другое культурное сообщество 

Конец ХХ – начало ХХI вв. - дискуссия по поводу терминов «ориентализм» и 

«оксидентализм», «Восток» и «Запад», «свое» и «чужое», «мы» и «они». Изменение  

парадигм и методологической базы. 

Можно выделить три основных этапа в осмыслении указанных проблем в Республике 

Корея: 

1 этап (1980-1990-е гг.) – постановка проблемы, знакомство с концепциями зарубежных 

исследователей. 1984 г. - статья литературоведа Ким Сонгона «Эдвард Саид и 

ориентализм» (김성곤. 에드워드 사이드의 시작과 오리엔탈리즘), первая публикация по теме: 

1991 Сборник «Культурный империализм и исторические исследования»  (문화제국주의와 

유학 해방이후 문화제국주의와 미국유학생) работы историков Чон Ильджуна (정일준), Пак 

Хонгю (박홍규), этнографа и антрополога Джу Канхёна (주강현). Перевод и анализ работы 

Эдварда Саида “Ориентализм” (Пак Хонгю) 

2 этап (2000-2010 гг.) - анализ сформировавшейся в Корее традиции, сравнение 

корейских подходов с зарубежными (в частности, с американскими и европейскими, с 

mailto:irina.musinova@gmail.com
https://www.dbpia.co.kr/journal/publicationDetail?publicationId=PLCT00000132
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японскими и китайскими), пик интереса к проблеме. Пак Сынчан “Преодолевая 

ориентализм и оксидентализм” (2008), Ко Буын “Ориентализм и Эдвард Саид”, Пэк 

Дживон “Чтение культурологических текстов и империализм” и т.д. 

3 этап (2010 г.-настоящее время) – критика ориентализма/оксидентализма, поиск 

перспективных научных методологий и подходов. Со Ысок “Изучение ориентализма с 

точки зрения колониализма” (2014), Чжон Чжонхо “Ориентализм и постколониализм” 

(정정호.오리엔탈리즘과 "탈"식민주의), Хо Чжунмён “Ориентализм в Северной Америке” 

(허정명.미국의 오리엔탈리즘).  
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Управление проектами - оценка индивидуальных 

компетенций 
 

Małgorzata ZAKRZEWSKA 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Динамично изменяющаяся среда современных организаций, прогрессирующая революция 4.0 и 

развивающиеся бизнес-модели означают, что дисциплина управления проектами постоянно 

развивается и ставит перед руководителями проектов новые задачи. В связи с постоянно 

меняющимися условиями бизнес-среды многие компании решают внедрить в своих структурах 

бизнес-модель, основанную на проектах (Zakrzewska, 2020). 

Растущая популярность управления проектами связана с растущими требованиями к 

менеджерам проектов, а это означает, что давление на людей, занятых на этой должности, растет 

(Cabała, Jarosz, Sołtysik, Zakrzewska, 2020). 

Вызовы современного мира влияют на восприятие роли руководителя проекта. Перед лицом 

социальных и экологических преобразований эта профессия превращается в лидера изменений, 

формирующих наше общее будущее (Carboni, Duncan, Gonzalez, Milsom, Young, 2020). 

Человек, который управляет проектами, должен продемонстрировать компетенции, которые 

помогут ему сочетать множество различных аспектов проекта и гибкость в использовании 

знаний и опыта, приобретенных в ходе карьеры менеджера проекта с мягкими навыками и 

эмоциональным интеллектом (Savelsbergh, Havermans, Storm, 2016). 

В этом документе обсуждаются компетенции в области управления проектами. В следующем 

разделе представлены результаты обзора литературы, в которой рассматривается вопрос о 

компетентности менеджеров проектов. Далее представлены материалы и методика научного 

исследования, проведенного в 2019 году. Основная цель исследования заключалась в оценке 

уровня управленческих компетенций в управлении проектами. Основная цель статьи - 

представить результаты экспертной оценки уровня компетенций в управлении проектами на 

основе стандарта «Требования IPMA к компетентности профессионалов в управлении 

проектами, программами и портфелями (4-я версия)». 

 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Четвертая промышленная революция привела к множеству фундаментальных изменений в 

рабочей среде, в основном из-за требований к компетентности менеджеров (Jarosz, Sołtysik, 

Zakrzewska, 2020). 
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В научной литературе очень много внимания уделяется определению компетенций менеджеров 

и их классификации. Обычно управленческие компетенции представляют собой комбинацию 

нескольких компонентов: личностных качеств, навыков, способностей, знаний, опыта, 

ценностей, стилей действий, поведения и отношения (Boyatzis, 198; Pocztowski, 2003; 

Rostkowski, 2004; Levy-Leboyer, 1997; Jurkowski, 2008; Lendzion, Stankiewicz-Mróz, 2005). 

Апенько (2013) обращает внимание на очень важный номенклатурный вопрос. Термины 

«компетенция» и «компетентность» не должны использоваться как синонимы. Компетентность 

- это способность человека, который приобретает компетенцию, выполнять различные виды 

деятельности, связанные с рабочими задачами, а компетенция - это уровень стандарта поведения, 

необходимого для выполнения конкретной деятельности. 

Антонович и Федорович (2016) перечисляя дополнительные стандарты компетентности, 

утверждают, что позволяют проектам и организациям добиваться успеха, используя 

интеллектуальные ресурсы для повышения эффективности. Авторы убеждены, что цель 

современных организаций - повысить уровень компетентностного потенциала. 

В последние годы стало заметно возрастающее значение стандартов и моделей компетенций, 

необходимых для управления проектами, таких как IPMA (2015) или PMI (2007). Эти 

публикации содержат списки руководящих принципов компетентности для менеджеров 

проектов, которые касаются многих аспектов управления проектами, например инструментов и 

методов, навыков, взаимоотношений и так далее. 

Как и в общей классификации компетенций, в управлении проектами можно выделить мягкие и 

жесткие компетенции. Стандарты компетенций в управлении проектами дополнительно 

разделяют эти компетенции на наборы, например, поведенческие, контекстные, 

организационные, отраслевые, стратегические и другие компетенции (IPMA, 2015; Cartwright, 

2008). 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основная цель эмпирического исследования, проведенного в 2019 году, заключалась в изучении 

мнений экспертов об уровне компетентности в управлении проектами. Основой исследования 

послужил стандарт «Требования IPMA к компетентности профессионалов в управлении 

проектами, программами и портфелями». Компетенции IPMA это книга, в которой представлены 

компетенции менеджеров проектов в трех областях: люди, практика и контекст. Внутри каждого 

набора выделяются индивидуальные компетенции, которые характеризуются различными 

наборами навыков и элементами знаний, которыми должны обладать руководители проектов, 

чтобы правильно управлять проектами. Кроме того, у каждой компетенции есть индикаторы, 

которые позволяют узнать размеры каждой компетенции. 

Эти компетенции и их характеристики представлены в форме «Глаза компетенции», который 

представлен на Рисунке 1. 
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Рисунок 1. «Глаз компетентности» IPMA 

Эвристический метод, использованный в исследовании, - это метод Дельфи. 50 специалистов по 

управлению проектами со всей Польши оценили желаемый на практике уровень компетенций 

стандарта IPMA по шкале Лайкерта: 1 - очень низкий уровень, 2 - низкий уровень, 3 - средний 

уровень, 4 - высокий уровень, 5 - очень высокий уровень. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты экспертной оценки представлены по трем наборам компетенций: люди, практика, 

контекст. 

В Таблице 1. представлены результаты оценки уровня компетенции «Люди». 

Список компетенций 

Оценка желаемого уровня компетенции Люди 

Очень 

низкий 
Низкий Cредний  Высокий 

Очень 

высокий 

Самоосознанность и самоорганизация 0% 2% 6% 32% 60% 

Личностная целостность и надежность 0% 0% 4% 42% 54% 

Межличностные коммуникации 0% 0% 2% 24% 74% 

Отношения и вовлечение 0% 0% 4% 28% 68% 

Лидерство 0% 0% 10% 38% 52% 

Организация командной работы 0% 0% 12% 34% 54% 

Конфликты и кризисы 2% 2% 10% 54% 32% 

Творческий подход 0% 4% 18% 34% 44% 

Переговоры 0% 2% 20% 52% 26% 

Ориентированность на результаты 0% 0% 14% 56% 30% 

Таблица 1. Показатели уровня компетенции «Люди» 
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В Таблице 2. представлены результаты оценки уровня компетенции «Практикa». 

Список компетенций 

Оценка желаемого уровня компетенции Практикa 

Очень 

низкий 
Низкий Cредний Высокий 

Очень 

высокий 

Общий план реализации проекта 0% 0% 10% 50% 40% 

Требования и цели 0% 2% 10% 38% 50% 

Содержание 0% 2% 6% 58% 34% 

Сроки 0% 0% 8% 40% 52% 

Организация и информация 0% 2% 6% 38% 54% 

Качество 0% 2% 10% 46% 42% 

Финансы 0% 4% 8% 60% 28% 

Ресурсы 0% 0% 22% 58% 20% 

Закупки 0% 6% 28% 48% 18% 

Планирование и контроль 0% 0% 2% 66% 32% 

Риски и возможности 0% 0% 8% 42% 50% 

Заинтересованные стороны 0% 4% 14% 30% 50% 

Изменения и преобразования 0% 2% 14% 36% 48% 

Таблица 2. Показатели уровня компетенции «Практикa» 

 

,В Таблице 3. представлены результаты оценки уровня компетенции «Контекст». 

Список компетенций 

Оценка желаемого уровня компетенции Контекст 

Очень 

низкий 
Низкий Cредний Высокий 

Очень 

высокий 

Стратегия 0% 4% 22% 38,00% 36,00% 

Руководство, структуры и процессы 0% 8% 22% 40,00% 28,00% 

Соответствие требованиям, стандарты и 

правила 
0% 10% 32% 40,00% 18,00% 

Власть и интересы 2% 2% 24% 32,00% 34,00% 

Культура и ценности 0% 2% 4% 48,00% 46,00% 

Таблица 3. Показатели уровня компетенции «Контекст» 

 

На Рисунке 2. показаны результаты средней оценки трех протестированных наборов 

компетенций, желаемых для управления проектами. 
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Рисунок 2. Средняя оценка сфер компетенции 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследования показывают, как эксперты по управлению проектами оценивают 

желаемый на практике уровень индивидуальных компетенций в управлении проектами. По 

результатам можно сделать следующие выводы: 

 наиболее важными являются поведенческие компетенции (Люди), 

 среди поведенческих компетенций (Люди) наиболее важными являются: 

межличностные коммуникации, отношения и вовлечение и самоосознанность и 

самоорганизация, 

 среди технических компетенций (Практика) наиболее важными являются: 

организация и информация i сроки, 

 cреди контекстных компетенций (Контекст) наиболее важными являются: культура и 

ценности и стратегия. 

Результаты исследования подтверждают существующие гипотезы о том, что мягкие навыки 

очень важны в управлении проектами, что позволяет наладить хорошее общение, 

межличностные отношения и организовать собственную работу и работу других членов 

проектной команды. 

Таким образом, управление проектами - это область, которая постоянно меняется, и 

рекомендации по компетентности могут зависеть от роли человека в проекте. Кроме того, у 

разных проектов могут быть разные наборы ключевых компетенций по управлению проектами. 

Например, от менеджера организационного проекта и от менеджера проекта по 

информационным технологиям или строительству ожидается разная компетенция. 

Однако очень важно, чтобы каждый, кто участвует в процессе управления проектом, обладал 

рядом универсальных компетенций, таких как коммуникация, лидерство, стратегия, ориентация 

на цели и результаты. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные черты образа женщины в турецкой литературе XX в., 

анализируются образы главных героинь: Феридэ из романа «Королек» Решада Нури Гюнтекина, 

женские образы из его же романа «Листопад», Джеврие из «Фосфорической Джеврие» Суад 

Дервиш и Маджиде из романа Сабахаттина Али «Дьявол внутри нас». 

Ключевые слова: Турецкая литература, женские образы в литературе, Решад Нури Гюнтекин, 

Суад Дервиш, Сабахаттин Али. 

 

 

ВСТУПЛЕНИЕ 

Турецкая литература первой половины XX в. представляет собой интересный объект для 

изучения, так как в ней были отражены социальные перемены в Турции того времени, которые 

также коснулись и женской половины общества. В женских образах соединились традиционные 

представления о роли женщины и передовые идеи о борьбе за равноправие. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Одним из самых ярких и известных не только в Турции, но и за рубежом женских образов 

турецкой литературы является Феридэ, героиня романа «Королёк – птичка певчая»1, 

написанного Решатом Нури Гюнтекином в 1922 г. Это время в Турции характеризуется 

стремительными переменами и переоценкой социальных ценностей. Здесь формируется новый 

тип человека, и появляется новый тип героя романа – сильная, независимая и самостоятельная 

женщина2. История Феридэ, которой приходится вести войну с бюрократией, схожа с 

жизненным опытом Решада Нури Гюнтекина. Он, как и его героиня, получил образование во 

французском миссионерском колледже и занимался преподаванием в учебных заведениях 

Турции. Он создал в романе картину педагогического опыта, «поделившись с героиней 

собственным опытом3. Первая часть романа представляет из себя записки об истории жизни 

                                                           
1 Гюнтекин Р. Н. Королек птичка певчая / перевод с турецкого И. Печенева. СПб.: ООО «Издательство 

«Черная речка», 2019. 447 с. 
2 Бячкова В. А. Сопоставительный анализ романов Ш. Бронте и Р. Н. Гюнтекина. С. 14.  
3 Там же. С. 16 

mailto:lpok02@mail.ru
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Феридэ, от рождения до момента, когда ей пришлось расстаться с двоюродным братом 

Кямраном. Части со второй по четвертую представлены в виде дневника, в котором Чалыкушу 

делится своими чувствами и историями, которые с ней случаются. В последней части 

повествование ведется от третьего лица, давая читателю возможность узнать точку зрения 

других персонажей, их переживания1. Такая деталь нужна для того, чтобы можно было 

посмотреть на ситуацию с разных ракурсов. 

В раннем возрасте главная героиня потеряла свою мать, а потом погиб её отец. Девушка училась 

во французском пансионе. Во внеурочное время она жила у тётушки Бесиме. Из-за своего 

необузданного характера и любви к лазанью по деревьям Феридэ получила прозвище Королёк2. 

Она живет во время, когда от женщины требуют строго следовать правилам поведения. 

С детства девочка отличалась от своих сверстниц прямотой и искренностью и часто оказывалась 

вне их компании.  «Что касается меня, то я была совсем другим ребенком»3. «… меня посадили 

отдельно от всех … в углу класса»4. В детстве девочку называли задирой; а от Хюсейна, 

кавалерийского солдата, с которым Феридэ подружилась в детстве, она научилась не падать 

духом в трудную минуту и встречать судьбу с улыбкой5. Она испытывала симпатию к своему 

двоюродному брату Кямрану. Они решили сыграть свадьбу, но до Феридэ дошёл слух о 

неверности жениха, и она бежала из родного гнезда от неверности и жестокости людей. Она 

решила стать учителем французского языка и преподавать в школах Турции. Так она побывала 

в разных городах Турции, где ей приходилось сталкиваться с жизненными трудностями. Это 

напоминает путь автора романа, Решада Нури Гюнтекина, который путешествовал по Анатолии, 

а потом работал учителем в школах Бурсы и Стамбула, после чего занимал руководящие 

должности в Министерстве Национального Образования6. Таким образом еще раз 

подчеркивается близость образа Ферида к народу. 

Примечателен эпизод, когда Феридэ в деревне Зейнилер поняла слова своей учительницы 

Алекси из пансиона: «… несчастья обладают тайным состраданием. Кто не жалуется и встречает 

их с улыбкой, к тому они менее жестоки»7. Здесь главная героиня научилась без стонов и слез 

переносить «свою пытку». Именно здесь Феридэ впервые в жизни ощутила радость материнской 

любви к своей ученице Мунисэ. Эта любовь возродила в Феридэ жизнерадостность, которую 

девушка стала терять из-за отсутствия поддержки и возникающих трудностей. Так жизнь 

наградила Чалыкушу за терпение и покорность. Кроме того, когда пропала Мунисэ, Феридэ 

соглашается с тем, что жизнь полна зла и несправедливости. Она сильно переживала, что 

показывает её заботу к окружающим и желание помогать им. Из-за этих хороших качеств своего 

характера Феридэ стала учительницей, желая таким образом вносить вклад в жизнь общества. 

                                                           
1 Там же. С. 18. 
2 Адыгёзалова М. Н. Гызы. Образ волевой женщины в произведении Решата Нури Гюнтекина «Королёк – 

птичка певчая». С. 45. 
3 Гюнтекин Р. Н. Королек – птичка певчая. С. 6. 
4 Там же. С. 5. 
5 Там же. С. 12. 
6 Грубич М. В. Социальная проблематика творчества Решада Нури Гюнтекина. С. 157. 
7 Гюнтекин Р. Н. Королек – птичка певчая. С. 185. 
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Важным моментом является признание Феридэ, когда она говорит, что «птицы – неразумные 

существа, которые сами не знают, чего хотят…»1. После всего, что ей пришлось пережить, 

Феридэ считает, что «… птиц надо насильно сажать в клетку…»2. Здесь птицы олицетворяют 

женщин, ищущих свое место в жизни. 

Тем не менее, главная героиня нашла в себе силы решить проблемы самостоятельно. Она смогла 

преодолеть все трудности на своем пути, которые сделали её сильной духом3. Так Феридэ стала 

самодостаточной представительницей женской половины общества, что является редкостью для 

мусульманского социума4. Феридэ – школьный учитель, «рядовой Великой армии 

Просвещения», «воспитывающий турок-республиканцев…»5. Решад Нури верит, что «Школа, 

Знания принесут стране и народу освобождение от… пережитков феодального прошлого»6. 

Феридэ-Чалыкушу «… мечтает о свободе, равноправии, служении народу»7. В итоге у героини 

получилось найти свое место в жизни. Она вышла замуж за своего двоюродного брата Кямрана 

и обрела семейное счастье. Их связывало сильное чувство любви, и теперь они не могли еще раз 

потерять друг друга. Кроме того, Феридэ стала владелицей частного приюта для сирот. Таким 

образом, у неё получилось реализоваться как женщине и как учительнице или наставнице. 

Героине пришлось переживать личную драму, самой зарабатывать на хлеб, бороться со 

сплетнями и недоверием окружающих к себе. Однако Решад Нури Гюнтекин создал сильную 

героиню, которой удалось раскрыть свой потенциал в непростое время реформ. 

В своих романах Решад Нури выделяет прежде всего нравственные проблемы. «Писатель 

исследует взаимоотношения и взаимосвязи человека и общества в морально-нравственных 

аспектах»8. «Рекомендации и рецепты, которые мы находим в его книгах, весьма умеренны, ибо 

ограничены просветительским мировоззрением автора»9. В произведении «Листопад»10 (1930) 

показан спор между старой интеллигенцией и современной молодежью, олицетворяющей новый 

путь капиталистического развития11. Представителем интеллигенции, воспитанной в правилах 

патриархальной морали, является главный герой Али Риза-бей. Он считает, что главным законом 

жизни является честность и справедливость, а не стремление к обогащению. У него есть дети, но 

нет денег. «Молодой человек, похожий на хорька»12 говорит Али Риза-бею, что «… и дети в 

таком случае не принесут радости»13. А на склоне лет Риза-бею будет суждено увидите только 

                                                           
1 Там же. С. 332. 
2 Там же. С. 333. 
3 Адыгёзалова М. Н. Гызы. Образ волевой женщины в произведении Решата Нури Гюнтекина «Королёк – 

птичка певчая». С. 45. 
4 Там же.  
5 Кешоков А. Три романа Решада Нури. С. 3. 
6 Там же. С. 4. 
7 Там же. С. 5. 
8 Кешоков А. Три романа Решада Нури. С. 4. 
9 Там же. С. 5. 
10 Гюнтекин Р. Н. Клеймо; Листопад; Мельница / перевод с турецкого Л. Медведко и М. Малышева; 

предисловие Алима Кешокова. М.: Художественная литература, 1969. 411 с. 
11 Там же. С. 7. 
12 Гюнтекин Р. Н. Клеймо; Листопад; Мельница. С. 161 
13 Там же. С. 163. 
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листопад в своём саду. Картина листопада символизирует «социальные перемены, 

происходившие в жизни турецкого общества после кемалистской революции и установления 

республики»1. Решад Нури Гюнтекин показывает, что моральные и нравственные устои 

турецкой патриархальной семьи «рушатся под натиском новых отношений». «Людей одолела 

жажда наживы…»2. Показана картина турецкого общества первой половины двадцатого века с 

меняющимися ценностями. 

Что касается женских образов в «Листопаде», то они выражают взгляды молодых людей, 

стремящихся к счастью, связанному с финансовой обеспеченностью, самостоятельности и 

свободе от старых семейных устоев. Также внимания требует образ жены Али Риза-Бея – 

Хайрие-ханым. «Она всегда была отличной хозяйкой, бережливой и расчетливой… никогда не 

пренебрегала своими домашними обязанностями»3. Тем не менее, Хайрие-ханым «умом не 

блистала… провела всю свою жизнь в четырёх стенах дома и ничего в этом мире не знала, кроме 

своих детей»4. Её можно охарактеризовать как порядочную представительницу старого 

общества, поддерживающую порядок в доме и семье. 

 Совсем другой представлена жена Шевкета, сына Али Риза-бея. Ферхунде с самого начала 

пришлась не по душе Али Риза-бею. Она была «легкомысленная, самоуверенная и даже наглая… 

нисколько не сомневающаяся в своих правах»5. Благодаря своему уму и хитрости, Ферхунде 

стала хозяйничать в доме, ни с кем не считаясь.  

Лейла, дочь Али Риза-бея, казалось, должна была сохранить в себе высоконравственные 

качества, так как она воспитывалась в интеллигентной семье. Однако она приобрела вульгарные 

манеры, грубость и непочтительность, и не желала слушать отцовских наставлений. Получилось 

так, что Лейла жила по своему усмотрению, пользуясь свободой. «Дочь восстала против отца!»6. 

Это показатель того, что в семье уже поменялись ценности, и старшее поколение не может 

ничего с этим поделать.  

Старшая дочь Фикрет уже не жила со своей семьёй. Ей удалось выйти замуж. Однако счастья в 

новом доме не нашла. Фикрет жилось не сладко. «Теперь она была похожа на обыкновенную 

женщину из провинции… видно стала сварливой»7. Возможно, таким завершением судьбы 

Фикрет автор хотел сказать, что ценности нового поколения не приносят счастья. 

Что касается женщин, то Али Риза-бей метко заметил: «теперь молодые женщины истеричны, от 

них всего можно ожидать»8. Из этого можно сделать вывод, что, по мнению автора, при 

наступлении новых отношений в турецком обществе 10–30-х годов прошлого века, семья 

перестала быть главной ценностью и средством самореализации. Новым путем достижением 

своих целей стало обретение независимости и самостоятельности. Также подчеркивается, что 

                                                           
1 Кешоков А. Три романа Решада Нури. С. 8. 
2 Гюнтекин Р. Н. Клеймо; Листопад; Мельница. С 163. 
3 Там же. С. 195. 
4 Там же. С. 209. 
5 Там же. С. 208. 
6 Там же. С. 258. 
7 Гюнтекин Р. Н. Клеймо; Листопад; Мельница. С. 265. 
8 Там же. С. 255. 
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одним из качеств нового типа людей стало их умственное превосходство над прошлым 

поколением, которое ценило честь.  

Еще один образ духовно сильной женщины – Маджиде – создан Сабахаттином Али в романе 

«Дьявол внутри нас»1. Это первый переведенный на русский язык роман писателя2. В нем 

рассказывается о любви стамбульского интеллигента Омера к студентке консерватории 

Маджиде3. Главная героиня Маджиде наделена необычайной искренностью и мужеством. Она 

не способна кривить душой. 

«Маджиде не была похожа на своих товарок, которые считали, что музыка – это лишь средство, 

помогающее получше выйти замуж, и что после свадьбы её можно бросить, как ненужное 

девичье платье. Для неё музыка была близким другом, в котором она видела смысл жизни и 

который всегда будет рядом с ней»4. Она любила одиночество. «До сих пор лучшими минутами 

в моей жизни были те, когда я оставалась совсем одна»5. Она знакомится с Омером, ветреным 

человеком. Тем не менее, он стал первым человеком, с которым ей было приятно быть вместе. 

Маджиде не нравятся друзья Омера, которые заставляют его делать вещи, которые противны 

ему. Однако он не может им отказать, потому что у него нет воли. Маджиде понимает, что на неё 

легла большая ответственность: за себя и за Омера. Это чувство ответственности только 

заставляет Маджиде испытывать гордость, ей приятно осознавать, что жизнь другого человека 

зависит от неё. Несмотря на это, «ей нужен был не только капризный ребенок, но и старший брат, 

который мог быть ей опорой в жизни»6. Женщина нуждается в том, чтобы мужчина защищал её 

и оберегал её статус. 

Сабахаттин Али изображает в романе две семьи: семья тетушки Эмине, у которой некоторое 

время жила Маджиде, и семья отца Маджиде. Семья Эмине пытается приспособиться к новым 

общественным отношениям, но остается связана со старым патриархальным бытом7. В её доме 

«… надписи из Корана уживаются рядом с пластинками модных американских фокстротов»8.  В 

семье отца Маджиде ещё пытаются жить по старым патриархальным нравам и обычаям.  

Тем не менее, главная героиня нашла поддержку в лице своего бывшего учителя музыки Бедри, 

который пообещал Омеру заботиться о Маджиде. Таким образом, этот женский образ воплощает 

в себе терпение, которое было нужно, чтобы пережить трудности, связанные с враждебностью 

родных и бессилием Омера. Она приняла решение отпустить Омера, чтобы тот стал другим 

человеком. С этого момента о ней заботится учитель музыки. Хочется верить, что с помощью 

Бедри Маджиде найдет дорогу к настоящей жизни9. Она была готова долго ждать, пока не 

                                                           
1 Сабахаттин А. Дьявол внутри нас / перевод с турецкого, послесловие и примечания Р. Фиша; предисловие 

Назыма Хикмета. М.: Гослитиздат, 1955. 249 с. 
2 Назым Х. Предисловие. С. 6. 
3 Фиш Р. Сабахаттин Али и его роман «Дьявол внутри нас». С. 237. 
4 Сабахаттин Али. Дьявол внутри нас. С. 35. 
5 Там же. С. 100. 
6 Там же. С. 152. 
7 Фиш Р. Сабахаттин Али и его роман «Дьявол внутри нас». С. 241. 
8 Там же. С. 241. 
9 Фиш Р. Сабахаттин Али и его роман «Дьявол внутри нас». С. 242. 
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настанут перемены с Омером, и он не воспитает в себе силу воли, пока не настанут перемены в 

обществе.  

Совершенно другие слои общества и жизненные ситуации описаны в романе Суад Дервиш 

«Фосфорическая Джеврие»1. Суад Дервиш, черкешенка по матери2, за равноправие женщин в 

Турции. Она училась в берлинском университете и там же посещала консерваторию. 

Вернувшись на родину, писательница словно перенеслась на несколько веков назад, так как её 

сверстницы кутали свои лица в чаршафы, сидели за решетками гаремов, были лишены права 

говорить с мужчиной3. Из-за этого бесправия, в «Фосфорической Джеврие» Суад Дервиш 

высказывает идею о раскрепощении женщины.  

Джеврие – уличная женщина и вместе с тем самая привлекательная девушка в трущобах 

Стамбула. «С тех пор как она себя помнила, она отдавала своё тело каждому встречному…»4. 

«Вся её жизнь прошла среди незнакомых, чужих людей, среди темных личностей»5. К ней 

никогда не обращались на «вы». Когда она познакомилась с мужчиной, который помог ей 

спастись от полиции и не покинул её, когда она болела, Джеврие раскрывается с другой стороны. 

Так, как к ней относился незнакомец, к ней не относился никто. Незнакомец считал её равным 

себе человеком с такими же социальными правами. Его не смущали её несколько грубая манера 

поведения, невежество или то, что она была уличной женщиной. Такое теплое отношение 

незнакомца сделало Джеврие его подругой. Он стал для неё как старший брат. С ним она могла 

делиться своей любовью к жизни. «Жизнелюбие было основой её характера»6, рядом с ним она 

становилась святой. В то же время Джеврие желала сама «… распоряжаться своими действиями 

и поступками, делать всё, что хочешь, никого не спрашивая»7. Здесь выражается сложный 

характер героини, которая с одной стороны желает самостоятельности, а с другой стороны, она 

готова пожертвовать собой ради него. 

Ещё одним интересным аспектом является то, что Джеврие несколько раз была в тюрьме и 

несколько раз ей удалось сбежать оттуда. Это говорит о том, что она любила свободу, ей 

некомфортно в рамках существующего общества. Тот факт, что у человека, с которым 

встречалась Джеврие, нет имени, говорит о том, что это собирательный образ мужской части 

турецкого общества. В свою очередь, Джеврие одновременно обладает душевной чистотой, 

наивностью и верностью вместе с гордостью и свободолюбием. Такая противоречивость 

характера является следствием законов того мира и общества, в котором живет Джеврие, мира 

враждебного человечности. 

                                                           
1 Суад Д. Фосфорическая Джеврие / перевод с турецкого и послесловие Р. Фиша. Новосибирск.: 

Новосибирское книжное издательство, 1958. 204 с. 
2 Сибгатуллина А. Т. «Черкешенки» турецкой литературы. С. 233. 
3 Фиш Р. Послесловие. С. 200. 
4 Суад Дервиш. Фосфорическая Джеврие. С. 18. 
5 Там же. С. 40. 
6 Там же. С. 100. 
7 Там же. С. 178. 
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Таким образом, в романе звучит протест против униженного положения женщины1. Автор 

отмечает отношение мужчины к Джеврие как к сестре и человеку, равному по социально 

положению. По мнению Суад Дервиш, именно такого равноправия не хватало женщинам в 

Турции. 

Проанализировав женские образы, можно сказать, что их объединяет независимость и 

самостоятельность. Эти качества выражаются в том, что героини способны прямо выражать свои 

мысли и эмоции, действовать согласно внутренним побуждениям, не страшась последствий. 

Несмотря на это, женщины все равно нуждаются в мужчине, который мог бы их оберегать. В 

мужчине они видят опору, благодаря которой раскрываются лучшие стороны героинь. Героини 

обладают огромным терпением. Они способны преодолевать любые сложности, которые им 

посылает жизнь, не отчаиваться в трудные минуты. В связи с этим героини близки народу, 

который тоже ждал перемен. Нужно уточнить, что Джеврие, в отличие от других героинь, 

является представительницей низшего слоя турецкого общества. Этот факт позволяет понять, 

что перемены, произошедшие со статусом турчанки и образом женщины затронули все слои 

общества в Турции. Вместе с близостью к народу стоит еще одна черта, а именно непохожесть 

на всех. Это верно по отношению к Маджиде и Феридэ в первую очередь. Стоит вспомнить, что 

обе героини отличались от подруг тем, что имели образование. Такая деталь наводит на мысль о 

том, что более образованные и просвещенные люди того времени раньше усвоили 

прогрессивные взгляды, касающиеся равноправия женщин. Есть примеры, которые можно 

считать крайностью. Это героини романа «Листопад». Им не свойственно чувство совести или 

такое понятие как покорность. Их дерзость и самоуверенность переходят грани приличного. Не 

обладая какими-либо знаниями или способностями полезными для общества как в случае с 

Маджиде или Феридэ, они не добиваются счастливой жизни. Таковыми являются основные 

черты проанализированных женских образов. 
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Аннотация 

Для оценки торгового оборота между Свердловской областью и Турецкой Республикой были 

изучены показатели внешней торговли за 2013-2020 гг. Данные показатели были сравнены с 

торговым оборотом Москвы (без области) и Турции, а также Татарстана и Турции и некоторых 

других областей за тот же период. Автор приходит к выводу о том, что опыт других регионов 

России в торговом сотрудничестве с Турцией не может быть использован в Свердловской 

области. По мнению автора, существуют перспективы развития торговых связей Свердловской 

области и Турецкой Республики. 

Ключевые слова: Россия, Турция, российско-турецкие отношения, межрегиональные 

отношения, Свердловская область, Москва, Татарстан, экономика, торговля. 

 

 

В настоящее время все больше набирает процесс перехода от глобализации к регионализации, в 

результате чего субъекты внутриполитического процесса оказываются вовлечены в 

международные отношения. Примером такого субъекта в РФ уже долгое время является 

Свердловская область, которая самостоятельно выступает на мировой арене в том числе в 

направлении торгово-экономических отношений с разными странами. Не исключением является 

и Турецкая Республика. 

Целью данной работы является оценка показателей внешней торговли Свердловской области и 

Турецкой Республики. В рамках данной цели были поставлены следующие задачи: выявить 

общие тенденции развития торговых отношений России и Турции; определить место 

Свердловской области в торговом сотрудничестве России и Турции.  

Говоря о Свердловской области, в 2013-2020 гг. общий торговый оборот с Турецкой Республикой 

составил 2,56 млрд долларов США. Турция является торговым партнером области № 7 с долей 3 

%. 2,31 млрд от общего товарооборота — экспорт, а 250 млн — импорт. 

mailto:margaritamoiseeva572@gmail.com
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Самые высокие показатели торгового оборота наблюдались в 2013-2015 гг. В 2016 г. по 

сравнению с 2015 г. торговый оборот упал в 5 раз и составил 111,6 млн долларов США. В 2017-

2019 гг. показатели возросли, но так и не вернулись к докризисному состоянию. Самым высоким 

в посткризисный период стал торговый оборот 2020 г., благодаря контрактам, подписанным на 

промышленной выставки ИННОПРОМ-2019, где Турция выступила страной-партнером. 

Среди российских регионов торговым партерном Турции № 1 является Москва. За 2013-2020 гг. 

общий торговый оборот Москвы и Турецкой Республики составил 97,8 млрд долларов США. 

83,5 млрд от общего товарооборота — экспорт, а 14,3 млрд — импорт. 

Основной позицией экспорта за исследуемый период является товарная группа «скрытый 

раздел», который составляет 61% от общего объема. Импорт товаров из Турции в Москву более 

вариативен. В целом динамика развития торговых отношений отражает тенденции, схожие с 

теми, что наблюдаются в сотрудничестве Свердловской области и Турции. 

Другим важным торговым партнером Турции является Республика Татарстан. За период 2013-

2020 гг. торговый оборот Татарстана и Турецкой Республики составил 3,08 млрд долларов США. 

Турция является торговым партнером Татарстана № 15 с долей 2,3 %.  

Торговый оборот Турции с Татарстаном превышает торговый оборот Турции со Свердловской 

областью. Импорт из Турции незначительно превышает экспорт и составляет 1,58 млрд долларов 

США против 1,51. В Москве, Свердловской области и в целом по России наблюдается 

противоположная тенденция.  

Самым плодотворным для торговых отношений Турции и Татарстана можно считать 2013 г., 

когда общий товарооборот достиг 657 млн долларов США. Далее до 2017 г. наблюдается 

постепенное снижение показателей. В 2017-2019 гг. происходил рост товарооборота. В 2020 г. 

происходит падение всех показателей из-за пандемии коронавируса.  

Также среди российских регионов важными торговыми партнерами Турции являются 

Краснодарский край, Ростовская и Липецкая области. Их доля от общего товарооборота России 

и Турции за 2013-2020 гг. составляет 6,9 %, 6,2 % и 4,7 % соответственно. Замыкает пятерку 

лидеров Кемеровская область с показателем 4,7 %. У всех названных регионов экспорт в Турцию 

значительно превышает импорт.  

Краснодарский край и Ростовская область сотрудничают с Турцией из-за выгодного 

географического положения на юге России, где более плодородные почвы, что дает возможность 

экспортировать сельскохозяйственные продукты. Относительная близость этих регионов к 

Турции снижает транспортные затраты.  

Другая ситуация сложилась в Липецкой и Кемеровской областях. Более 99 % от товарооборота 

этих регионов с Турцией за 2013-2020 гг. составляет экспорт. Из Липецкой области в Турцию в 

основном экспортировались металлы и изделия из них. Из Кемеровской области — минеральные 

продукты. Высокие показатели экспорта из этих областей в Турцию связаны прежде всего со 

специализацией предприятий, расположенных в этих регионах.  
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Можно сказать, что торговые отношения Свердловской области и Турецкой Республики 

складываются синусоидально: в кризисные моменты товарооборот падает, а затем постепенно 

наращивается. Это отражает общую тенденцию российско-турецких отношений.  

Анализ структуры экспорта и импорта показал, что ориентация Свердловской области на опыт 

других регионов РФ нецелесообразна. Однако Турция уже не первый год выражает 

заинтересованность лесными ресурсами Свердловской области — наращивание торговых 

оборотов можно произвести по этой позиции. Перспективы интенсификации торговых 

отношений, безусловно, присутствуют — это показал резкий рост показателей в 2020 г., который 

оказался кризисным для всех остальных регионов. 
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Проблема положения христиан в Ираке в 2011-2018 гг. является актуальной ввиду того, что после 

событий «арабской весны» в 2011 г. начались обострения в межконфессиональных отношениях 

в целом, что естественно не могло не затронуть христиан. Для понимания того, что происходило 

с иракскими христианами в 2011-2018 гг., нужно упомянуть всё то, что происходило с ними в 

предыдущие несколько лет. В 2003 г. в Ираке началась война, спровоцированная американским 

военным вторжением, что привело к обострению межконфессиональных отношений в Ираке. 

Модель мирного сосуществования в Ираке мусульман и христиан оказывается под угрозой. 

Основной причиной этого является тот факт, что инициатором войны являлось США – 

государство с преимущественно христианским населением. В связи с этим, исламистские 

радикалы начинают идентифицировать любого иракского христианина, как человека 

«прозападного». Факт идентификации радикалами иракских христиан, как «прозападного» 

элемента предопределяет их судьбу на несколько лет вперед. Уже в 2010 г. на Ассамблее Синода 

епископов по Ближнему Востоку было озвучено, что за последние несколько лет количество 

христиан-католиков уменьшилось с одного миллиона до 300 тыс. человек. Оставшиеся в Ираке 

христиане стали эмигрировать в северные и северо-восточные районы государства. Важно 

отметить, что события «арабской весны» в 2011 г. напрямую Ирак не затронули, в отличии от 

других государств арабского мира. Однако, важным последствием «арабской весны» в целом 

стало очередное обострение межконфессиональных отношений, а также рост влияния 

радикальных экстремистских организаций. 

К 2011 г. положение христиан в Ираке в некоторой степени являлось критическим. Ситуацию 

усугублял тот факт, что в октябре 2010 г. в сиро-католической церкви в Багдаде произошел 

крупнейший за последнее время теракт. Его жертвами стали более 50 человек, двое из которых 

являлись священниками храма. После данного события многие иракские христиане отмечали, 

что они потеряли ощущение своей страны в атмосфере развивающегося радикализма. В период 

с 2011 по 2014 гг. христианско-мусульманские отношения хоть и обострились, но 

систематических гонений на христиан не наблюдалось.  Данный период характеризуется скорее 

частными случаями нападений на христиан и их святыни. Так, например, в 2011-2012 гг. было 

совершено несколько взрывов у церквей в Багдаде, Мосуле, Киркуке, ответственность за 

которые на себя взяли исламистские организации, которые в начале второго десятилетия XXI в. 

набирают серьезные обороты. Уже в 2013 г. образуется «Исламское государство Ирака и 

Леванта» (ИГИЛ), которое в 2014 г. разворачивает полноценное вооруженное наступление на 

северные районы Ирака. 
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К 2014 г. в Ираке, по разным данным, насчитывалось от 200 до 400 тыс. христиан на всей 

территории государства, при этом основная масса христианского населения была сосредоточена 

в северной части государства. В крупных северных городах количество христиан исчислялось 

десятками тысяч. Однако, этот же год делит жизнь иракских христиан на «до» и «после». Первым 

важным достижением ИГИЛ становится захват Мосула, в котором находилась крупная 

христианская община. Уже в первые дни после захвата Мосула его христианское население 

сократилось в несколько раз, а оставшиеся христиане оказались подвергнуты серьезным 

гонениям и насилию. Основным методом борьбы экстремистов с христианами становится их 

запугивание, похищение детей и женщин, которые в последствии часто оказывались в рабстве. 

Насилие также достигало крайностей – многих христиан попросту убивали. Через месяц после 

захвата Мосула боевики поставили ультиматум – христиане были обязаны либо покинуть 

территорию совсем, либо принять ислам и платить крупный ежемесячный налог. Естественно, 

что этот выбор был безальтернативным и христиане покидали город, не имея возможности 

платить крупные налоги. Уже в июле 2014 г. патриарх Халдейской католической церкви Луис 

Рафаэль Сако констатировал, что в Мосуле не осталось ни одного христианина. 

Аналогичная ситуация наблюдалась в августе того же года в Каракоше. Отличительной чертой 

города являлось то, что до захвата боевиками ИГИЛ он был населен преимущественно 

христианами. По разным данным, к августу город населяло порядка 50 тыс. христиан разных 

конфессий. К христианам Каракоша применяются те же самые меры насилия, что и в Мосуле – 

запугивания, хищения и даже убийства. Естественным следствием, явилось то, что Каракош стал 

очередным городом на карте Ирака где полностью исчезает христианская часть населения. 

Естественным процессом в жизни христиан в 2014 г. становится эмиграция. Многие христиане 

уезжали в соседние государства с более благоприятной обстановкой – в Ливан и Иорданию. 

Однако, некоторые христиане были вынуждены мигрировать внутри государства. Самым 

распространенным направлением стал Иракский Курдистан, где к 2015 г. проживало более 100 

тыс. христиан. Многие христиане также скрывались в горных районах, где условия жизни 

являлись предельно низкими – люди испытывали острую нехватку еды, воды и одежды. 

Массовая эмиграция христиан из Ирака заставила мировое сообщество обратить внимание на 

проблему. 2015 г. становится временем консолидации мирового сообщества вокруг проблемы 

положения христиан на Ближнем Востоке в целом. Культурные и благотворительные 

международные организации обращают внимание не только на проблему самих христиан, но и 

проблему разрушения их святынь. К 2015 г. многие христианские храмы пострадали от рук 

радикалов – многие были разрушены, а другие превращены в мечети или административные 

здания боевиков. Христианские фрески, иконы, статуи и рукописи стали серьезным источником 

заработка ИГИЛ. Таким образом, к 2015 г. появился риск того, что будущее христиан Ирака под 

серьезным вопросом. 

Однако, в 2016 г. происходят первые позитивные изменения в жизни иракских христиан. 

Активную деятельность начинают разворачивать различные христианские благотворительные 

организации. Во второй половине 2016 г. на территории Ирака и Сирии в сумме работало 

порядка 40 таких организаций, занимающихся реальной помощью страдающим христианам. К 

2017 г. положение христиан в Ираке улучшилось вновь – были освобождены Мосул, Каракош, 
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Эль-Кош, в которых до войны присутствовало множество христиан. Главным вопросом 2017 г. 

для иракских христиан становится вопрос их возвращения на свои прежние места проживания, а 

главными задачами стали восстановление храмов, монастырей и быта в целом. В этом им 

помогало большое количество христианских благотворительных организаций, которые 

занимались как восстановлением храмов, так и непосредственно помощью самим людям. Но 

христиане не стремились возвращаться на свои родные земли. К 2018 г., по разным данным, Ирак 

насчитывал всего лишь несколько десятков тысяч христиан, в то время как к 2014 г. их 

количество составляло от 200 до 400 тыс. 

Таким образом, жизнь иракских христиан в период с 2011 по 2018 гг. можно разделить на 2 этапа. 

Первым является период с 2011 по 2014 гг., когда христиане подвергались частным случаям 

гонений. 2014 г. же стал переломным для иракских христиан – они подверглись масштабной 

волне насилия со стороны вооруженных экстремистских формирований, а реальные улучшения 

в их жизни начались лишь в 2016 г., когда проблемой занялись христианские благотворительные 

организации. 
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Abstract 

Authentic materials offer a big number of advantages for English language learners, such as an exposure 

to the real life language and cultural environment, motivation increase for studying foreign languages, 

improvement of various language skills, e.g. listening, building up confidence in dealing with many 

different accents, registers, tempo of speech etc. and coping with unknown vocabulary. 

In this article authentic materials are defined in their wide meaning as any sources of language like 

literary texts, magazine articles, news reports, videos, television programmes, films etc. that have not 

been adapted in any way and that were created by native speakers and intended primarily for the same 

target audience consumption, i.e. these materials were originally produced without any thought of their 

non-native accessibility and for non English language teaching purposes. 

However, it is possible to incorporate and insert these authentic resources in the educational process as 

well to supplement the main English course syllabus and to make them an effective learning tool with 

the help of various specifically designed types of tasks covering all main stages: pre-viewing (e.g. to 

pre-teach some vocabulary and predict the content), while-viewing (e.g. different types of 

comprehensive tasks to check information, sequence events, concentrate on body language etc.) and 

post-viewing (e.g. discussion, working with new key vocabulary etc.) or follow-up activities. One of the 

highlights of this article is to emphasize that authentic video materials are also appropriate for exam 

preparation if tasks accompanying them match the common types of exercises represented in standard 

textbooks, such as gap filling, multiple choice, matching, reordering, true-false statements etc., and that 

any teacher is capable of designing such tasks by keeping in mind and following a few rules and 

procedures, for instance, using plausible distractors, keeping all options of the same length and style, 

applying paraphrasing etc.  

This paper focuses on one type of authentic resources so far - video materials - since visualization of 

study materials, a wide implementation of IT-technologies and elements of gamification in education 

are becoming part and parcel of modern education process which is also determined by the emergence 

of a new framework of reality perception known as mosaic thinking with its active usage of visual 

images and short information clusters. One more benefit provided by videos is their tendency to be more 

up-to-date than printed materials, and as a result to respond more to current events. That is why due to 
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their urgent and topical content video clips can serve as starting points for further oral discussions and 

developing speaking and critical thinking skills.  

Despite the widespread view that authentic resources can be exploited only by students of an 

intermediate level and higher, it is stated here that authentic materials can also be used by lower level 

learners. To make it less challenging for them, we can resort to the following strategies: grade and make 

tasks simple (e.g. to make students concentrate only on understanding the general idea and don’t expect 

full comprehension from them), pre-teach some vocabulary, support the task setting with additional 

images or explore transcripts or sub titles. Furthermore, a video is a very suitable form of authentic 

materials for beginners because it provides a visual support which simplifies the understanding of its 

content. In addition, some modern digital tools and services, e.g. EDpuzzle, can come to teachers’ aid 

because it allows them to cut and edit a video clip by themselves and thus to choose and to put their 

students’ minds only to a particular part of this video.  

Suitable and well-selected video clips as well as assignments created for them provide engaging, 

entertaining and informative content that contributes to leverage learners’ attention and to accomplish 

learning goals in a motivating and innovative way. 

Keywords: Authentic materials, a video clip, task design, teaching foreign languages, English language 

teaching 

 

 

INTRODUCTION 

The usage of video content in learning foreign languages has become popular in the 1990s, and today 

due to the enhanced and wider access to independent authentic video source websites, not to mention 

standard coursebook curriculum materials, its impact has only increased. Moreover, for the majority of 

young people, video has become a part and parcel of their everyday lives, a preferable means to 

consume, create and exchange content: “What we are now seeing is the gradual ascendance of the 

moving image as the primary mode of communication around the world: one that transcends languages, 

cultures and borders” (Apkon, 2013: 24). This remark is also reinforced by the emergence of a new 

framework of reality perception known as mosaic thinking with its active usage of visual images and 

short information clusters (Старицына, 2018: 271-272). These tendencies allow teachers and students 

to integrate video materials in classroom and homework activities in a creative way and experience the 

benefits this type of information provides.  

With regard to the possible advantages of using video clips for learning purposes, the following points 

could be mentioned: “People connect to visual content because it engages them, it encourages 

intercultural awareness and critical thinking, visual stimuli is processed faster in the brain than text, it’s 

a window on the world, authentic videos provide an enormous amount of cultural information 

economically, video is a powerful motivational tool for learners” (Goldstein and Driver, 2015: 2) since 

students see that what they learn is not out of touch with everyday life.  
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MAIN PART 

As far as the present article deals with a certain type of a video resource known as authentic, the 

definitions of these terms ‘authentic materials’ and ‘authentic video’ should be briefly explored. There 

are many approaches and attempts to describe these notions. According to Beckman and Klinghammer, 

“authentic materials are materials used in the target culture for actual communicative needs. They should 

enable the learner to hear, read, and produce language as it is used in the target culture” (Beckman and 

Klinghammer, 2006: 84). Almost the same point of view with a bit different, narrower interpretation of 

the subject is shared by Carter and Nunan who state that “authentic materials are ordinary texts not 

produced specifically for language teaching purposes” (Carter and Nunan, 2001: 68). Additionally, 

Morrow defines “an authentic text as a stretch of real language, produced by a real speaker or writer for 

a real audience and designed to convey a real message of some sort” (Morrow, 1977: 13). As for the 

notion of ‘authentic video’, Stempleski characterizes authentic video material as “video designed for its 

entertainment value rather than for language teaching” (Stempleski, 1987: 1). Sherman points out that 

authentic video constitutes “all the kinds of programme you normally see at the cinema, on TV or on 

DVD” (Sherman, 2003: 1) and enumerates the types of authentic video such as “drama video (films, 

soaps, sitcoms, etc.), documentaries, TV news and weather, discussions, interviews, TV commercials, 

talk shows, game shows, educational films” (Sherman, 2003: 6). Some other researchers enlarge this list 

by singling out more kinds of video, for instance, ‘how to’, or instructional videos that demonstrate how 

to do different things and activities, that is why they are very visual and not so difficult for perception, 

music videos, movie clips that are “short excerpts from films or TV series” (Peachey, 2020: 1). To recap 

on the meaning of the term ‘authentic materials’, in the present paper a wider definition of it is applied 

and it is regarded as an umbrella term for any piece of oral or written language that was initially produced 

by and for native speakers in mind, used on a daily basis for other goals than teaching a foreign language 

and has not been changed, modified or adapted.  

However, it is possible to exploit and implement authentic materials in foreign language study process 

successfully in various settings – in face-to-face classes, remotely, in self-study, as a home assignment, 

etc. In order to make video an effective and powerful teaching tool, several criteria should be taken into 

account: 

 Duration: The research shows that after more than 2 minutes of watching engagement tends to 

start falling off, so the ideal length of video is around 2 minutes. On the other hand, if you need to 

include a longer video in your class as a means of content support with the purposes of developing and 

expanding students’ knowledge of a particular topic, for instance, it does not matter if it is 3 or 12 

minutes long because with respect to engagement within this duration period it remains to be the same 

at around 50 %. Nevertheless, it is highly recommended not to exceed this time limit (Peachey, 2020: 

2). 

 Type of video that influences the level of content complexity as well as the range of exercises 

to be developed. Thus, ‘how to’ videos and advertisements tend to be suitable even for a low-level 

classroom, whereas educational videos offer more opportunities to design diverse comprehension tasks 

(Peachey, 2020: 1).  

 Purpose: Why are you going to watch the video? What are your students to do with it? – answers 

to these questions need to be found out before watching a video clip and it is essential to make this 
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objective clear for students themselves since how video will be used is determined by class objectives. 

Among the possible aims are: firstly, video plays a role of a stimulus, i.e. it is used to extend background 

knowledge as students need to learn something about the topic before you dive into it in more detail, to 

generate interest and prompt further classroom activities, e.g. spark discussions; secondly, video can 

serve as a resource and a source of information to enrich a text or complement any other material from 

the coursebook that offers the same or a different perspective on it, to deepen students’ knowledge of a 

topic; thirdly, a language focus (a video clip serves like a language model and the purpose is to identify 

certain language - words, set expressions, chunks, their functions, to explore pronunciation, accents 

etc.); and finally, skills practice (the main focus is to practice listening in different ways (e.g. micro-

skills – listening for specific information, for gist, speculating about visual content, including prediction 

and hypothesizing, etc.) that can also entail and foster speaking or writing in a follow-up task) (Goldstein 

and Driver, 2015: 3-4). 

Some other issues, such as the number of students, their age, language level, educational situation 

(school, private school, university, one-to-one class, face-to-face lesson or distance learning, etc.), 

should not be underestimated in the process of choosing the right video in every particular studying 

situation as well.  

In order to take a full advantage of a rightly selected video according to the guidelines mentioned above, 

it is also vital to use it in an appropriate way and to plan the classroom tasks revolving around this video 

content carefully. They should embrace 3 main stages - before, during and after watching (Allan, 1983: 

12-14; Peachey, 2021: 3).  

As far as before, or pre-viewing video strategies are concerned, they are mainly aimed at activating 

background knowledge, arousing curiosity in a topic, eliciting a response to see later if students can 

confirm it, providing background information and context and previewing vocabulary. At this stage in 

order to identify a video topic and introduce or elicit some vocabulary, meaningful screen captures of a 

chosen video with further confirmation after watching are possible to be used. Asking open-ended 

questions correlated with the subject discussed in video to set the context and to encourage students to 

share their experience and opinions is also regarded as a good warm-up and, what is more, it goes in 

accordance with one more educational  trend - personalisation. To develop the prediction competence, 

the freeze framing (it is especially useful for attracting interest, development of speaking skills while 

expressing different points of view), silent viewing (mainly beneficial for predicting language used, for 

focusing on characters’ roles and context) and blind listening (for guessing situation, setting and context) 

strategies are suitable to be applied in combination or separately.  

During video watching strategies provide a reason for watching this video, allow to focus students’ 

attention on some particular aspects of the video clip and fall into 5 main categories and types: to begin 

with, it is stopping video at a certain point in order to concentrate on images and objects for the purpose 

of enhancing language through observation; in the second place, it is clarification and replaying to turn 

the spotlight on specific language or facts; moreover, questions of various kinds such as close-ended for 

concept or comprehension checking and open-ended ones primarily aimed at enhancing students’ 

speaking skills through exchanging their thoughts can be posed at a certain part of a video clip; another 

strategy to employ is sequencing, i.e. putting in the correct order a jumbled sequence of several short 

clips from video with answers justification; and on top of that is inferring that means working out and 
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deducing about characters’ thoughts based on body language to find out the connection between verbal 

and non-verbal communication, about setting based on cultural aspects to form cultural awareness and 

about actions beyond the screen for stimulating imaginative and creative thoughts, therefore this strategy 

works towards training critical thinking and other more complicated higher order thinking skills like 

evaluation and analysis, according to Bloom’s taxonomy. 

Since traditionally very often authentic videos are not supplied and supported with any comprehension 

or follow-up activities created specifically for learning purposes, one of the key phases is designing 

interactive tasks to complement this video resource and to make it meaningful for studying purposes 

and language development. The most common while-viewing comprehension activities for details 

include gap filling, multiple choice, matching exercises, as well as true-false statements. This process 

of video task design is creative, though at the same time rather time-consuming, challenging and requires 

certain skills and knowledge, but it is possible to make this procedure easier by following several rules 

and recommendations.  

To start with, the basic principle of gap filling activity task design is paraphrasing, when the same idea 

from video is rendered in the task with different words, e.g. synonyms. To give an example of this point, 

let’s turn to the video ‘How can you be more productive?’ on YouTube channel devoted to the 

productivity tips and consider the gap-filling task for tip 2, which sounds as “look for choices that make 

you feel in control because that will generate self-motivation”. The possible gap filling task option is 

‘Tip 2 – search for (the synonym for the word ‘look for’) options (instead of ‘choices’) that make you 

feel you are in charge of the situation, that you guide and manage things by yourself since (instead of 

‘because’) it develops (instead of ‘generates’) …………….. .’ The correct answer is the word ‘self-

motivation’. It should be emphasized that in this type of activity missing words or phrases should be 

meaningful parts of speech (not prepositions, auxiliary verbs, conjunctions, etc.) as the goal here is to 

check understanding of specific information, key video concepts as well as knowledge of some 

vocabulary. One more method to employ here is to use in exercises words with more general or, on the 

contrary, concrete meanings than in video itself. For example, in the video titled ‘9 most advanced AI 

robots’ a gap filling question about one type of robots called Spot and presented there as “a robot dog 

designed for industrial uses” is the following – ‘If compared with animals, Spot resembles a 

……………..’. The correct answer is the word ‘dog’. Gap filling activities are considered to be the 

easiest task type that can be created by teachers themselves for almost every video if taking the major 

pieces of advice described above. 

More challenging type of activity for task development based on authentic materials is multiple choice 

which requires the usage of plausible distractors that ideally should include facts mentioned in this video 

clip but with reference to another information. To illustrate this point, in the same video ‘9 most 

advanced AI robots’ there is an explanation of why HRP-5P robot was created in Japan – “HRP-5P was 

created as a response to the country's labour shortage due to its aging population and declining birthrate”. 

The following multiple choice question is suggested here: ‘What problem was HRP-5P intended to solve 

in Japan?’ ‘a) lack of workers, b) a big number of dangerous jobs, c) aging population’. The correct 

answer is letter ‘a’ – ‘lack of workers’. On the one hand, this exercise is again based on the paraphrasing 

principle (‘labour shortage – lack of workers’), but on the other hand, the rest two options are also 

touched upon in this video, though they are not answers to the question set above, which makes this task 
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a bit challenging, but manageable for learners with major ideas from the video checked: “HRP-5P is an 

advanced humanoid robot designed to operate autonomously and carry out heavy labor in hazardous 

environments” (there is still no information in the video that heavy labor in hazardous environments (or 

dangerous jobs, as stated in the task) is the main problem in Japan). Another useful recommendations 

concerning multiple choice activities design involve keeping all options of the same length and style as 

well as not using words with the same root in questions and options so as not to give a hint about the 

correct answer, having enough number of options (at least 3) to choose between, keeping correct answers 

in random, different order to minimize guess work of students, marking negations (e.g. with the help of 

capital letters or another font) in questions or options if there are any.  

Regarding true / false statements task design, the rephrasing technique is also widely applied here. 

Besides including factual errors, in order to make this type of activity trickier some other helpful 

strategies can be outlined. Firstly, try to include different qualifiers (e.g. words ‘sometimes’, ‘always’, 

‘every’, ‘only’, ‘never’, ‘few’, etc.) in set statements that can change their meaning dramatically. For 

instance, in an episode featuring the Hyperloop project the following statement can be made: ‘A 

Hyperloop will transport only people in its carriages inside tubes.’ This sentence is false due to the word 

‘only’ because, according to the video, “passengers and freight will be carried in dedicated carriages…”. 

One more valuable device is to make statements only partly true, so students need to be very attentive 

to classify them correctly as false ones. To take one example, the statement ‘GM crops are less 

sustainable in comparison with traditional way of farming in terms of pesticides and herbicides 

application’ created for the video about GM food is false because only one point here is true and it 

contains some incorrect information: “The genetic modification reduces the need for chemical 

pesticides…”, so it is more sustainable for the environment; at the same time there is no real difference 

with reference to herbicide application (“Crops can also be genetically modified to be resistant to weed 

killers, this means that only the weeds will be killed by the weed killers. This doesn't reduce the amount 

of chemical sprayed on a field but it does mean that higher yields can be gained”).   

The principal rule of a good matching activity is that the options (the number of them is also important) 

that are needed to be matched with the statements should have something in common, but at the same 

time possess unique, distinguishable traits or features. Thus, in the video that honours five great women 

of science who have changed the world forever, the discovery of 2 radioactive metals is attributed only 

to Marie Curie, though learners may be misled by the option ‘Lisa Meitner’ because she discovered 

protactinium, which is also a radioactive metal, but, in comparison with Marie Curie, it is her only 

achievement in this field.     

The described above types of activities devoted to watching and listening for specific information are 

widespread in many tests and international language exams. As a result, their task design can contribute 

to skills training for exam preparation. Furthermore, this format of such tasks with fixed answers makes 

them universal and suitable for different study contexts and settings, e.g. in a flipped classroom or online 

asynchronous video-based lessons where answers to questions can be self-checked and self-corrected 

with software while also containing some comments that play an instructional role and can provide 

learners with immediate feedback in case of errors and therefore compensate for lack of physical 

presence of a teacher at the same time helping teachers monitor their students’ performance and progress 

easier and faster.  
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After video viewing strategies comprise summarizing to pinpoint key language and concepts, analyzing 

and making comparison or contrast by drawing connections among ideas, reflection and critique which 

is advantageous to share personal views and justify opinions, to make judgments by examining 

information, to present for and against arguments, to assess the pros and cons, to come up with a solution 

to the problem, etc. and, finally, creating a new topically-related video, podcast, essay, presentation, etc. 

which is especially common within the framework of a project-based learning. All of these post-viewing 

exercises can be done in a written form or orally, so this stage deals with training and improvement of 

other, more productive skills apart from listening, which is preferable for integrated-skills lessons.  

To illustrate some of these post-viewing activities, we can refer to the video ‘9 most advanced AI robots’ 

and use it as a pattern to ask students to design their own robot and deliver their ideas in the form of a 

short oral presentation, for instance, covering the robot’s purpose and field of operation, its features, 

overall appearance, basic functions to perform, its target market and benefits for society. One more 

example where higher order thinking skills like evaluation, analysis and critical thinking can be enabled 

is to ask learners to evaluate several future vehicles projects from video episodes (air car, Hyperloop, 

Airfish 8 etc.) by discussing the following questions: ‘Which of these projects do you find the most 

convincing? Which of these ideas do you find to be the least feasible? Which has the most advantages 

and solves the most problems? Which possesses the most potential problems? Which would be most 

suitable for your country?’, etc. 

One of the controversial issues is the possibility and ways of using authentic materials with low levels 

because despite all the benefits touched upon before, unfiltered, ungraded content can pose some 

difficulties in understanding. Nevertheless, there are practical satisfactory solutions to some potential 

challenges.  

The chief principle of applying authentic material in lower level classes is to keep the authentic language 

which makes it real and topical, but to grade the task according to the language level of your students. 

For instance, learners can watch a video clip only for gist, e.g. to look for or identify certain phrases / 

words they hear (e.g., in the video clip referring to environmental problems students can be given a list 

of environmental issues and asked to tick those items that were mentioned in the video or make such a 

list of environmental problems depicted in the video by themselves, and hence such an activity can be 

viewed as an educational lead-in to a lesson devoted to this topic) or to correct a written synopsis of the 

clip which contains some plain factual mistakes after watching. In order not to discourage students and 

to reduce psychological tension or blockade that might be triggered while facing something new or 

unknown, a teacher should emphasize that students do not have to grasp the meaning of every single 

word in video to accomplish this sort of task. However, some listening for details activities like gap 

filling tasks can also be implemented with beginners but in a modified way. To make them less tough, 

to give learners the satisfaction of dealing with authentic materials and to create the ‘situation of 

success’, it is better to avoid the principle of paraphrasing described above for high-level students, and 

to transform it more in a dictation by including direct citations from video with gaps to complete with 

already known items of vocabulary. 

Furthermore, authentic videos outweigh other types of authentic materials in terms of one more 

significant bonus provided. Visuals elements and images always not only improve retention, but also 

aid comprehension, make the overall message easier for learners to follow by illustrating of what is 
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being said or presenting visual cues for English language learners whatever their level is: 

“Understanding is that much easier because the language is interpreted in full visual context. Events, 

setting, actions, expressions, gestures in a scene give a dense immediate context which highlights 

meaning, both literal and pragmatic” (Sherman, 2003: 13). Owing to this fact, even more complicated 

comprehensive tasks for detailed information become accessible to such learners. For instance, in an 

episode about air car the following multiple choice question can be set: ‘A driver regulates this flying 

car movements with the help of: a) a steering wheel; b) a vertical handle; c) a special button’. Due to the 

picture shown in this video excerpt, students of almost any level can find the correct answer (which is 

letter ‘b’, where ‘a vertical handle’ stands for ‘a joystick’ in the original video, as the paraphrasing 

principle indicates) without struggling a lot. Consequently, even low-level learners are able to visually 

absorb some of the major ideas from video which can be later employed as a springboard for discussions.  

In addition, other approaches, in particular pre-teaching some key unknown or complicated vocabulary, 

having closed captions or subtitles, multiple re-viewing, selection of a bite-sized video clip or breaking 

the original video up by editing it using different apps, programmes and digital services like EDpuzzle 

are also able to smoothen the watching and listening perception and consequently scaffold and facilitate 

the learning process for low-level students.  

 

CONCLUSION 

Using authentic video as studying material in the classroom is a very powerful and productive means to 

draw and absorb learners’ attention, to widen their cultural awareness, to improve their confidence in 

real-life situations while getting used to real ‘unpolished’ voices and various accents and to master both 

productive and receptive skills on condition that the right video accompanied by adequate, suitable and 

coherent activities is chosen to work with.  
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В статье дается анализ заимствованных слов гайрайго в современных японских учебно-

методических комплексах, характеризуется структурное и семантическое содержание 
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Заимствованные слова гайрайго играют большую роль в японском языке, поэтому студенты, 

изучающие данный язык, знакомятся с этим слоем лексики ещё с первых занятий. Однако 

несмотря на это, тема гайрайго в японских учебно-методических комплексах не является 

раскрытой в современной научной литературе. Целью исследования стало выявление роли 

заимствований в изучении японского языка. 

Для достижения поставленной цели были проанализированы следующие японские учебно-

методические комплексы: «Минна-но Нихонго. Перевод и грамматический комментарий», 

«Маругото» и «Хадзимэё: Нихонго сёкю:», изданные с 2003 по 2021 г., что позволяет проследить 

mailto:semeshko.maria@gmail.com
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языковые тенденции этого периода. Кроме того, так как они предназначаются для людей с 

разным уровнем знания языка, это дает видение того, как изменяются гайрайго, а также их 

количество, с увеличением уровня сложности языка. 

Было выявлено, что процентное содержание заимствованных слов в учебно-методических 

комплексах составляет в среднем 16%, при этом 16% из них – универсальные слова, которые 

встречаются во всех трех комплексах. Их важную часть занимают названия стран. 

Так, от учебника к учебнику повторяются 14 стран: Австралия, Америка, Англия, Бразилия, 

Вьетнам, Германия, Египет, Индия, Индонезия, Италия, Россия, Сингапур, Таиланд, Филиппины. 

Это происходит потому, что данные страны, по данным на 2018 г., являются лидерами в своих 

регионах по количеству изучающих японский язык (Japan Foundation, 2021).  

Кроме того, можно подчеркнуть, что в учебниках повторяются, в большинстве своём, предметы 

повседневной жизни, такие как フォーク (фо:ку; вилка), デパート (дэпа:то; супермаркет), タクシー 

(такуси:; такси), バス (басу; автобус) и многие другие. Это показывает, что данные учебники 

нацелены в первую очередь на адаптацию иностранцев к повседневной жизни, а не к работе. 

Важно отметить, что среди заимствованных слов, данных в рассмотренных учебно-

методических комплексах, можно выделить несколько разделов: музыка, кино, спорт, работа, 

учеба, еда и многие другие. Так, среди лексики, посвященной теме музыки, часто повторяются 

такие слова, как クラシック (курасикку; классическая музыка) и ジャズ (дзязу; джаз). 

Проводя анализ гайрайго, мы выяснили, что たばこ (табако; табак, сигареты) и 天ぷら (тэнпура; 

темпура), хотя и являются заимствованными словами, однако чаще всего они пишутся на 

фонетической азбуке хирагана с использование кандзи. Так, из 13 выбранных нами учебников, 

только в 1 из них слово たばこ писалось на фонетической азбуке катакана – タバコ, при этом, 天ぷ

ら писалась только таким образом. 

Если говорить о преобладании каких-либо частей речи среди заимствований, то это лучше всего 

отражает серия учебно-методических комплексов Маругото. Изучив её, мы пришли к выводу, 

что большую часть гайрайго, приведенных в учебниках этой серии, составляют 

существительные, тогда как глаголы и прилагательные – это лишь 2-5% от общего объема, что 

говорит о том, что существительные среди заимствований превалируют над всеми остальными 

частями речи. 

При этом, можно заметить, что глаголы-гайрайго, приведенные в учебниках, – это 

преобразованные с помощью глагола する (суру; делать) существительные. Так, например, было 

даны слова プレゼントする (пурэзэнто суру; дарить подарки) и キープする (ки:пусуру; хранить). 

Важно подчеркнуть, что все заимствованные прилагательные, указанные в учебниках, являются 

полупредикативными, то есть заканчиваются на -な (на): アクティブ(な) (акутибу(на); активный), 

マイペース(な) (май пэ:су(на); человек, делающий всё в своём темпе), ドラマチック(な) 

(дораматикку(на); драматический). 
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Подводя итоги, можно сказать, что современные японские учебники для изучения японского 

языка содержат большую базу гайрайго на абсолютно разные темы от музыки и спорта, до 

компьютерных терминов и учебы, что показывает их значимость при изучении японского. Важно 

отметить, что каждый учебник начинает обучение с названий стран, что говорит о том, что 

данная тема играет важную роль для иностранцев, как при обучении языку, так и при адаптации 

к жизни в Японии. Учебно-методические комплексы подтверждают исследования ученых, 

говорящих о том, что большинство заимствований представляют собой существительные, что 

означает, что японцы стремятся к ограничению заимствований в других частях речи, так как 

количество исконно-японских глаголов и прилагательных является достаточным для описания 

любой ситуации и явления. 
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Аннотация 

В работе рассмотрено становление понятия «Социальное предпринимательство» в нормативно-

правовом поле РФ. Автор, используя метод анализа документов, рассматривает историю 
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В Законодательстве Российской Федерации вследствие недостаточной проработанности 

теоретической базы до 2019 года отсутствовал отдельный общеправовой раздел о социальном 

предпринимательстве: не была определена законодательная база, которая могла бы регулировать 

вопросы социального предпринимательства, упростить процесс создания социальных бизнесов 

и снизить налоговые обязательства для социальных предпринимателей (Приказ 

Минэкономразвития России от 24.04.2013 № 220). 

До 2019 года единственным законодательным актом федерального уровня, содержащим 

определение социального предпринимательства, был приказ Министерства экономики и 

развития России от 24 апреля 2013 г. № 220 «Об организации проведения конкурсного отбора 

субъектов РФ, бюджетам которых в 2013 году предоставляются субсидии из федерального 

бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства субъектами 

РФ».  

Согласно нему, социальное предпринимательство является социально ответственной 

деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на решение 

социальных проблем, и обеспечивающих выполнение следующих условий: 

а) обеспечение занятости инвалидов, матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет, выпускников 

детских домов, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 лет, 

предшествующих дате проведения конкурсного отбора, лиц, при условии, что среднесписочная 
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численность указанных категорий граждан среди их работников составляет не менее 50%; а доля 

в фонде оплаты труда - не менее 25%; 

б) предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности: 

• содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие 

самозанятости; 

• социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической культуры и 

массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях; 

• оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 

техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, 

беженцам и вынужденным переселенцам; 

• производство и (или) реализация медицинской техники, протезноортопедических 

изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые могут 

быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации 

инвалидов; 

• обеспечение культурно-просветительской деятельности (театры, школы-студии, 

музыкальные учреждения, творческие мастерские); 

• предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный 

доступ к образовательным услугам; 

• содействие вовлечению в социально-активную деятельность социально незащищенных 

групп граждан (инвалиды, сироты, выпускники детских домов, пожилые люди, люди, 

страдающие наркоманией и алкоголизмом); 

• профилактика социально опасных форм поведения граждан; 

• выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции, связанной с 

образованием, наукой и культурой. 

Эксперты А. Исаев, А. Шамрай, Н. Литянская и Д. Барабанов Д. отмечали размытость 

определения и его терминологические несовершенства. Фактически, данный документ не 

поддерживал законодательно социальное предпринимательство с учетом многообразия его форм 

(Исаев, 2013: 14). 

В сентябре 2013 года Комитет Совета Федерации по социальной политике подготовил поправки 

ко второму чтению законопроекта «Об основах социального обслуживания населения в РФ». Он 

предлагал ввести в федеральный закон термины «социальный предприниматель» и «социальное 

предпринимательство», однако поправки не были приняты (Лебедева, 2014). 

16 октября 2014 года была предпринята новая попытка. Инициаторами выступили 

парламентарии из Верхней и Нижней палат Федерального Собрания РФ. В Государственную 

Думу был внесён законопроект о социальном предпринимательстве и формах его поддержки, 

однако он также не был принят (Лебедева, 2014). 
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В августе 2016 года Министерство экономического развития выступило за закрепление понятия 

«социальное предпринимательство», предложив проект ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (в части закрепления понятия «социальное 

предпринимательство»)» (Текст законопроекта, 2016). Его обсуждение проходило на 

«Федеральном портале проектов нормативных правовых актов». В его основу лег законопроект, 

внесённый на рассмотрение в 2015 году Г. Кареловой, Л. Боковой и другими сенаторами, 

депутатами при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей. Авторы 

предлагали внести изменения и дополнения в ФЗ № 135 «О защите конкуренции» и ФЗ № 209 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Однако проект 

был отправлен на доработку в связи с последовавшей критикой общественности. 

В январе 2017 года Минэкономразвития объявил о новой версии законопроекта. Предлагалось 

распространить его на МСП, где 30% работников – это инвалиды, одинокие или многодетные 

родители, выпускники детских домов и бывшие заключённые, а их доля в фонде оплаты труда –  

не менее 25%. Также к социальным предприятиям предлагалось относить те, где не менее 70% 

дохода приносят социальные виды деятельности. Это здравоохранение, физкультура и массовый 

спорт, дошкольное образование, детские кружки, социальный туризм, культурно-

просветительская деятельность. Документ направили на согласование в Федеральную 

антимонопольную службу, Федеральную налоговую службу, Министерство финансов и 

Министерство труда (Николаева, 2017). 

Уже в июле 2017 года президент России В. В. Путин сообщил о намерении принять пакет законов 

о социальном предпринимательстве осенью (Сердечнов, 2017). По его словам, кабинет 

министров подготовил два законопроекта: об определении понятия социального 

предпринимательства и о механизмах его реализации. Ожидалось, что Госдума примет 

федеральный закон в декабре 2017 года, однако этого вновь не случилось. 

26 декабря 2018 года на заседании правительства был одобрен к внесению на рассмотрение в 

Госдуму другой вариант законопроекта о социальном предпринимательстве. Председатель 

правительства Д. А. Медведев назвал следующие критерия отнесения бизнеса к социальному 

(Повестка заседания Правительства): 

• работа в сфере оказания общественно-полезных услуг, включая экологию, образование, 

культурно-просветительскую деятельность. При этом доля доходов предприятия от такой 

деятельности должна составлять не менее 50%. 

• трудоустройство граждан «социально уязвимых категорий»: инвалидов, людей 

предпенсионного возраста, пенсионеров, многодетных родителей, выпускников детских домов и 

других. При этом таких работников должно быть не менее половины; 

• обеспечение доступа произведенных товаров к рынкам сбыта; 

• производство товаров или услуг, помогающих в жизни категориям граждан, 

нуждающимся в поддержке. 

5 марта 2019 года прошли парламентские слушания законопроекта о социальном 

предпринимательстве, по результатам которого он был принят Госдумой в первом чтении. 9 
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июля 2019 года прошло второе чтение, и 11 июля закон был принят в окончательном третьем 

чтении (Закон о социальном предпринимательсве принят в третьем чтении). 23 июля Совет 

Федерации одобрил законопроект, а 26 июля 2019 года Закон № 245-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» в части закрепления понятий «социальное предпринимательство», «социальное 

предприятие» был подписан президентом В. В. Путиным и вступил в силу (ФЗ № 245 от 

26.07.2019). 

Согласно закону, предприятие можно отнести к социальному, если его деятельность направлена 

на достижение общественно-полезных целей и способствует решению социальных проблем. 

Сюда входят такие виды деятельности, как: 

а. оказание психолого-педагогических и иных услуг, направленных на укрепление семьи, 

обеспечение семейного воспитания детей и поддержку материнства и детства; 

б. организация отдыха и оздоровления детей; 

в. оказание услуг в сфере дошкольного образования и общего образования, 

дополнительного образования детей; 

г. оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации; 

д. обучение работников и добровольцев (волонтеров) социально ориентированных НКО, 

направленному на повышение качества предоставления услуг такими организациями; 

е. культурно-просветительская деятельность (в том числе деятельность частных музеев, 

театров, библиотек, архивов, школ-студий, творческих мастерских, ботанических и 

зоологических садов, домов культуры, домов народного творчества); 

ж. оказание услуг, направленных на развитие межнационального сотрудничества, 

сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 

Федерации; 

з. выпуск периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с 

образованием, наукой и культурой, включенных в утвержденный Правительством РФ перечень 

видов периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, 

наукой и культурой, облагаемых при их реализации НДС по ставке 10%. 

Также социальным предприятием считается организация, которая обеспечивает занятость 

следующих категорий граждан при условии, что численность таких лиц на предприятии 

составляет не менее 50% от общего количества работников, а доля расходов на оплату труда 

«социально уязвимых» категорий граждан, – не менее 25% фонда оплаты труда: 

а. инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья; 

б. одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, в 

том числе детей-инвалидов; 
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в. пенсионеры и граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления 

возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно); 

г. выпускники детских домов в возрасте до двадцати трех лет; 

д. лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую или непогашенную 

судимость; 

е. беженцы и вынужденные переселенцы; 

ж. малоимущие граждане; 

з. лица без определенного места жительства и занятий; 

и. граждане, не указанные в подпунктах «а» - «з» настоящего пункта, признанные 

нуждающимися в социальном обслуживании; 

Предприятия, обеспечивающие реализацию товаров и услуг для вышеуказанных категорий 

граждан, а также предприятия, осуществляющие деятельность по производству товаров (работ, 

услуг), предназначенных для «социально уязвимых» категорий граждан также относятся к 

социальным. При этом их деятельность должна соответствовать следующим направлениям: 

а. оказание социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности в 

быту; 

б. оказание социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и сохранение 

здоровья путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных 

мероприятий, систематического наблюдения для выявления отклонений в состоянии здоровья; 

в. оказание социально-психологических услуг, предусматривающих оказание помощи в 

коррекции психологического состояния для адаптации в социальной среде; 

г. оказание социально-педагогических услуг, направленных на профилактику отклонений 

в поведении; 

д. оказание социально-трудовых услуг, направленных на оказание помощи в 

трудоустройстве и в решении иных проблем, связанных с трудовой адаптацией; 

е. оказание услуг, предусматривающих повышение коммуникативного потенциала, 

реабилитацию и социальную адаптацию, услуг по социальному сопровождению; 

ж. производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических 

изделий, программного обеспечения, а также технических средств, которые могут быть 

использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации (абилитации) 

инвалидов; 

з. организация отдыха и оздоровления инвалидов и пенсионеров; 

и. оказание услуг в сфере дополнительного образования; 
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к. создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, 

инженерной, транспортной инфраструктур и пользования средствами транспорта, связи и 

информации. 

Эксперты О. Сапожков, Д. Бутрин (Бутрин, 2019), Н. Зверева (Захваткина, 2019) считают, что 

принятый закон реализует консервативный подход к понятию. Н. Зверева, директор фонда 

региональных социальных программ «Наше будущее», отмечает, что в закон не попали сферы 

экология, народные художественные промыслы, сохранение и развитие деревень. 

Автор считает, что принятие в 2019 году Федерального закона, который определяет понятие 

«социальное предпринимательство», является значимым для всей сферы социального бизнеса. 

Однако, нормы о социальном предпринимательстве внесены в федеральный закон, 

регулирующий деятельность малого и среднего предпринимательства. Исходя из этого можно 

сделать вывод, что данная деятельность распространяется только на малый и средний бизнес, не 

затрагивая крупный. 

На наш взгляд, с принятием в 2019 году федерального закона о «социальном 

предпринимательстве» ситуация не сильно улучшилась. По сути, данный закон дублирует 

приказ Минэкономразвития. Однако, подвижки в отношении предпринимательства в 

социальной сфере говорят, что у государства есть интерес к данному направлению. Принятие 

закона послужит отправной точкой для совершенствования законодательной базы. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются торговые отношения между Россией и Республикой Корея в период с 

2010 по 2020 гг., в частности структура товарооборота и экспорта Российской Федерации и 

Республики Корея. 
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Abstract 

The article considers trade relations between Russia and the Republic of Korea in the period from 2010 

to 2020, in particular, the structure of trade and exports between the Russian Federation and the Republic 

of Korea. 

Keywords: Russian-South Korean relations, trade between Russia and the Republic of Korea, exports 

of Russia, exports of the Republic of Korea. 

 

 

Европа, Россия и страны Восточной Азии являются одними из самых значимых направлений в 

экономической политике Республики Корея. По этой причине последние два десятилетия 

характеризуются динамизмом двусторонних партнерских отношений Республики Корея с 

Россией. Россия интересна Республике Корея благодаря своим природным ресурсам и 

масштабному внутреннему рынку. Российское же правительство рассматривает Республику 

Корея в качестве приоритетного торгового партнера. Кроме того, Россию интересуют 

инвестиции, технологии и трудовые ресурсы, потенциал которых может быть использован в 
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освоении территорий Дальнего Востока. Для достижения поставленных целей в 2019 году по 

линии Минэкономразвития России подписано три стратегии развития двусторонних отношений 

с приоритетными странами (в том числе с Республикой Корея), содержащие перечень 

перспективных направлений сотрудничества и нацеленные на расширение двусторонней 

торговли товарами и услугами, инвестиционного, технологического и инновационного 

сотрудничества, обмена компетенциями и знаниями. Кроме того, основные тренды, 

обознавшиеся в мировой экономике в 2019 г., оказали определенное влияние на характер 

торгово-экономических отношений Российской Федерации и Республики Корея. 

В настоящее время южнокорейское направление является одним из важнейших векторов 

восточной политики России, а развитие отношений с Республикой Корея соответствует 

стратегическим приоритетам страны. 

По этим причинам вопрос российско-корейских торговых отношений сегодня достаточно 

актуален. 

2010-е годы оказались тяжелым временем для мировой экономики, в том числе и для экономики 

России и Республики Корея. На них повлияло и кризисное состояние мировой экономики, 

обозначившееся с 2008 года, и падение цен на нефть в 2014-2016, а для России, в частности, 

санкции в связи с присоединением Крыма в 2014 году. Основными трендами для мировой 

экономики стали: 

– нарастание соперничества между Китаем и США, характер отношений которых 

становится ключевым структурным фактором для всего азиатского региона; 

– крупнейший за последние десятилетия обвал мирового ВВП вследствие массового 

введения карантинных ограничений и закрытию границ из-за распространения вируса 

COVID-19; 

– рекордный рост глобального долга, отрицательные цены на нефть, ослабление доллара, 

а также резкое удорожание золота и криптовалют, вызванные последствиями 

ограничительных мер по борьбе с COVID-19; 

– глобальная торговля перестала расти в конце 2018 г., повышение пошлин мешает 

построению эффективных цепочек добавленной стоимости и снижает 

производительность; 

 

В структуре российской торговли в 2010-2019 годах произошло усиление роли стран Азиатско-

Тихоокеанского региона, в результате чего наблюдалось увеличение доли Республики Корея в 

российской торговле. Россия становится важным партнером для Республики Корея. Корейское 

правительство в рассматриваемый период продвигает «Новую северную политику» в рамках 

создания основы для экономической интеграции в ЕАЭС384. «Новая северная политика» 

                                                           
384 Ом Гу Хо. Стратегия Новой северной политики и ее ограничительные факторы // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Международные отношения. 2020. С. 356. URL: 

https://irjournal.spbu.ru/article/download/9622/7069/ 
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Республики Корея и выход России в Азиатско-Тихоокеанский регион создают благоприятные 

условия и хорошие возможности для реализации планов торгового сотрудничества между двумя 

странами. 

Можно отметить, что за период с 2010 по 2020 гг. доля Республики Корея в экспорте в Россию 

постепенно увеличивается, не смотря на упадки в 2015-2016 гг. в связи с кризисом 2014 г., а 

также введенной правительством России стратегией импортозамещения. По этой причине 

экспорт России в Республику Корея и экспорт Республики Корея в Россию спали в 2015-2016 гг., 

однако начиная с 2017 г. восстановили тенденцию роста. Пандемия COVID-19 незначительно 

сказалась на товарообороте между странами. В сумме товарооборот России и Республики Корея 

за период 2010-2020 гг. составил 222 763 171 тыс. долл. США (см.: диаграмма 1). 

Диаграмма 1. Общий объем внешнеторгового оборота, тыс. долл. США 

 

Источник: Korea International Trade Association (KITA). Trade statistics. URL: 

http://stat.kita.net/stat/kts/ctr/CtrTotalImpExpList.screen 

 

Республика Корея является отличным примером того, как можно достичь больших успехов в 

экономике, занимая одно из ведущих мест в международной торговле. В 2019 г., по данным ITC, 

Республика Корея заняла 7 место в мире по экспорту товаров, что составило 2,9% от 

общемирового объема экспортируемой продукции385. Подобный успех определили четыре 

фактора386:  

1) обеспечение благоприятными условиями для ведения бизнеса, прежде всего за 

счет сдерживания налоговой нагрузки, которая является одной из самых низких 

среди стран ОЭСР;  

2) реализация правительством политики по продвижению экспорта начиная с 1960-

х годов, рассмотрение экспорта в качестве одного из драйверов роста;  

3) активное вовлечение в переговоры о заключении соглашений о свободной 

торговле (ССТ) с развитыми и развивающимися странами;  

                                                           
385 International Trade Center (ITC) – Bilateral trade between Republic of Korea and Russian Federation. URL: 

https://www.trademap.org/(X(1)S(3gahrpqvwnulo055ggjwu245))/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c410%7c%7c6

43%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1 
386 Нематов Ж.А. Стратегия внешнеторговой деятельности Республики Корея в 21 веке. // Казань, 2019. 

URL: https://kpfu.ru/portal/docs/F43373427/12.Nematov.pdf  
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4) активная диверсификация своего присутствия на глобальных рынках. 

В экономическом плане для Республики Корея, практически лишенной сырьевых ресурсов, 

крайне выгодно налаживать торговые отношения с Россией. Республика Корея длительный 

промежуток времени занимает восьмое место в товарообороте России. Можно отметить, что за 

2010-2020 гг. доля Республики Корея в экспорте в Россию постепенно увеличивается, не смотря 

на упадки в 2015-2016 гг., и это свидетельствует о «развороте» России на Восток. С 2010 г. по 

2014 г. наблюдался активный рост объемов экспорта из Республики Корея в Россию. Ситуация 

изменилась после 2014 г., в первую очередь, в связи с введенными правительством России 

ограничениями по ввозу продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из ряда 

стран, а также сокращением машинно-технического импорта инвестиционного назначения. В 

2014 году санкции западных стран и предпринятые российской стороной ответные шаги привели 

к тому, что стратегия импортозамещения стала одним из приоритетных направлений 

деятельности российского правительства. По этой причине экспорт из Республики Корея в 

Россию спал до 4 685 732 тыс. долл. США в 2015 г. Тем не менее, начиная с 2016 г. экспорт снова 

растет, и в 2019 году экспорт Республики Корея в Российскую Федерацию составил 7 774 133 

тыс. долл. США. Доля Республики Корея в импорте России в 2019 году составила 3,2824%387. 

Россия является для Республики Корея перспективным рынком для сбыта промышленной 

продукции. В 2010-2020 гг. экспорт Республики Корея в Россию формировался в первую очередь 

за счёт поставок продукции машиностроения, автомобилестроения, нефтеперерабатывающей 

промышленности, металлургии, продукции электронной и электротехнических отраслей 

(полупроводники, компьютеры и комплектующие к ним и т. д.), судостроения. На первом месте 

в экспорте Республики Корея в Россию находятся средства наземного транспорта, кроме 

железнодорожного или трамвайного подвижного состава, в том числе запасные части, на втором 

– ядерные реакторы, котлы, оборудование, механические устройства и их части388. Это 

обусловлено тем, что Республика Корея активно развивает передовые технологи, а также 

располагает высоко профессиональными кадрами в таких областях как производство 

полупроводников, информатика и связь. 

В сырьевой отрасли за период 2010-2020 гг. больше всего из Республики Корея в Россию 

экспортировалось минеральное топливо, нефтепродукты и продукты их перегонки, битумные 

вещества, минеральные воски в общей сумме на 1 289 089 тыс. долл. США389. Из 

сельскохозяйственной продукции за этот же период из Республики Корея были экспортированы 

зерна, орехи, семена и фрукты, промышленные или лекарственные растения, а также рыба, 

ракообразные и моллюски на 92 988 тыс. долл. США390. 

                                                           
387 International Trade Center (ITC) – Bilateral trade between Republic of Korea and Russian Federation. URL: 

https://www.trademap.org/(X(1)S(3gahrpqvwnulo055ggjwu245))/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c410%7c%7c6

43%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1  
388   International Trade Center (ITC) – Bilateral trade between Republic of Korea and Russian Federation. URL: 

https://www.trademap.org/(X(1)S(3gahrpqvwnulo055ggjwu245))/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c410%7c%7c6

43%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1 
389 Там же.  
390 Там же. 
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Как стране продающей всем миру свои готовые к употреблению товары, такие как автомобили, 

электроника, текстиль, суда, Республике Корея в первую очередь необходимо сырье. По этой 

причине страна является одним из основных мировых потребителей нефти. Поскольку Россия – 

мировой поставщик таких энергоресурсов, как сырая нефть, природный газ, уголь и другие 

минеральные ресурсы, торговля между Россией и Республикой Корея представляется 

взаимовыгодной. Таким образом, экспорт в Республику Корея из России сохраняет в течение 

многих лет сырьевую направленность. 

До периода кризиса наблюдалась явная тенденция к росту экспорта России. Далее в 2015 г. виден 

резкий спад, который обусловлен началом периода кризиса. Далее, начиная с 2017 г. объемы 

экспорта России постепенно росли. Относительно стабильными были показатели в 2017-2018 гг. 

Далее тенденция к снижению повторилась до конца рассматриваемого периода. После кризиса 

2014 г. экспорт России спал до 11 308 287 тыс. долл. США в 2015 г. Самый минимальный объем 

экспорта России за рассматриваемый период пришелся на 2016 г. – 8 640 613 тыс. долл. США. 

Однако, начиная с 2017 г. снова наблюдается тенденция роста объемов экспорта, и в 2017 году 

экспорт России в Республику Корея составил 17 504 050 тыс. долл. США391. 

В экспорте России в Республику Корея превалируют минеральное топливо, нефть и продукты их 

перегонки в общей сумме на 119 621 072 тыс. долл. США (81,9%). На первом месте – сырая 

нефть, далее каменный уголь, природный газ. 

Однако экспорт России в Республику Корея представляет собой не только энергоресурсы, но 

продукты животного происхождения (9%), черные металлы (3,3%), алюминий и изделия из него 

(2,7%), товары, не обозначенные в других категориях (1,6%), руды, шлак и золу (1,4%), 

древесину и изделия из нее; древесный уголь (0,7%), злаки (0,7%), регенерируемые бумага или 

картон (макулатура и отходы) (0,5%), изделия из черных металлов (0,2%), реакторы ядерные, 

котлы, оборудование и механические устройства; их части (0,1%) и так далее. 

Примечательно, что за рассматриваемый период объем торговли между Россией и Республикой 

Корея хоть наращивается, но тем не менее, не так уж велик, что говорит о том, что странам 

необходимо более эффективно развивать торговые отношения друг с другом. Так, например, 

России необходимо усилить инструменты поддержки экспорта, как это делает Республика Корея, 

а также предпринять меры по снижению торговых барьеров для обеспечения более 

благоприятных условий для южнокорейского импорта. Взаимодополняющий характер 

экономических отношений между Россией и Республикой Корея может стать приоритетным 

направлением в политике двух стран. 

 

 

 

                                                           
391 International Trade Center (ITC) – Bilateral trade between Republic of Korea and Russian Federation. URL: 

https://www.trademap.org/(X(1)S(3gahrpqvwnulo055ggjwu245))/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c410%7c%7c6

43%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1 
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Таблица 1. Экспорт Республики Корея в Российскую Федерацию в период с 2011 до 2020 гг., 

тыс. долл. США 

Код 

HS4 

Классификатор 2011 г. 2013 г. 2015 г. 2017 г. 2018 г. 2020 г. 

 Все товары 10 304 

880     

11 150 209 4 687 469 6 908 833 7 322 030 6 900 295 

‘87 Средства наземного 

транспорта, кроме 

железнодорожного или 

трамвайного 

подвижного состава, и 

их части и 

принадлежности 

4 557 514 5 349 524 1 751 547 2 480 940 3 155 708 2 581 

882 

‘84 Реакторы ядерные, 

котлы, оборудование и 

механические 

устройства; их части 

1 487 425  1 603 450 706 915 1 066 904 995 388 998 578 

‘85 Электрические 

машины и 

оборудование, их 

части; 

звукозаписывающая и 

звуковоспроизводящая 

аппаратура, 

аппаратура для записи 

и воспроизведения 

телевизионного 

изображения и звука, 

их части и 

принадлежности 

967 942   10 60 059 492 246 516 700 614 442 689 850 

‘39 Пластмассы и изделия 

из них 

755 035  727 463 389 121 426 583 501 966 439 737 

‘89 Суда, лодки и плавучие 

конструкции 

609 134  83 387 3 665 448 629 1 887 117 542 

Составлено по: International Trade Center (ITC) – Bilateral trade between Republic of Korea and 

Russian Federation. URL: 

https://www.trademap.org/(X(1)S(3gahrpqvwnulo055ggjwu245))/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c410

%7c%7c643%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1 (дата 

обращения 18.05.2020). 

 

https://www.trademap.org/(X(1)S(3gahrpqvwnulo055ggjwu245))/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c410%7c%7c643%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/(X(1)S(3gahrpqvwnulo055ggjwu245))/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c410%7c%7c643%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1
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Таблица 2. Экспорт сырья из Российской Федерации в Республику Корея в период с 2011 до 

2020 гг., тыс. долл. США 

Код 

HS6 

Классификатор 2011 г. 2013 г. 2015 г. 2017 г. 2018 г. 2020 г. 

‘2709 Нефть сырая и 

нефтепродукты 

сырые, полученные 

из битуминозных 

минералов 

8 198 732 7 928 149 5 185 492 4 963 438 8 274 161 5 026 804 

‘2710 Нефть и 

нефтепродукты, 

полученные из 

битуминозных 

пород, кроме 

сырых; продукты, в 

другом месте не 

поименованные или 

не включенные, 

содержащие 70 

мас.% … 

765 714 2 055 772 2 878 542

  

1 363 151 2 879 998 1 574 724

  

‘2701 Уголь каменный; 

брикеты, окатыши и 

аналогичные виды 

твердого топлива, 

полученные из 

каменного угля 

1 108 200 1 305 797 1 143 652 1 964 887 2 546 329

  

1 570 767 

‘2711 Газы нефтяные и 

углеводороды 

газообразные 

прочие 

472 736  438 054 971 556 517 473  698 435 727 680 

Составлено по: International Trade Center (ITC) – Bilateral trade between Republic of Korea and 

Russian Federation. URL: 

https://www.trademap.org/(X(1)S(3gahrpqvwnulo055ggjwu245))/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c410

%7c%7c643%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1  

 

 

  

https://www.trademap.org/(X(1)S(3gahrpqvwnulo055ggjwu245))/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c410%7c%7c643%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/(X(1)S(3gahrpqvwnulo055ggjwu245))/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c410%7c%7c643%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1
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Abstrakt 

Jednym z poważniejszych wyzwań związanych z rozwojem obszarów pod względem turystycznym jest 

współpraca wszystkich grup ich interesariuszy. Od umiejętności i współdziałania w grupie zależy 

rozpoznawalność danego terytorium, możliwość budowania w jego oparciu obszarowej marki 

turystycznej, a także poprawa jakości życia społeczności zamieszkałych na tym obszarze.  Współpraca 

może być prawdziwa i cechująca się dużym zaangażowaniem wielu interesariuszy, pozorna – wtedy, 

gdy jest zawiązywana, ale wiele podmiotów formalizując ją później niewiele bądź nic nie robi, aby ją 

rozwijać i współdziałać, może także zupełnie nie występować. Problem z nawiązaniem współpracy na 

rzecz rozwoju turystyki danego obszaru dotyczy wielu różnorodnych przyczyn o charakterze 

socjologiczno-psychologicznym, wśród których najczęstsze jakich występowanie zdiagnozowano w 

trakcie prowadzonych w Polsce badań to: niechęć, brak rozumienia idei turystyki, brak rozumienia 

potrzeby współpracy, niewłaściwe pojmowanie konkurencji i konkurencyjności, polityka – która 

dotyczy przede wszystkim relacji pomiędzy samorządami terytorialnymi zlokalizowanymi na jednym 

obszarze recepcji turystycznej, których władze reprezentowane są przez wójtów, burmistrzów, 

prezydentów będących członkami różnych ugrupowań partyjnych.   

Problematyka współpracy turystycznej w Polsce omówiona jest na przykładzie obszaru, jakim są Góry 

Sowie. Pasmo to znajdujące się na południowym - zachodzie Polski, będące częścią Sudetów 

Środkowych, uznawane jest za najstarsze w Europie i cieszy się w ostatnich latach coraz większym 

zainteresowaniem ze strony turystów oraz okolicznych mieszkańców. Wizytom na terenie Gór Sowich 

sprzyjają nie tylko warunki górskie, walory przyrodnicze i dość dobrze przygotowane szlaki turystyczne 

umożliwiające uprawianie zarówno turystyki pieszej, rowerowej, konnej oraz zimowych form rekreacji 

takich jak saneczkarstwo czy narciarstwo biegowe, ale w dużej mierze tajemnice, jakie wiążą się z 

bogatym dziedzictwem antropogenicznym występującym na ich obszarze - w tym przede wszystkim z 

hitlerowskim podziemnym kompleksem „Riese” oraz imponującą, dobrze zachowaną Twierdzą Srebrną 

Górą, uznaną za największą górska twierdzę Europy.  

Zwiększający się ruch turystyczny w Polsce i na świecie, obserwowalny także w Górach Sowich, 

sprawił, że gminy położone w ich sąsiedztwie (które w wyniku transformacji ustrojowej i przemian 

gospodarczych pod koniec lat 90. XX w. utraciły swoje funkcje przemysłowe i pogrążyły się w 

mailto:sylwia.osojca-kozlowska@ue.wroc.pl
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stagnacji1) zaczęły upatrywać w turystyce kierunków swojego rozwoju oraz możliwości aktywizacji 

lokalnych społeczności. Z analiz, jakim poddany został obszar Gór Sowich, wynika, że są one marką, 

nad której rozwojem i promocją winno pracować i współdziałać ze sobą 16 samorządów lokalnych (12 

gmin i 4 powiaty). Tyle bowiem tych podmiotów zlokalizowanych jest w obszarze tego pasma lub w 

bezpośrednim jego sąsiedztwie.  Większość z tych samorządów dostrzega potencjał tego obszaru, co 

znajduje odzwierciedlenie w zapiskach, jakie na ten temat pojawiają się w ich strategiach rozwoju, a 

także w informacjach umieszczanych w zakładkach poświęconych turystyce na ich stronach 

internetowych.  

Podczas prowadzonych przez autorkę w latach 2008-2014 obserwacji i badań na obszarze gmin 

subregionu sowiogórskiego, ujawniono, że (pomimo deklaracji chęci rozwoju funkcji turystycznych w 

tych gminach oraz promocji produktu turystycznego obszaru, jakim są Góry Sowie), jednym z istotnych 

problemów uniemożliwiającym jego zrównoważony rozwój, jest brak współpracy pomiędzy 

wszystkimi jego interesariuszami. Kwestię braku współdziałania podnosili świadomi jej znaczenia 

pracownicy samorządowi poszczególnych gmin, a także przedstawiciele położonych w tych obszarach 

nadleśnictw, parków krajobrazowych, przedsiębiorców turystycznych, organizacji pozarządowych i 

grup nieformalnych, podkreślając, że tylko nieliczna część tych podmiotów ze sobą współdziała, a reszta 

- albo nie widzi potrzeby współpracy ze wszystkimi interesariuszami z tego subregionu, albo nie chce z 

kimś współpracować z powodów politycznych (co artykułowano szczególnie na poziomie JST), bądź 

obawia się podjąć współpracy z powodu konkurencji. Niewystarczająca współpraca implikowała brak 

skoordynowanych działań w zakresie zagospodarowania turystycznego, związanego z dostępnością 

komunikacyjną i infrastrukturą parkingową, co od lat stanowi jedną z poważniejszych bolączek tego 

obszaru. Uniemożliwiała także aplikację o środki zewnętrzne, jakie można byłoby pozyskać na rozwój 

turystyki Gór Sowich działając w partnerstwie. W toku badań zauważano potrzebę powołania podmiotu 

takiego jak klaster turystyczny bądź lokalna organizacja turystyczna, który mógłby pogodzić interesy 

wszystkich ze stron i zająłby się zarządzaniem obszarem i produktem turystycznym Gór Sowich, 

pozyskiwaniem środków finansowych, promocją oraz koordynacją współpracy ze wszystkimi 

podmiotami, które chcą rozwijać turystykę w oparciu o markę Gór Sowich.  

Ze względu na to, że od poprzednio prowadzonych badań empirycznych upłynęło 8 lat, a w przestrzeni 

geograficznej i turystycznej Gór Sowich nastąpiły przemiany społeczno-ekonomiczne, w tym także 

doszło do zmian osób na stanowiskach gospodarzy (wójtów, burmistrzów) w kilku gminach subregionu 

sowiogórskiego, zasadnym wydaje się zweryfikowanie, czy na poziomie tych podmiotów oraz 

pozostałych grup interesariuszy realizowana jest współpraca na rzecz rozwoju produktu turystycznego 

obszaru, jakim są Góry Sowie i jakie są jej efekty.  Celem prezentacji jest zestawienie wyników badań 

zrealizowanych przez autorkę na obszarze Gór Sowich w latach 2006-2014 z wynikami zrealizowanych 

ponownie obserwacji w latach 2018-2021 oraz zweryfikowanie, co zmieniło się na przestrzeni lat w 

zakresie poprawy współpracy na rzecz marki Góry Sowie, której interesariuszami są: lokalne samorządy 

terytorialne – gminy i powiaty, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, mieszkańcy tych obszarów.  

                                                           
1 Upadek wielu działających na tym obszarze zakładów przemysłowych, w których pracowały często tysiące osób 

z jednej gminy, przyczynił się do wysokiego bezrobocia, dużej papueryzacji społeczeństwa, zmusił rodziny do 

migracji za pracą zagranicą. 
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Ocenie poddane zostały działania podjęte na rzecz rozwoju współpracy turystycznej na obszarze Gór 

Sowich w tym kształtowanie wizerunku marki tego obszaru.  

Praca jest wynikiem studiów literaturowych, prowadzonych obserwacji własnych oraz wywiadów. 

Analizy dokonano w oparciu o kwerendę i badania materiałów źródłowych dostępnych na portalach 

internetowych prowadzonych przez lokalne media subregionu sowiogórskiego, na stronach 

internetowych, w tym w Biuletynach Informacji Publicznej – gmin i starostw powiatowych położonych 

na obszarze Gór Sowich, parków krajobrazowych, gestorów obiektów i atrakcji turystycznych, itp., 

które następnie zweryfikowano i oceniono pod względem wiarygodności.  

W toku realizowanych badań ustalono, iż jako obszar recepcji turystycznej Góry Sowie współdzielone 

są terytorialnie przez 15. jednostek lokalnego samorządu terytorialnego - 5. powiatów (dzierżoniowski, 

kłodzki, świdnicki, wałbrzyski i ząbkowickiego) oraz 10. gmin: Gminę Bielawa, Gminę m. Nowa Ruda, 

Gminę w. Nowa Ruda, Gminę Dzierżoniów, Gminę Głuszyca, Gminę Jedlina Zdrój, Gminę Pieszyce, 

Gminę Stoszowice, Gminę w. Świdnica i Gminę Walim. Terytorialnie obszar przynależy także do 3 

Nadleśnictw: Jugów, Świdnica i Wałbrzych, które zajmują się jego gospodarką leśną, a także jak 

ujawniono w toku prowadzonych badań – wiele inwestują w infrastrukturę rekreacyjno-wypoczynkową.  

Każda z gmin posiada własną strategię rozwoju, a w niej odniesienia do turystyki i produktu jaki 

stanowią Góry Sowie, który postrzegany jest jako czynnik rozwojowy turystyki w całym mikregionie, 

a w szczególności w gminie, której strategia dotyczy. Pojawiają się w nich również zapiski dotyczące 

współpracy, którą postrzega się jako coś koniecznego i naturalnego. Jednakże pomimo zapisków 

dotyczących współpracy, to w samorządach ujawniono przede wszystkim jej brak i podkreślano 

niezrozumienie jej idei wśród wielu niewspółdziałających łącznie JST, a także pretensje dotyczące 

„zawłaszczania Gór Sowich” dla siebie i „grania na siebie”. Tylko kilka samorządów terytorialnych ze 

sobą współpracuje na rzecz idei jaką są Góry Sowie. Najaktywniejsze w tej materii są: Gmina Pieszyce, 

Gmina Walim, Gmina Nowa Ruda, Gmina Głuszyca, Gmina Dzierżoniów. Pozostałe albo współpracy 

nie podejmują, albo zupełnie się w nią nie angażują – nie biorąc także udziału w strategicznych czy 

roboczych spotkaniach, na których dyskutowane są sprawy związane z rozwojem tego miejsca. 

Niepowodzenia od lat w tej materii i rozproszone, niespójne działania spowodowały, iż na obszarze 

podejmowano wiele inicjatyw na rzecz Gór Sowich – oddolnie, poprzez nieformalne grupy 

mieszkańców, chcące rozwijać swoje miejsca zamieszkania, a także przez powstałe stowarzyszenia, 

wśród których najstarsze to Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich założone w 1998 r. oraz 

Stowarzyszenie Wielka Sowa istniejące od 2003 r. zrzeszające podmioty prywatne i osoby fizyczne 

chcące działać na rzecz rozwoju Gór Sowich. Pomimo wielu lat istnienia tych organizacji ich osiągnięcia 

na rzecz rozwoju Gór Sowich i budowy marki tej destynacji są niewielkie. Pierwsze nie posiada nawet 

strony www, z której można by dowiedzieć się więcej o jego działalności, na stronie drugiego zaś 

dominują relacje ze wspólnych wędrówek po górach, zatem można sądzić, że organizacja stała się 

rodzajem spotkań w celach rekereacyjno-towarzystkim a nie zgodnie z ideą jej zawiązania platformą 

rozwoju i zmian na terenie ORT.  

Odczuwalny przez większość interesariuszy brak współpracy nad wspólnym, spójnym, kształtowaniem 

wizerunku Gór Sowich oraz ich marki, spowodował, iż w 2016 roku z inicjatywy kilku gmin założono 

w Pieszycach lokalną organizację turystyczną „LOT Góry Sowie”, która miała zająć się profesjonalnie 

zarządzaniem obszarem. Mimo wielu pokładanych w tej organizacji nadziei – stowarzyszenie to do 
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chwili obecnej nie posiada swojej strony www, trudno więc nawet orzec ilu ma członków i jakie 

podejmuje działania, co zawiera jej statut, kto zarządza jej biurem, gdzie mieści się jego siedziba i 

wreszcie – w jaki sposób się z nim skomunikować. Brak istnienia strony www, powoduje zastanowienie, 

czy ta organizacja w ogóle działa. Trudno dostrzec również kampanie promocyjne Gór Sowich, które 

LOT „Gór Sowich” by realizował od chwili rozpoczęcia swojej działalności oraz jakiekolwiek 

informacje sygnowane przez tę organizację, które byłoby dystrybuowane po regionie i do mediów 

ogólnopolskich, o międzynarodowych nie wspominając. Jedyny ślad, że działalność taka została 

zainicjowanie stanowią 3 komunikaty na stronach www gmin, które zainicjowały jego działalność, 

wymienienie nazwy LOT-u na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej prowadzącej bazę lokalnych 

organizacji turystycznych, a także uznana za oficjalną strona turystyczna obszaru Gór Sowich 

(https://www.gorysowie.org/) – określona jako „oficjalna strona Gór Sowich”, której jakość ze 

względów zarówno wizualnych jak i informacyjnych daleko odbiega od stron zachęcających do wizyt 

turystycznych realizowanych przez inne LOT-y oraz podmioty DMO w Polsce. Na uwagę zasługuje tu 

w szczególności brak dobrej jakości zdjęć, które dziś na stronach prowadzonych przez DMO mają 

strategiczne znaczenie w pobudzaniu wyobraźni potencjalnego turysty, a także autorskich lub zleconych 

do napisania copywriterowi profesjonalnych, atrakcyjnych pod względem marketingowym tekstów o 

Górach Sowich i ich destynacjach. Mimo pragnień profesjonalizmu w zarządzaniu obszarem, jakie 

wyrażono podczas badań prowadzonych w okresie 2008-2014, na razie działania te pozostają 

amatorskie i nie różnią się znacząco niczym od tych podejmowanych spontanicznie i chaotycznie przez 

inne podmioty i osoby prywatne przed powołaniem do życia  LOT Góry Sowie. 

Należy wspomnieć, że od 2009 roku na obszarze ORT działa także Lokalna Grupa Działania 

„Partnerstwo Sowiogórskie”, która stosuje zupełnie inne logo, także sygnowane opisem Góry Sowie. 

Działania takie wprowadzają chaos promocyjny, a należy wiedzieć, że jego członkami są te same gminy, 

które zainicjowały LOT „Góry Sowie”. 

Obserwacje działań ww. podmiotów pozwalają wysnuć wniosek, że nadal, mimo powołania do zżycia 

profesjonalnych organizacji jakimi są LGD i LOT, nadal nikt nie panuje nad działaniami i koordynacją 

współpracy podmiotów na rzecz rozwoju Gór Sowich. Powodowane to może być zatrudnianiem w tych 

organizacjach osób nieposiadających właściwych kompetencji, nie znających zasad rozwoju turystyki, 

bez pasji działania. W toku badań ujawniono, że obszarowi zdecydowanie brakuje wyrazistego 

menadżera i lidera, który byłby w stanie aktywnie współpracować ze wszystkimi i sprawiłby, że ta 

współpraca nabrałaby innego wymiaru, a działania prowadzone na rzecz Gór Sowich byłoby właściwie 

promowane nie wśród mieszkańców na lokalnych portalach i lokalnej prasie – jak dotąd – a na forum 

ogólnopolskim i zagranicą.  

Z wywiadów przeprowadzonych przez autorkę w roku 2021 wynika, że dużym problemem jest 

właściwa i spójna komunikacja marketingowa obszaru Gór Sowich oraz niewystarczająca współpraca 

pomiędzy jego interesariuszami, z których większość współpracy nie podejmuje w ogóle a część 

przystępujących do niej – ją pozoruje, nie realizując jej założeń, nie angażując się w nią czasowo, 

osobowo, organizacyjnie. Pociąga to za sobą dalsze skutki - brak edukacji (turystycznej i regionalnej) 

lokalnej społeczności, do której zalicza się zarówno osoby zajmujące się zawodowo turystyką m.in. 

prowadzące lokale gastronomiczne i agroturystyki jak i zwykłego mieszkańca, który wchodzi w relacje 

https://www.gorysowie.org/
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z turystą i pytany przez niego - nie potrafi powiedzieć niczego dobrego o swoim miejscu zamieszkania, 

gdyż nie ma wiedzy nawet o historii tego miejsca.  

Z zestawienia wyników prowadzonych przez autorkę badań i analiz na obszarze Gór Sowich, wynika, 

iż niewiele zmieniło się podejście jego interesariuszy do współpracy na rzecz jego rozwoju. Pomimo 

powołania do życia LOT Góry Sowie, który miał zająć się integrowaniem branży i promocją turystyczną 

obszaru recepcji turystycznej – nadal uwypukla się brak jakichkolwiek działań zarządczych 

ukierunkowanych na budowę marki Góry Sowie i jej upowszechniania w umyśle turystów. Nie są 

realizowane kampanie promocyjne kierowane do odbiorcy krajowego i zagranicznego. Sporadyczna 

promocja kierowana jest jedynie do rynku wewnętrznym (lokalna prasa) i realizowana chaotycznie 

przez organizatorów oraz gestorów atrakcji turystycznych.   

W toku badań po raz kolejny uwypuklono brak świadomości wartości współpracy i wynikających z niej 

korzyści, a także powód niechęci do jej podejmowania, który stanowi przede wszystkim konkurowanie 

interesariuszy ze sobą. Interesariusze powinni zostać poddani serii szkoleń ukierunkowujących ich do 

zmiany myślenia o współpracy i konkurencyjności, gdyż ono jest główną blokadą uniemożliwiającą 

podejmowanie wspólnych działań rozwojowych na rzecz Gór Sowich. Wyzwaniem też jest jednak 

nakłonienie ich do szkoleń i wspólnych warsztatów. Bez tego jednak ORT Góry Sowie pozostanie na 

takim poziomie jak dotychczas, czyli każdy będzie realizował niespójne, chaotyczne działania we 

własnym zakresie. Obszar niewątpliwie potrzebuje dobrego lidera i skutecznego menadżera, któremu 

mogliby zaufać wszyscy, który pociągnąłby tę grupę do współpracy. Jest to bardzo istotne, zwłaszcza 

że obszar jest rozpoznawalny jako destynacja wśród turystów, o co dbają jego sztandarowe i 

najpopularniejsze atrakcje: Kompleks Riese – Włodarz, Osówka, Sztolnie Walim i Twierdza Srebrna 

Góra. 

Badania przeprowadzone ponownie w tej destynacji przez autorkę w miesiącach marzec-maj 2021 roku 

ujawniły, że problem współpracy interesariuszy w Górach Sowich zdiagnozowany już w 2008 roku 

pozostał dotąd nierozwiązany, podobnie jak problem z kanalizacją ruchu turystycznego w tym obszarze, 

jego rozrządem oraz wspólną promocją Gór Sowich i budową rozpoznawalności tej marki w 

świadomości turystów. Analiza obszarów z Polski i Europy, gdzie współpraca pomiędzy 

interesariuszami, wydaje się układać wzorcowo, pozwala przyjąć wniosek, że jej efektywność, a co za 

tym idzie – zmiana oczekiwana w Górach Sowich -  wymaga przede wszystkim zawodowego i stałego 

działania na tym obszarze apolitycznego lidera i menadżera obszaru, posiadającego odpowiednie 

kwalifikacje i kompetencje w zakresie turystyki oraz zarządzania nią.  
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Ubezpieczanie bywa ukazywane wyłącznie jako przestrzeń wymiany korzyści dających się ująć 

ekonomicznie. Prawo natomiast można uznać za ośrodek zwielokrotnionej narracji o powinnościach 

rozwojowych w toku procesów globalizacyjnych. Opisuje i współtworzy przecież jednocześnie 

rzeczywistość przepełnioną ryzykami socjalnymi. Stanowi też wytwór aktywizujący oraz wyznaczający 

sferę dominanty ogółu nad jednostką w zakresie ochrony przed asymetrią sytuacyjną kształtującą węzeł 

obligacyjny. Obejmuje bowiem zarówno elementy nadające doniosłość prawną określonym 

zdarzeniom, jak również te pozostające z nimi w związku na zasadach przetwarzania zasobów 

poznawczych w obiegu zamkniętym obustronnie zwrotnym. Z tej przyczyny zapobiega 

zwielokrotnieniu krzywdy i zapewnia minimum interakcji doskonalących środowisko bytowania 

jednostek nie tylko w wymiarze uczestnictwa w kreacji zależności popytu-podaży. Wobec czego za 

asumpt rozważań podejmowanych podczas Konferencji uczyni się zupełność deskryptywności zjawisk 

społecznych pochwyconych wstecznie, a następczo miarkowanych w subsumpcji na tle wyzwań 

aplikacji art. 447 k.c2. Wystąpienie nastawione będzie na zaprezentowanie dwupostaciowej interpretacji 

kryteriów ustalenia wysokości skapitalizowanej renty deliktowej przez pryzmat celu i środka w praktyce 

ubezpieczeniowej z perspektywy beneficjenta. Za kontekst potraktuje się specyfikę aktualizacji 

aktywizmu sędziowskiego wspomagającego przystawanie norm prawnych do wyzwań współczesności. 

Wspomniany wątek pozostaje istotny zwłaszcza mając na względzie zwięzłość semantyczną regulacji 

kodeksowej. Tutaj stosowanie prawa przesądza o transferowaniu interesów jednostkowych na 

płaszczyźnie osłabienia wydolności twórczego sprawowania funkcji społecznych, zawodowych czy 

rodzinnych poszkodowanego w wyniku wystąpienia szkody. U styku aspektów jurydycznych, 

doktrynalnych poszukiwane będą, zatem komponenty rzeczywistości społecznej, prawnej przesądzające 

o samospełnieniu jednostek w poczuciu swej odrębności, które należy zaktywizować przy wyprzedzaniu 

zmiennej sytuacyjnie, temporalnie ujemności środowiska oddziałującego na uprawnionego. Na 

potrzeby wypracowania wniosków nastąpią odwołania do rezultatów autorskich badań 

przeprowadzonych z wykorzystaniem: ekonomicznej anali prawa, hermeneutyki, komparatystyki czy 

metod analitycznych, dogmatycznoprawnych. 

Pierwszorzędnie podniesie się, iż dostrzeżone tendencje ubezpieczycieli. Zwróci się uwagę na 

przeważające ograniczenie się zakładów ubezpieczeń do obliczenia iloczynu założonej długości dożycia 

oraz wysokości wypłacanego w momencie kalkulacji cyklicznego świadczenia. Zestawione wskazanej 

obserwacji z obiektywizacją ocen zdolności socjalizacji w przypadku kumulacji ryzyk pozwolą poddać 

pod wątpliwość zasadność aksjologicznego, prakseologicznego nadużywania otwartości semantycznej, 
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funkcjonalnej systemu prawnego w stosowaniu prawa z pespektywy beneficjenta. Zauważone 

niedoskonałości pozwolą skonstruować uwagi de lege lata, de lege ferenda ze wskazaniem związku 

przyczynowo-skutkowego. Najistotniejszy wywiedziony postulat będzie dotyczył dążenia przez Sąd do 

wykluczenia sposobności zajścia zjawiska zbliżonego konstrukcyjnie do jaskini platońskiej, a 

wznoszonego wokół swobodnej oceny dowodów zgromadzonych w postępowaniu przystających 

wyłącznie do awolitywnej statyki społecznej, przez co nieadekwatnej względem prewencyjnie 

przyjmowanych orzeczniczo przemian gospodarczych dezintegrujących ponownie poszkodowanego na 

poziomie aspiracyjnych zdolności wytwórczych1. Tak realizowane przywrócenie uprawnionego do 

świadomego uczestnictwa w procesach uspołecznienia, aktywności około gospodarczej pozwoli 

państwu zredukować administracyjną odczuwalność obciążeń socjalnych, a jednocześnie wzbogaci 

zasoby środowiskowe w sposób optymalny, lecz uproszczony skonstruowany na kanwie szacunku 

podzielanej różnorodności konwencji wykonawczych. Przyjęta optyka pozwoli także zaakcentować 

korzyści wynikające ze wzmocnienia transparentności wewnętrznej w służbie sferze jawności 

zewnętrznej dla redukcji ekspozycji na ryzyko przetwarzania zasobów środowiska w ramach 

jednokierunkowego wyzysku w obszarze informacyjnym. Uwaga ta zyska na znaczeniu wobec 

problematyki prognozowania zdarzeń przyszłych, chociaż pewnych. Wtórnie umożliwi spojrzenie na 

państwo jako twór agregujący uwspólnione wartości wywiedzione z pierwotnego charakteru wolności 

konstytuowania działań wyrównawczych obejmujących eksplorację zjawisk gospodarczych ściśle 

polaryzujących sprawczość poszkodowanego. Sekwencyjność przeobrażeń doskonalących ogół zdaje 

się wymuszać równolegle minimalizowanie dolegliwości stygmatyzacji instrumentarium poznawczego 

w kategorii celu podporządkowanego w duchu posłuszeństwa rozwojowego idei sprawności 

odpowiadania na zmianę otoczenia kolektywnie. Wydolność generacyjnego dopełnienia zupełnym 

przyjęciem przemian oraz myśli osnutych wokół złożoności krzywdy w toku kreacji postaw 

odtwórczych definiują stopień praworządności w wymiarze mechanizmów kontroli zbiorowej. Pokaże 

się, że jej realizacja zachodzi przy aktualizowanym wzorcu wyzysku podporządkowanego rządzom 

ekonomicznym. Wydaje się zasadnym upatrywać w tejże konwencji metodyki poszanowania 

cywilistycznie niezmiennej transcendentności wartości osoby ludzkiej generującej i pozycjonowanej 

korelacje zjawisk rozwojowych pod postacią samorzutnej racji. 

Bibliografia jak w prezentacji. 

 

 

                                                           
1 W kontekście figury platońskiej por. Platon, Państwo przeł. Wł. Witwicki, Wydawnictwo ANTYK, Kęty 2003, 

s. 220-224.   
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Öz 

1950'lerde Azerbaycan'da ilköğretim alanındaki araştırmalar, esas olarak metodolojik yönergeler ve 

önerilerden oluşuyordu. Çalışma, ilkokullarda okuma yazma bilmemenin ortadan kaldırılmasına, 

ilköğretimin içeriğine, müfredatın, programların ve ders kitaplarının iyileştirilmesine, ileri düzey ilkokul 

öğretmenlerinin deneyimlerinin incelenmesi ve tanıtılmasına odaklandı. Araştırma karmaşık değildi ve 

ilköğretimin teorik ve metodolojik sorunlarını kapsamadı. Bu eğilim 1960'lardan beri değişti. İlköğretim 

okullarında eğitimin içeriğinin çağın gereklerine göre iyileştirilmesi, yeni program ve ders kitaplarının 

geliştirilmesi, öğretim ilke ve yöntemlerinin araştırılması, örgütlenme biçimleri, öğrenci başarısının 

değerlendirilmesi ve bu alanlardaki en iyi uygulamaların incelenmesi. yılların eğitim teorisi ve eğitimi 

üzerinde güçlü bir etkisi olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, ilköğretim, bilim kadrosu, tez, makale, ders kitabı 

 

Pезюме 

Исследования в области начального образования в Азербайджане в 1950-е годы состояли в 

основном из методических указаний и рекомендаций. Исследование было сосредоточено на 

искоренении неграмотности в начальных школах, содержании начального образования, 

улучшении учебных планов, программ и учебников, изучении и популяризации опыта опытных 

учителей начальной школы. Исследование не было комплексным и не затрагивало теоретико-

методологические проблемы начального образования. Эта тенденция изменилась с 1960-х годов. 

Совершенствование содержания начального образования в соответствии с требованиями 

времени, разработка новых программ и учебников, исследования принципов и методов обучения, 

форм организации, оценка успеваемости учащихся и изучение передового опыта тех лет оказали 

сильное влияние на теорию образования и образование. 

Ключевые слова: Азербайджан, начальное образование, научные кадры, диссертация,статья, 

учебник 
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Abstract 

Research in the field of primary education in Azerbaijan in the 1950s was mainly based on 

methodological guidelines and recommendations. The study was focused on the eradication of illiteracy 

in primary schools, the content of primary education, the improvement of curricula, programs and 

textbooks, the study and popularization of the experience of primary school teachers. The study was not 

comprehensive and did not affect the theoretical and methodological problems of primary education. 

This trend has changed since the 1960s. Improvement of the content of primary education in accordance 

with the requirements of the time, development of new programs and textbooks, research of principles 

and methods of training, form of organization, assessment of the progress of students and the study of 

the previous course. 

Keywords: Azerbaijan, primary education, scientific staff, dissertation, article, textbook 

 

 

 

Research in the field of primary education in Azerbaijan in the 1950s consisted mainly of 

methodological guidelines and recommendations. The study focused on the elimination of illiteracy in 

primary schools, the content of primary education, the improvement of curricula, programs and 

textbooks, the study and promotion of the experience of advanced primary school teachers. 

Methodological articles on the teaching of individual subjects (mother tongue, mathematics, Russian, 

etc.) were aimed at meeting the needs of teachers. 

The research was not complex and did not cover the theoretical and methodological problems of primary 

education. The scientific and theoretical level of writings on primary education did not meet the 

requirements of the time. Narrow topics were studied, not the fundamental content problems of primary 

education.  Empirical methods predominated in the research, and long-term pedagogical experiments 

were not used. 

In 1955, for the first time, postgraduate students were admitted to the Azerbaijan ETPEI to study the 

theoretical and practical problems of primary education at the candidate (PhD) level in order to organize 

research in the field of primary education more systematically and build it on a scientific basis. 

In 1961, a primary education unit was established at the Azerbaijan ETPEI. The unit of three people 

developed in a short period and became an independent department.The first graduate student Yahya 

Karimov defended his dissertation in 1962 on "Local dialect features in the speech of primary school 

students and ways to eliminate them." At that time, there was no researcher who defended his doctoral 

dissertation in the field of primary education. M. Muradkhanov and I. Valikhanli, who taught 

pedagogical subjects at the Department of Pedagogy and Methodology of Primary Education organized 

at ADPI, had a scientific degree and a scientific title. 

Significant changes in the content of primary education, the reduction of the duration of primary 

education from 4 to 3 years, the training of primary school teachers with higher education have 

influenced the conduct of systematic research in this area.The number of people defending dissertations 
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in the field of primary education has increased year by year. The dissertations covered not only the 

features of the organization of the pedagogical process in primary school, but also the theoretical and 

practical problems of educating young students.In the 60s, Huseyn Ahmadov, "The role of example in 

the education of communist morality of primary school students and ways to use it" (1958),Hamza 

Aliyev “The role of school traditions in the communist upbringing of children” (1968), Abbas Ismayilov 

“Content and forms of work of an extended group tutor with students of I-IV grades” (1963),Mammad 

Mammadov defended his dissertation on "Education of honesty and truthfulness in primary school 

students" (1965), Majid Ismikhanov defended his dissertation on "Features and ways of rationalization 

of lessons in two classes at the same time" (1968). 

Of the five dissertations defended for primary school students over a period of ten years, 3 were devoted 

to the problem of education and 2 to the problem of education. In his dissertation, Hamza Aliyev studied 

the role of school traditions in the education of schoolchildren in general 

He spoke briefly about the school traditions in the moral and spiritual education of young schoolchildren. 

1967, the first graduate student (Ziyad Osmanov) was admitted to the Azerbaijan ETPEI, majoring in 

the methodology of teaching mathematics in primary school. 

In 1965-1973, under the leadership of Yahya Karimov, research was conducted at the Azerbaijan ETPEI 

in connection with the transition to a three-year primary education system. 

 A.Shukurov, Z.Osmanov, M.Jabbarova, V.Khalilov, M.Mammadov, H.Alakbarov had important 

services in adapting separate subjects to the three-year primary education system in primary grades. 

They conducted serious research to improve the content and methods of teaching in primary schools and 

to restructure the system of primary education. 

Russian psychologists LVZankov, AALyublinskaya, DBElkonin, national psychologists S.Hajiyev, 

F.Ibrahimbeyov, M.Maharramov, M.Hajiyev, M.Abbasov, A.Bayramov were successful in conducting 

research and pedagogical experiment on determining the opportunities of young schoolchildren in 

Azerbaijan. , Researches of A.Alizade, M.Hamzayev, Z.Mehdizade, I.Farajov played an important 

role.In this regard, systematic research was conducted in the laboratory of age psychology and 

pedagogical psychology (F.Ibrahimov, M.Hajiyev, and Z.Mehdizade) under the Department of 

Psychology and Defectology of the Azerbaijan ETPEI. In 1959-1962, the laboratory was headed by 

Z.Mehdizade, in 1962-1974 by M.Hamzayev. Because of systematic research of laboratory staff in 

1965, the book "Some issues of learning psychology" was published. One of the main directions of 

research was the psychology of mastering the Azerbaijani language (M. Hamzayev), the psychology of 

mastering mathematics (Z. Mehdizade).Since the main subjects taught in primary school were 

Azerbaijani language and mathematics, in the 60s, special attention was paid to their mastery in 

accordance with the requirements of the new programs. 

In 1960-1969, in the curriculum for grades I-IV, 47% of the weekly teaching load was allocated to the 

Azerbaijani language, and 22% to mathematics.Russian language, history, natural sciences, painting, 

singing, physical education, labor training and socially useful work accounted for 31% of the weekly 

teaching load. In the three-year curriculum, 38% of the weekly workload in grades I-III was allocated 

to the Azerbaijani language, 23% to mathematics, 39% to Russian language and literature, fine arts, 
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song and music, physical education, and labor education. According to the requirements of the 

curriculum, it was considered important to increase the level of mastering the Azerbaijani language and 

mathematics in primary school. The spelling of the Azerbaijani language and the psychology of 

punctuation were systematically studied by M. Hamzayev. 

In 1968, he defended his dissertation on "Spelling of the Azerbaijani language and the psychology of 

punctuation" (3) and received the degree of Doctor of Psychology. 

"On the creation and development of correct writing skills in primary school students", "On the 

formation of students' thinking in the process of teaching spelling","The role of proofreading in the 

development of writing skills", "Psychological characteristics of young children" (1968),"Taking into 

account the individual characteristics of children in family education" (1966), "The role of stress and 

intonation in understanding and mastering the rules of spelling" (1962) played an important role in 

improving the professionalism of primary school teachers. 

 

Some of the research in the field of primary education in the 1960s was published under the title 

“Assistance to Primary School Teachers” (1) Prof. M.Murdkhanov's article in the book explores ways 

to combat backwardness in the learning process in primary school, reveals the negative impact of 

backwardness on the student's personality.According to the author, 

            1) As a result of backwardness, the staff needed by the country is delayed for a year; 

            2) Children lose interest in learning, interest decreases; 

            3) The student is not able to work actively, does not listen to lessons because he knows some 

things, and thus hinders his peers;  

            4) The student complicates the teacher's work by creating indiscipline in the classroom; 

            5) The second year of the stay causes significant material damage to the state. 

 

The article examines the reasons why students stay for the second year and makes recommendations to 

school administration, teachers and parents to eliminate it. 

The article of the candidate of pedagogical sciences Y.Talibov "Content and means of moral education 

in primary school" (p.19-35) examines the role of labor education, learning process, game, personal 

example of the teacher in inculcating moral qualities in students. 

Candidate of pedagogical sciences S.Akhundov researched the content of the teacher's work with 

octopuses (p.36-55), candidates of pedagogical sciences A.Bayramov and A.Alizadeh studied the 

psychological features of small schoolchildren (p.56-82), they tracked the pace of development of 

cognitive processes (perception, attention, memory, thinking, imagination, etc.) In young schoolchildren 

in connection with the change of activity, clarified the characteristics of temperament (sanguine, 

phlegmatic, choleric, and melancholic). 
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Researches of candidates of pedagogical sciences I.Valikhanli and M.Ismikhanov on the organization 

of lessons in two-set school, researches of the candidate of pedagogical sciences Y.Kerimov on the 

organization of literacy training in primary grades (p.105-117) and the development of students' speech 

(p.118-145), the research of the candidate of philological sciences A.Afendizadeh, the effective 

organization of the Azerbaijani language in primary school (p.146-168), 

Researches of the senior teacher M.Azizov on numbering of multi-digit numbers in primary school 

(p.169-173) and organization of extracurricular lessons on the subject "Account" (p.174-184), 

The researches of the head teacher S.Sadigov on the methods of oral calculation in primary school 

(p.185-197) and the role of "Interesting squares" in the formation of oral calculation habits (p.198-208), 

Researches of the senior teacher H.Abdullayev on technical modeling in the IV class (p.209-221), 

researches of M.Isazade on the method of teaching drawing from nature in primary classes (p.222-233), 

S.Guliyev's research is devoted to the importance of the choir in the development of singing skills in 

primary school (pp. 234-246). 

If we take into account that at that time the collection "Primary school and preschool education" was 

not published, then the importance of these scientific-pedagogical and methodological writings becomes 

clear. 

 

The Minister of Education of the Azerbaijan SSR M.Mehdizadeh also admitted that there were certain 

difficulties in the organization of education in primary schools.He wrote in a letter to the Central 

Committee of the Communist Party of Azerbaijan on August 1, 1969:  “631, 218 students study in the 

primary grades of our republic, and more than 30,000 teachers are engaged in their education.Primary 

school, which is an important part of the public education system, requires special attention. Most of the 

teachers working there are inexperienced young people.Hundreds of teachers join them every year. 

Older teachers in the primary grades also need regular scientific and methodological assistance. 

According to the schedule approved by the Board of the Ministry of Education, from the current 

academic year, the first grades of the republic's schools will move to a new program, and in the next 

academic years, the 2nd and 3rd grades will move to new programs. 

All this requires the strengthening of methodological assistance in primary school, the deep 

generalization of best practices, their dissemination, and the delivery of the necessary instructions and 

instructions to all teachers, arming them with the achievements of pedagogical science. 

There is a large network of preschool institutions and thousands of educators in the country. They are 

also in dire need of methodological assistance. All this makes it necessary to publish a methodical 

collection "Primary school and preschool education" in addition to the magazine "Azerbaijan School". 

The publication of the collection will help to improve methodological assistance to primary school 

teachers and preschool educators. No additional staff or subsidies are required for the publication of 

such a methodical collection (once every two months, 6 printed pages, 10,000 copies, 60X84 format). 
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This proposal of the Minister of Education M.Mehdizadeh was discussed at the bureau meeting of the 

Central Committee of the Communist Party of Azerbaijan on September 9, 1969 and a special decision 

was made. The 31st issue of the minutes of the meeting of the Central Committee of the Communist 

Party of Azerbaijan No. 109 held on the same date is related to the publication of the methodical 

collection "Primary school and preschool education". 

The decision signed by the First Secretary of the Central Committee of the Communist Party of 

Azerbaijan Heydar Aliyev reads: Y.Kerimov (editor), M.Hamzayev, A.Gadimbayova, M.Ismikhanov, 

N.Ismayilzade (deputy editor), P.Hajiyev, Z.Osmanov, H.Hasanov, and S.Abbasova. 

The promotion and implementation of new programs published in the magazine has significantly 

accelerated. Curricula, textbooks, training features and best practices in various subjects ere discussed. 

The results of scientific-practical conferences on the organization of primary education in different 

regions, the republican meeting (related to primary education) were reflected in the pages of the 

collection. 

The rubrics of the first issue of the magazine were: 1) the 100th anniversary of the birth of VI Lenin; 2) 

issues of training and education; 3) small schools;  4) Psychological issues; 5) our tribune; 6) pre-school 

education; 7) Our colleagues.  

Subsequent issues of the magazine include extracurricular activities; technical aids in training, teachers' 

personal education, counseling, subject teaching, best practices, main articles, program material 

planning, rubrics were created. 

In the first issue of the magazine, J. Karimov (organization of mother tongue lessons in the first grade), 

H. Kocharli (VI Lenin is the founder and leader of the first socialist state in the world), 

M. Moro (teaching numbering, addition and subtraction in 100 circles), A. Shukurov (labor training at 

a new stage), A. Bayramov (on the development of students' cognitive process), 

M.Hamzayev (On the psychological characteristics of kindergarten children), M.Seyidov (organization 

of independent work in history lessons), 

M.Pirimova (from the experience of organizing extracurricular reading), B.Pashayeva (the role of fiction 

in the development of connected myths), 

Rticles by Kh.Mammadova and S.Ahmadova (in the section of primary education of the XVII 

Republican "Pedagogical lectures"), M.Aliyev (Life dedicated to children) were published. 

Improving the content of primary education, transition to three-year training, training of primary school 

teachers with higher education, 

The transformation of the methodical collection "Primary school and preschool education" into a tribune 

of pedagogues and methodologists, primary school teachers made it necessary to conduct serious 

scientific research in this area. Certain problems of the organization of primary education have become 

the subject of research. 

Haji Abdullayev “Ways of using local materials of the Azerbaijan SSR in labor training classes of 

primary school” (1970), Rustam Huseynov “Patriotic education of primary school students” (1970), 
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Sadraddin Nabiyev “Ways to increase the effectiveness of assessment during oral questioning in primary 

school” (1971), Alaga Shukurov “Relationship between the teachings of labor-related subjects in 

primary school” (1971), Majid Babayev “The role of the interview method in activating primary school 

students in the learning process” (1972),  Khalil Fataliyev “The role of military-sports games in the 

moral education of young and middle-aged pioneers” (1973), Miri Hasanov “Didactic bases of 

application of screen means in primary classes of Azerbaijani schools” (1973), Hidayat Alakbarov 

"Painting on the subject in primary school and its impact on the aesthetic education of students" (1975), 

Ph.D.Hidayat Alakbarov "Painting on the subject in primary school and its impact on the aesthetic 

education of students" (1975), Ph  For ten years, dissertations on the pedagogy of primary education 

were defended in the following order. Of the nine dissertations defended on theoretical issues of primary 

education, 55.5% were devoted to the theory of education and 44.5% to the theory of education. 

The influence of examples of Azerbaijani folk art and drawings on the subject on the aesthetic education 

of students was studied.The early 70's (1973) work with new programs and textbooks was introduced in 

all schools of the republic. 

The results of the new training system were followed successively until 1979, and the results were 

discussed. In the second half of the 1970s (1977), one class of six-year-olds was organized in each of 

the 10 schools of the republic. 

The teaching process in those classes was organized with programs and textbooks for 7-year-olds. 

The following school year, the number of classes reached 20. The results of research on six-year-olds 

allowed determining their capabilities and the content and methods of training in primary schools, which 

begin at the age of six. 

Along with the study of methodological problems of primary education in the early 80's, the study of 

the real possibilities of the transition to a five-day working week, 

Improving the content of education in grades I-III, the technology of developing educational complexes 

on science and labor training, a comprehensive approach to the education of young students in 

interdisciplinary and interdisciplinary communication in education. 

Causes of spelling errors in primary school (Sh. Garalov), repetition in the process of explanatory 

reading (Z. Aliyeva), the importance of technical means in reading lessons (R. Mehdiyeva), proof in the 

form of a simple syllogism in mathematics lessons (Sh. Tagiyev),   organization of various lessons in 

low-income schools (S.Mammadov), acquaintance with the world during the alphabet training 

(R.Ibadova), 

The role of interdisciplinary communication in the optimization of mother tongue lessons (H.Agayev), 

the problems of organizing the creative activity of students in mathematics lessons (A.Nurushov) were 

studied in detail. 

In accordance with the requirements of the "Main Directions of General Education and Vocational 

School Reform" (1984), the study of the pedagogical and psychological bases of training of 6-year-olds, 

the generalization of existing experience was highlighted. 
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The searches in the field of preparing six-year-olds for school and organizing training for them were 

summarized by Y.Karimov.Ramiz Aliyev, K.Taghiyeva studied the psychological issues of school 

readiness of six-year-olds, F.Sadigov, the content of music lessons for six-year-olds, H.Mammadov the 

role of physical education classes in the mental development of six-year-olds, K.Mansurov and 

M.Hajiyev the mathematical games with six-year-olds. 

Methodological research has emerged on improving the content and methods of teaching in different 

subjects (Azerbaijani language, mathematics, natural sciences, labor training, etc.). 

Zarifa Aliyeva "Organization of repetition in the study of the subject in the teaching process in primary 

school" (1983), Khurshud Mammadov defended his dissertation on "Control of students 'mastering 

activity in the process of teacher's comment" (1988), Ismayil Aliyev defended his dissertation on 

"Conditions for increasing the effectiveness of students' independent work in the teaching process in 

primary school" (1988).  

I.Aliyev studied the importance of taking into account the existing skills and habits of primary school 

students in the learning process, to make the right choice of knowledge for independent work of students 

in the conscious mastering of a new topic, to know the features of the organization of work on tasks that 

ensure the acquisition of new knowledge based on the learned knowledge considered it important to 

reveal the influence of the nature of instruction on the effectiveness of students' independent work, 

determined the conditions for the effectiveness of independent work of our students during lessons in 

primary school.  These researches carried out in the 80s were later published by I.Aliyev in the form of 

a monograph. 

 

Prof. Y.Kerimov systematically investigated the problem of preparing six-year-olds for school. The 

experiment on six-year-olds in the republic was organized under his leadership and participation, and 

the results were summarized. He considered it necessary to implement a number of measures in a 

comprehensive manner to prepare six-year-olds for school: 

            1) Compliance of students' physical development and health with the program material; 

            2) Provision of preparatory classes with necessary equipment; 

            3) Preparation of teaching resources for preparatory classes; 

           4)  Providing a unified leadership in the preparation of six-year-olds for school. 

Training of teachers who can work in preparatory classes, etc. Without these conditions, it did not seem 

realistic to succeed in the training of six-year-olds. 

 

Research on the improvement of the content of education in primary schools in the 60s and 70s in 

accordance with the requirements of the time, the development of new programs and textbooks, the 

principles and methods of teaching, forms of organization, assessment of student achievement and the 

study of best practices had a strong impact. 
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Аннотация 

В условиях, когда доля детей в демографической пирамиде Японии постепенно снижается в 

связи с демографическим кризисом, надлежащее воспитание молодого поколения приобретает 

особенную важность. Проблема жестокого обращения с детьми, к сожалению, является одной из 

основных в воспитательном процессе. 

В статье рассматривется связь жестокого обращения с ребенком и возниковением у него в раннем 

возрасте поведенческих проблем, когнитивных нарушений и психологических травм разной 

степени тяжести. 

Особое внимание уделяется национальной специфике и особенностям данной проблемы в 

Японии, на которые указывает малое, относительно других развитых стран, число 

регистрируемых в Стране Восходящего Солнца случаев ненадлежащего обращения с детьми в 

семье. 

Отмечаются принимаемые властями меры по противодействию вышеуказанной проблеме, 

касающиеся качества законодательной базы, эффектиной работы системы здравоохранения, а 

также обеспечения благоприятного психологического семейного климата. 

Ключевые слова: Япония, японская семья, жестокое обращение с детьми. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

На данный момент Япония переживает последствия эпидемии COVID-19, на пике которой 

многие дети вынуждены были проходить школьное обучение в домашних условиях, а многие 

родители перешли на дистанционный режим работы или вовсе ее лишились. На фоне 

пандемийного стресса, связанного как с изменением в худшую сторону финансового положения 

значительного числа семей, так и негативными для психики последствиями изоляции от друзей 

и коллег, сохранять благоприятный «семейный климат» стало сложнее. В такой ситуации 

японские дети, безусловно, были подвержены более высокому, чем в обычных условиях, риску 

mailto:ALEKSEY.SAGAYDAK@GMAIL.COM
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стать жертвой домашнего насилия. Не представляется удивительным, что именно в период 

пандемии проблема жестокого обращения с детьми в семье приковала особое внимания японских 

властей, СМИ и, соответственно, японской общественности.  

Однако, несмотря на усилившуюся дискуссию по данной теме, число зарегистрированных 

случаев ненадлежащего обращения с детьми в Японии остается на очень низком уровне. Так, на 

сегодняшний день в Японии регистрируется почти в 12 раз меньше случаев, чем в таком 

типичном европейском государстве как Великобритания. Эта особенность требует 

рассматривать проблему жестокого обращения с детьми в Японии отдельно от других развитых 

государств, так как в вышеуказанном резком различии между зарегистрированными случаями в 

Японии и Великобритании значительную роль играет национальная специфика Страны 

Восходящего Солнца, которую непременно стоит учитывать.  

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ 

Проблема жестокого обращения с детьми является общемировой проблемой общественного 

здравоохранения. Несмотря на то, что данная работа посвящена вопросу ненадлежащего 

обращения с детьми в Стране Восходящего Солнца, для понимания причин и обоснований 

многих уникальных социальных и культурных процессов в Японии, которые окружают 

проблему жестокого обращения с детьми, есть необходимость обратиться к некому 

«универсальному» аспекту этого вопроса. В частности, следует изучить, к каким именно 

негативным последствиям приводят жестокое обращение и пренебрежительное отношение к 

детям со стороны их родителей, а также рассмотреть, насколько различные виды жестокого 

обращения связаны с неблагоприятными последствиями для ребенка в детском и подростковом 

возрасте. 

Жестокое обращение с детьми и пренебрежительное отношение к ним - это любые действия или 

бездействия родителей или других лиц, осуществляющими уход за ребенком, которые приводят 

к причинению вреда, несут потенциальную возможность причинения вреда или угрозу 

причинения вреда ребенку, даже если этот вред является непреднамеренным (Gilbert, 2009: 69) . 

Пять основных видов ненадлежащего обращения с детьми, как отмечает исследователь М. 

Руньон (Runyon, 2002: 254), включают в себя: физическое насилие, сексуальное насилие, 

эмоциональное насилие, непроявление должной заботы и домашнее насилие в семье между 

супругами. 

Факты свидетельствуют о том, что различные виды жестокого обращения и пренебрежения 

редко происходят в единичном случае, а дети, которые неоднократно сталкиваются с жестоким 

обращением, часто испытывают жестокого обращение к себе в разных его формах. Жестокое 

обращение с детьми и пренебрежительное отношение к ним влияют на ребенка различными 

способами. Результаты жестокого обращения могут варьироваться от легких симптомов до 

угрожающих жизни заболеваний. Факторы, влияющие на то, в какой степени жестокое 

обращение и пренебрежение влияют на детей и подростков, включают: возраст и состояние 

развития ребенка на момент совершения акта жестокого обращения с ним, тяжесть акта 
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жестокого обращения, частоту и продолжительность акта жестокого обращения, характер 

межличностных отношений между ребенком и родителем, а также вид совершенного акта 

жестокого обращения (Runyon, 2002: 254). 

Любое жестокое обращение с ребенком может привести к разрушительным негативным 

последствиям, однако стоит отметить, что хроническое многократное жестокое обращение и 

пренебрежение к детям напрямую связаны с большей степенью их дезадаптации и негативными 

для них последствиями. Жестокое обращение и пренебрежение к детям, происходящее на 

хронической основе, можно определить как «повторяющиеся случаи жестокого обращения в 

течение длительного периода времени». Хронический опыт жестокого обращения и 

пренебрежения у ребенка, относящийся к в различным периодам его развития, может оказать 

глубокое пагубное влияние на его жизнь. При попытке установить связь между фактом 

жестокого обращения с ребенком и негативными для него последствиями важно рассматривать 

историю жестокого обращения с ребенком в целом, а не отдельными эпизодами. Жестокое 

обращение с детьми и отсутствие заботы о них могут повлиять на все сферы развития ребенка - 

физическую, психологическую, когнитивную, поведенческую и социальную, причем стоит 

учитывать тот факт, что эти сферы часто переплетаются между собой и оказывают взаимное 

влияние друг на друга (Frederico, 2008: 344). 

Жестокое обращение с детьми особо пагубно сказывается на них на самых ранних этапах 

развития. Так, согласно исследованию Б. Джордана (Jordan, 2009: 4), дети и младенцы, 

подвергшиеся жестокому обращению и пренебрежению, чаще испытывают чувство 

дезорганизованной привязанности к своему основному родителю или опекуну. 

Характер привязанности ребенка к родителю чрезвычайно важен для его раннего 

эмоционального и социального развития. Для детей с дезорганизованной случаем жестокого 

обращения привязанностью родитель, который видется как основной источником безопасности 

и защиты, становится, напротив, источником опасности или вреда, оставляя ребенка в состоянии 

неразрешимого внутреннего конфликта (Hildyard, 2002: 683). Без поддержки со стороны 

родителя младенцам становится трудно доверять другим людям в трудные жизненные моменты, 

что может привести к постоянному переживанию детьми тревоги или гнева (Streeck-Fischer, 

2000: 907). Дезорганизованная привязанность нарушает нормальный процесс развития детей, что 

может серьезно повлиять на способность ребенка общаться и взаимодействовать с другими 

людьми и формировать здоровые отношения на протяжении всей его будущей жизни. 

Исследования, направленные на изучение влияния жестокого обращения с детьми на их общее 

физическое здоровье, указывают на тесную связь между жестоким обращением и будущим 

проблемами со здоровьем у детей и подростков. Е. Флаэрти обнаружил, что лишь один случай 

жестокого обращения, пережитый в детстве, удваивает вероятность того, что дети будут иметь 

общее плохое физическое здоровье в возрасте 6 лет, и утраивает ее, если дети пережили четыре 

или более данных случаев (Flaherty, 2006: 1232). 

Психологические травмы, вызванные жестоким обращением с детьми и отсутствием заботы о 

них, могут оказать серьезное воздействие на развивающийся мозг, повышая риск возникновения 

психологических проблем. А. Штрек-Фишер выявил тесную взаимосвязь между жестоким 
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обращением и посттравматическим стрессовым расстройством у детей (Streeck-Fischer, 2000: 

908). Более того, диагностирование посттравматического стрессового расстройства у детей не 

отражает полной картины последствий жестокого обращения на для их развития, и некоторые 

исследователи предпочитают в данном случае использовать термин «комплексная 

психологическая травма». Воздействие такой травмы может привести к долговременным 

психологическим проблемам. В частности, она влияет на развивающийся мозг и может нарушить 

способность ребенка обрабатывать сенсорную, эмоциональную и когнитивную информацию 

(Gilbert, 2009: 73). 

Что касается влияния жестокого обращения на процессы обучения и развития ребенка, была 

установлена тесная связь между жестоким обращением с детьми и последующими трудностями 

в их обучении, а также плохой успеваемостью. Жестокое обращение и пренебрежение в первые 

годы жизни могут серьезно повлиять на способности младенцев к развитию, особенно в таком 

критически важном аспекте, как развитие речи. Исследования показали, что дети, подвергшиеся 

жестокому обращению, хуже справляются со стандартизированными тестами и получают более 

низкие школьные оценки (Gilbert, 2009: 74). 

Кроме того, исследователь М. Фредерико обнаружил, что жестокое обращение с детьми и 

отсутствие заботы связаны с поведенческими проблемами в детском и подростковом возрасте. 

Чем раньше дети подвергаются жестокому обращению, тем выше вероятность развития у них 

проблем с поведением (Frederico, 2008: 349). Жестокое обращение и пренебрежение часто 

связывают с интернализующим поведением (замкнутостью, грустью, изоляцией и депрессией) и 

экстернализующим поведением (агрессивностью или гиперактивностью) в детстве. 

Интернализующее поведение обычно ассоциируется с пренебрежительным отношением к 

ребенку. Дети, пострадавшие от этого, как правило, более изолированы в школе по сравнению 

со своими сверстниками и испытывают трудности с поиском друзей. Поведенческие проблемы 

экстернализирующего характера более тесно связаны с физическим и сексуальным насилием или 

свидетельством домашнего насилия между супругами (Holt, 2008: 805). 

Проблемы психического здоровья, такие как депрессия и тревожные расстройства, постоянно 

связываются с жестоким обращением с детьми и пренебрежительным отношением к ним, причем 

особенная связь прослеживается в подростковом возрасте. У таких детей вероятность 

диагностирования депрессии в подростковом возрасте примерно в четыре раза выше, чем у детей 

более младшего возраста (Gilbert, 2009: 74-75). Кроме того, жестокое обращение с детьми 

удваивает у них риск попытки самоубийства в подростковом возрасте. Исследователи 

обнаружили, что риск осуществления повторных попыток самоубийства в восемь раз выше у 

подростков, испытавших сексуальное насилие. Эксперты предполагают, что сексуальное 

насилие может быть следствием суицидального поведения, поскольку оно тесно связано с 

чувством стыда и вины, по свидетельствам Б. Бродского (Brodsky, 2008: 226) и С. Дж. Холмса 

(Holmes, 1987: 399). 

Психологические последствия жестокого обращения с детьми также могут привести к 

злоупотреблению ими алкоголем и наркотиками в подростковом возрасте и взрослой жизни. 

Данные свидетельствуют о том, что все виды жестокого обращения с детьми тесно связаны с 

более высоким уровнем употребления психоактивных веществ (табака, алкоголя, наркотиков). В 
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результате опроса учащихся школ 6, 9 и 12 классов в США исследователи обнаружили, что опыт 

физического или сексуального насилия увеличивает вероятность употребления учащимися 

алкоголя, марихуаны и других наркотиков, по результатам исследований Д. Перкинса (Perkins, 

2004: 556) и П. Харрисона (Harrison, 1997: 529). 

Помимо того, что дети, подвергавшиеся жестокому обращению и пренебрежительному 

отношению, сами испытывают боль и страдания, они также склонны к причинению боли 

окружающим и развитию агрессивного и насильственного поведения в подростковом возрасте 

(Gilbert, 2009: 77). Исследования демонстрируют тесную связь между жестоким обращением с 

детьми и отсутствием заботы о них и их последующим преступным поведением. Так, 

исследование Национального института юстиции США показало, что вероятность ареста за 

преступное деяние в подростковом возрасте у детей, подвергавшихся жестокому обращению и 

пренебрежению, в 11 раз выше, чем у их сверстников, выросших в здоровой атмосфере (English, 

2004: 24). 

Следует также отметить, что дети, ставшие жертвой жестокости со стороны родителей, во 

взрослой жизни могут с большей вероятностью стать бездомными. Подростки, которые были 

изъяты посредством государственного вмешательства из-под опеки родителей ввиду 

зарегистрированных случаев жестокого обращения, со значительной вероятностью могут 

столкнуться с бездомностью и безработицей вскоре после выхода в совершеннолетнем возрасте 

из учреждения, предоставлявшего им временную опеку. Отсутствие социальной поддержки у 

таких подростков часто способствуют трудностям, с которыми они сталкиваются при поиске 

достойных жилья и работы после выхода из-под опеки государства. 

Наконец, следует с крайним прискорбием заметить, что дети, подвергшиеся жестокому 

обращению, во взрослом возрасте с большой вероятностью перенимают деструктивную модель 

поведения родителей и ненадлежащим образом обращаются с собственными детьми, продолжая, 

таким образом, порочный круг, согласно исследованиям В. Р. Виче (Wiche, 1992: 81), Дж. П. 

Смита (Smith, 1992: 153) и Дж. Кауфмана (Kaufman, 1987: 186). 

 

ОСОБЕННОСТИ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ В ЯПОНСКИХ СЕМЬЯХ 

Как было упомянуто раннее, жестокое обращение с детьми во многих случаях может стать 

причиной психических заболеваний у ребенка, которые, более того, способны продолжать 

оказывать негативный эффект на него на протяжении всей жизни. 

Факторы, катализирующие жестокое обращение с детьми или увеличивающие вероятность 

возникновения этой социальной проблемы, достаточно изучены международным научным 

сообществом. Так, по теме высказывались Дж. Браун (Brown, 1998: 1065-1078), Дж. Котч (Kotch, 

1995: 1115-1130), М. А. Штраус (Straus, 1994: 543-561). Исследователи часто обращают внимание 

на то, что факт жестокого обращения с детьми имеет связь с неблагоприятным прошлым их 

родителей: с отсутствием у них законченного среднего образования или с их склонностью к 

психическим заболеваниям (Chaffin, 1996: 191). Кроме того, Дж. Милнером было установлено, 

что губительная модель поведения родителя по отношению к своему ребенку передается между 
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поколениями: родители, в юном возрасте испытавшие жестокое обращение к себе, имеют 

большую вероятность применять жестокость при воспитании собственных отпрысков (Milner, 

2010: 332). 

Однако, проблема жестокого обращения с детьми в Японии имеет свои особенности, в 

некоторых случаях отличные от «международно принятых» факторов, а в некоторых – смежные 

с ними. Так или иначе, имеет смысл рассмотреть катализаторы данной проблемы в Стране 

Восходящего Солнца отдельно, чтобы приблизиться к пониманию потенциальных путей 

решения и минимизации жестокого обращения с детьми в этом конкретном случае. 

Стоит отметить, что вышеуказанная проблема получила внимание японских властей и 

общественности относительно недавно. Так, в 1947 году был принят «Закон о благосостоянии 

детей» (10), призванный защитить их физическое и психическое здоровье и обеспечить им 

развитие в благоприятных условиях, однако на практике соблюдение этого закона до 1990 г. 

почти не контролировалось (Ono, 2017: 88). Катализатором к изменению ситуации послужила 

«Конвенция о правах ребенка», которая была принята Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 году 

и к которой присоединилась Япония (11). В связи с этим, Министерство здравоохранения, труда 

и благосостояния Японии начало публиковать статистику случаев жестокого обращения с 

детьми и ненадлежащего обращения с ними. Отдельно стоит отметить «Закон о предотвращении 

жестокого обращения с детьми» (65), который вступил в силу в 2000 г. В нем было дано 

официальное определение жестокому обращению с детьми, а также содержался призыв 

работникам школы заявлять о своих подозрениях о ненадлежащем обращении с детьми 

организациям, которые занимаются противодействием этой проблеме. Кроме того, в начале XXI 

века был разработан общенациональный план касательно охраны здоровья матери и ребенка на 

период с 2001 по 2010 год, получивший название «Здоровые родители и дети – 21» (22). Кроме 

того, в 2004 году были внесены поправки в «Закон о предотвращении жестокого обращения с 

детьми», и в него было добавлено отдельное положение о предотвращении ненадлежащего 

обращения. Стратегии по недопущению жестокого обращения с детьми пользуются усиленным 

вниманием властей с начала 2000-х годов. Так, в апреле 2015 года стартовал второй этап 

программы «Здоровые родители и дети – 21», в рамках которого основной целью стало 

предотвращение жестокого обращения с детьми начиная с момента самой беременности (Ono, 

2017: 88). 

Стоит обратить особое внимание на «Закон о предотвращении жестокого обращения с детьми» 

(39), от 2000 г., так как он представляет собой своеобразную «точку отсчета», с которой проблема 

ненадлежащего обращения с детьми стала приобретать широкое внимание японской 

общественности. Несмотря на то, что некоторые японские исследователи еще с 1970 гг. заявляли 

о важности этого вопроса, именно вышеуказанный закон от 2000 г. посредством его широкой 

огласки через СМИ сделал проблему жестокого обращения с детьми поистине узнаваемой среди 

рядовых японцев. 

Несмотря на усилившуюся дискуссию по данной теме (массовые акции в поддержку детей в 

Японии (51), внимания японской (47) и международной (28) общественности к последним 

случаям жестокого обращения с детьми-спортсменами, усиление мер по дистанционной помощи 

жертвам ненадлежащего обращения в период пандемии COVID-19 (29)), число 
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зарегистрированных случаев ненадлежащего обращения с детьми в Японии остается на очень 

низком уровне. Так, на сегодняшний день регистрируется 0,14 случаев жестокого обращения на 

каждую 1000 детей (48). Для сравнения, в Великобритании, типичном развитом государстве, это 

значение составляет 1,7 случаев на каждую 1000 детей (41). Иными словами, наблюдается 

разница с Японией почти в 12 раз. Эта особенность требует рассматривать проблему жестокого 

обращения с детьми в Японии отдельно от других развитых государств, так как в вышеуказанном 

резком различии между зарегистрированными случаями в Японии и Великобритании 

значительную роль играет национальная специфика Страны Восходящего Солнца, которую 

непременно стоит учитывать. 

Япония исторически занимала несколько обособленное положение от других развитых стран, 

ввиду того, что процесс индустриализации в ней проходил несколько позднее стран Запада и не 

сопровождался бескомпромиссной и полной утерей прошлых традиций и ценностей. 

Следовательно, малое количество зарегистрированных случаев, возможно, объясняется в 

действительности малой частотой инцидентов ненадлежащего обращения с детьми, разницей в 

моральных и юридических определениях «жестокого обращения с детьми» или умышленным 

сокрытием данных инцидентов в Стране Восходящего Солнца, по словам П. Грэма (Graham, 

2007: 164) и Т. Китамуры (Kitamura, 1995: 425). Имеет смысл рассмотреть каждую из этих точек 

зрения. 

Существует мнение, что в Японии действительно происходит меньше случаев связанных с 

жестоким обращением с детьми, и это связано с особенностями культуры Страны Восходящего 

Солнца: в японском обществе считается, что дети пользуются милостью богов и, следовательно, 

им необходимо давать большую долю свободы. Например, это находит отражение в 

традиционном японском празднике «сити-го-сан». Некоторые исследователи полагают, что 

общества, где дети традиционно высоко ценятся, с меньшей вероятностью будут делать их 

объектом жестокого обращения (Gough, 1996: 14). Однако, учитывая вышесказанное, совсем не 

значит, что подобное благосклонное отношение к ребенку как к чему-то крайне ценному и, в 

некоторой степени, священному на практике реализуется во всех случаях. Так, например, по 

данным одного из исследований было установлено, что ненадлежащему обращению в Японии 

часто подвергаются близнецы (10% из всех зарегистрированных случаев), особенно при наличии 

у одного или обоих из пары задержек в развитии (Tanimura, 1990: 1298). 

В поддержку эффективности системы воспитания детей в Японии, которая исключает любые 

случаи жестокого обращение с ними, в качестве доказательства приводятся принятые в Стране 

Восходящего Солнца методы родительского контроля. Утверждается, что они, в основном, не 

требуют активного вмешательства в жизнь ребенка и базируются на принципе родительского 

терпения и примера: ребенок пассивно усваивает родительскую модель поведения, и она 

совершенно не навязывается путем наказания или другой негативной прямой интервенции. 

Однако контраргументом к этой точке зрения может послужить то обстоятельство, что большая 

часть случаев домашнего насилия не происходит в общественных местах, а случается дома. 

Таким образом, отсутствие наглядного проявления насилия по отношению к детям не говорит об 

его отсутствии в действительности. Также стоит отметить, что общественная репутация имеет 

огромное значение для индивида в Японии, что значительно ограничивает готовность людей 
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раскрывать окружающим то, что происходит «за закрытыми дверями» (Gough, 1996: 14). Кроме 

того, существует мнение, что в японском обществе урегулирование «дисциплинарных 

вопросов», связанных с детьми, считается, прежде всего, обязанностью родителей и решается по 

их усмотрению. Это является одной из причин, по которой ответственные лица (учителя, 

полиция и т.д.) неохотно вмешиваются в этот вопрос, если на то не было дано соответствующего 

распоряжения от судебных органов (Kitamura, 1999: 27). 

Следует также обратить внимание на определенные социально-экономические особенности 

Японии, которые оказывают влияние на количество случаев жестокого обращения с детьми. Из 

положительных моментов необходимо отметить однородность и стабильность японского 

общества, которое является практически моноэтническим. Экономические различия в обществе 

хотя и существуют, но нет широко представленных групп людей, проживающих в тяжелых 

экономических условиях. Эти обстоятельства снижают вероятность жестокого обращения с 

детьми, так как положительно влияют на уровень стресса родителей (Gough, 1996: 14). Однако в 

японском обществе существуют множество иных стрессоров. Так, значительное количество 

семей проживает в тесных квартирах, а отцы проводят недостаточно времени с детьми. 

Последнее происходит ввиду того, что отцы либо проводят большую часть дня на работе, либо 

не считают воспитание детей своей главной обязанностью, передавая ее своей супруге (67). При 

присутствии большого количества социально-экономических стрессоров в жизни родителя 

возрастает вероятность ненадлежащего обращения с детьми. В ситуации, когда индивид 

испытывает высокий уровень стресса, особенно важной оказывается его уровень 

психологической поддержки. Н. Далему удалось установить, что к жестокому обращению с 

детьми чаще прибегали матери, которым не хватало поддержки их окружения (Dahlem, 1991: 

756). Стоит отметить, что эмоциональная поддержка со стороны партнера и других членов семьи 

воспринимается как наиболее значимая. С другой стороны, эксперты утверждают, что поддержка 

со стороны друзей также оказывает благотворное влияние на уровень стресса и обладает 

значительным положительным потенциалом. В частности, в Японии широко распространены 

дружеские отношения между матерями. Делясь советами и мнениями по воспитанию детей и 

ощущая себя частью «родственной» группы, они испытывают чувства безопасности и 

инклюзивности (Ono, 2017: 91). Таким образом, дружба между матерями – это важная часть 

межличностных отношений и тот факт, что этот феномен нашел широкое распространения в 

Японии, благоприятно сказывается на уменьшении инцидентов ненадлежащего обращения с 

детьми. 

Малое количество регистрируемых случаев жестокого обращения в Японии также может быть 

связано с тем, что некоторые воспитательные практики в Японии не воспринимаются как нечто 

недопустимое. Сама концепция ненадлежащего обращения с ребенком – это, во многом, 

социально определяемое понятие, поэтому в разных странах и культурах к одним и тем же 

действиям со стороны родителя может быть кардинально разное отношение. В любом случае, 

представляется очевидным, что культурные различия от других стран должны оказывать 

определенное влияние на распространенность жестокого обращения с детьми в Японии, но 

представляется заблуждением считать упрощенные культурные объяснения неоспоримыми и 

единственно применимыми. Многие культурные объяснения являются упрощенными, поскольку 
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ссылаются на ряд различий между отдельными переменными, а не определяют характер 

взаимодействия между ними. Так, например, существует тенденция предполагать, что люди 

более вежливы, менее агрессивны или менее склонны к жестокому обращению с детьми в каком-

либо конкретном обществе, вместо того, чтобы определить, при каких именно обстоятельствах 

они проявляют то или иное поведение (Gough, 1996: 15-16). 

Острое восприятие и четкое определение и разграничение японской общественностью случаев 

жестокого обращения с детьми, безусловно, являются важным аспектом этой проблемы. Однако 

особое значение играет отношение к данному вопросу представителей тех профессий, которые 

непосредственно замешаны в предотвращении жестокого обращения с детьми. Так, в рамках 

исследования, проведенного в столичном регионе Токио, врачам, медсестрам, юристам и 

социальным работникам был направлен буклет, содержащий около 50 ситуаций, в которых 

описывалось поведение родителей и задача респондентов состояла в том, чтобы указать, считают 

ли они данный случай проявлением жестокости к ребенку или нет. Вопреки ожиданиям 

исследователей, различий во мнениях между представителей вышеуказанных профессий почти 

не наблюдалось. Более того, большую часть представленных моделей поведения они определили 

как «жестокое отношение», что говорит об их острой чувствительности к данному вопросу. 

Безусловно, есть основания полагать, что само исследование заставило респондентов более 

тщательно рассматривать каждую ситуацию и намеренно стараться дать социально приемлемые 

ответы, поэтому достоверность полученных ответов нельзя считать безусловной. С другой 

стороны, результаты могут означать, что японское общество в целом стало более восприимчиво 

к проблеме. Если данное утверждение верно для специалистов по предотвращению жестокого 

обращения с детьми, то они с большей вероятностью смогут направить семьи в правильном 

направлении для урегулирования проблемы. В любом случае, даже если респонденты давали 

социально приемлемые ответы, для детей это является хорошим предзнаменованием того, что, 

по крайней мере, на абстрактном уровне профессионалы определяют как жестокость те модели 

поведения, которые повсеместно порицаются общественностью (Segal, 2006: 25-26). 

Как говорилось выше, общественная осведомленность о проблеме ненадлежащего обращения с 

детьми в Японии в настоящее время растет и, вероятно, как отмечают эксперты, будет 

продолжать расти, что приведет к росту числа зарегистрированных случаев жестокости по 

отношению к детям (59, 64, Gough, 1996: 17). Несмотря на это, стоит заметить, что общественная 

осведомленность хотя и повышает вероятность активных действий по противодействию 

проблеме, на практике в этом вопросе часто наблюдаются определенные трудности. В теории, 

любой человек, заметивший случай жестокого обращения с ребенком, может сообщить об этом 

в специальный центр по предоставлению помощи детям. Однако для людей профессий, 

непосредственно связанных с детьми, отсутствует юридическая обязанность это делать. Как 

следствие, люди, которым становится известно о жестоком обращении с ребенком, часто не 

хотят сообщать об этом из страха быть засуженными родителем жертвы за клевету. Обязанность 

определенных специалистов сообщать об этом должна быть закреплена на законодательном 

уровне. Следует отметить, однако, что установление юридической обязанности людям 

определенных профессий сообщать о жестокости к детям может свести на нет потенциальное 
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желание родителя осознанно и с собственной мотивацией искать профессиональную помощь 

(Kitamura, 1999: 27). 

Статья №19 «Конвенции о правах ребенка» от 1989 г. гласит: «Государства-участники 

принимают все соответствующие законодательные, административные, социальные и 

образовательные меры для защиты ребенка от всех форм физического или психического 

насилия, травм или злоупотреблений, отсутствия заботы или небрежного обращения, 

ненадлежащего обращения или эксплуатации, включая сексуальное надругательства» (11). 

Проблема для учреждений по защите детей в Японии во время реализации этих указаний на 

практике состоит в том, что юридические полномочия на вмешательство в дела семьи, где имеет 

место жестокое обращение с детьми, получить достаточно сложно из-за запутанного характера 

законов и нежелания центров по предоставлению помощи детям вмешиваться в домашние 

проблемы на незаконных основаниях. Самые доступные и эффективные методы юридического 

вмешательства требуют согласия родителей, а без этого у работников может не быть 

доказательств или мотивации, чтобы добиваться других форм юридического вмешательства. 

Даже если юридические полномочия получены и ребенка удалось доставить в центр по 

временному уходу, в будущем юридически трудно предотвратить последующее изъятие ребенка 

родителями из мест временного ухода за ним. Законы о вмешательстве в целях защиты детей, 

безусловно, существуют, но они сложны и, судя по всему, не используются в полной мере, на 

сколько можно судить из новостных сводок (9) и исследования Д. Гоф (Gough, 1996: 16-17). 

Наконец, стоит отметить влияние эпидемии COVID-19 на случаи жестокого обращения с детьми 

(44). Несмотря на то, что японские власти открыли школы по всей стране, негативное влияние 

пандемии на проблему ненадлежащего обращения с детьми все еще прослеживается. Так, в 

результате пандемии большее количество японских семей стало испытывать финансовые 

трудности, повысился уровень безработицы. Исследователи связывают безработицу с 

повышенным риском психических расстройств, что, в свою очередь, может привести к 

увеличению риска домашнего насилия (52), которое неразрывно переплетается с жестоким 

обращением с детьми (8). Кроме того, пандемия снизила доступность и эффективность 

психологической помощи и повысила вероятность возникновения случаев небрежного 

обращения с детьми: родители, в обычной ситуации решившие бы привести ребенка к психологу 

или к педиатру, в настоящее время могут воздержаться от похода в больницу, боясь заразиться 

COVID-19, по свидетельствам исследователей С. Тэо (Teo, 2020: 839) и К. Хонда (Honda, 2020: 

2793). Ближайшим аналогом личного посещения врача является консультация по телефону или 

посредством сети Интернет, но, по сравнению с очной встречей, их уровень вербального и 

невербального воздействия в несколько раз ниже (66). 

 

МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЖЕСТОКОМУ ОБРАЩЕНИЮ С ДЕТЬМИ В 

ЯПОНСКИХ СЕМЬЯХ 

Существует множество различных методов и способов противодействия жестокому обращению 

с детьми, однако можно с уверенностью утверждать, что самый эффективный из них – это его 

недопущение и профилактика. В таком случае появляется возможность предотвратить 
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губительное и разрушающее воздействие жестокого обращения на детскую психику, обеспечить 

ребенку благополучное взросление и здоровое детство. Как было упомянуто ранее, начиная с 

2000 г. японское правительство стало особо обращать внимание именно на такой способ борьбы 

с ненадлежащим обращением родителей со своими детьми: раннему выявлению и устранению 

предпосылок жестокого обращения с детьми уделяется заметное количество финансовых и 

человеческих ресурсов, согласно исследованию М. Оно (Ono, 2017: 88) и памятке ВОЗ (46). 

Для снижения риска возникновения ситуаций, в которых психическое и физическое здоровье 

ребенка может оказаться под угрозой со стороны его родителей, возможно применение 

определенных мер как со стороны государства, обладающего заметными экономическими и 

юридическими инструментами, так и со стороны каждой отдельной семьи, причем во втором 

случае эффективность превентивных мер может быть схожа с государственными или даже во 

много раз превосходить их. 

По вышеуказанной причине, в первую очередь стоит обратиться к тем аспектам, на которые 

японским семьям следует обратить внимание для снижения риска возникновения случаев 

жестокого обращения с детьми. Общий смысл рекомендуемых внутрисемейных мер состоит в 

создании благоприятного психологического климата как для родителей, так и для ребенка 

(Graham, 2007: 166). На данный момент Япония, подобно другим развитым странам, испытывает 

заметный переход к модели нуклеарной семьи, в которой многочисленные родственники, 

особенно старшее поколение, как правило, проживают отдельно от непосредственных родителей 

ребенка и, соответственно, уделяют сравнительно меньше времени его воспитанию, чем раннее. 

Переход к нуклеарной семье сопровождается ослабеванием межпоколенческих связей. 

Исследователи объясняют это тем, что по мере развития рыночной экономики, молодые люди 

начинают видеть все больше ценности в накоплении имущества и активов, способных 

обеспечить им комфортную жизнь в преклонном возрасте. Таким образом, они предпочитают 

иметь меньше детей, одновременно занимаясь выгодным вложением своих средств. Кроме того, 

многие дети в поисках более высокооплачиваемой и престижной работы переезжают в города, 

оставляя родителей в сельской местности и ослабляя, таким образом, семейные связи. Рыночная 

экономика, однако, часто оказывается неэффективной в обеспечении стабильного и достойного 

уровня жизни населения, особенно это касается пожилых людей, которые, утратив связь с 

семьей, начинают требовать социальную помощь от государства. Увеличивая траты на 

социальную поддержку населения, государство, таким образом, способствует дальнейшему 

ослаблению семейных связей, так как роль детей, на чью финансовую помощь ранее пожилые 

люди рассчитывали в первую очередь, постепенно берут на себя государственные органы 

(Yamashige, 2002: 4). Таким образом, постепенное исчезновение «расширенной семьи» 

подразумевает то, что подавляющее большинство обязанностей по уходу за ребенком берут на 

себя его родители непосредственно. В этой ситуации важно обеспечить равное разделение между 

супругами времени, проводимого с ребенком, чтобы создать для него среду для максимально 

гармоничного взросления и развития, а также исключить потенциальную возможность 

эмоционального «выгорания» со стороны одного из партнеров в результате того, что воспитание 

и уход за ребенком являются его исключительной прерогативой. В японском обществе, на 

настоящий момент достаточно патриархальном, на воспитание и уход за ребенком 
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пропорционально больше времени тратит мать. Безусловно, в наши дни наблюдается 

положительная тенденция, в рамках которой отцы осознанно и самомотивированно проводят 

больше времени с ребенком и есть основания полагать, что исполняемые супружеские 

обязанности в вышеупомянутой области станут пропорционально равными между полами (67). 

Кроме того, для сохранения баланса между работой и семейной жизнью как отцам, так и 

матерям, рекомендуется добиваться более гибкого графика в месте работы для того, чтобы 

получить возможность уделять больше времени поддержанию здоровых супружеских 

отношений, а также детям и их воспитанию. Стоит отметить, что матерям, как правило, будет 

статистически проще добиться этой цели, опять же, из-за заметного следа патриархальности в 

японском обществе. Так, по данным некоторых исследователей, значительная доля современных 

японских граждан убеждена, что государственное содействие женщине при устройстве на работу 

в период ее фертильного возраста «уничтожит традиционную японскую семью» (Baldwin, 2015: 

97-98). 

Наконец, стоит отметить, что снижению психологических стрессоров супругов, повышающих 

риск жестокого обращения с детьми, способствует устройство своего ребенка в детский сад. 

Исследователи убеждены, что такие детские учреждения должны быть легкодоступными для 

семей, и обладать высококвалифицированными воспитателями (Graham, 2007: 166). К 

сожалению, устройство ребенка в детский сад не зависит всецело от усилий его родителей. Стоит 

отметить, что на данный момент многие японские родители испытывают значительные 

трудности, одновременно занимаясь построением карьеры и воспитанием детей ввиду нехватки 

в стране учреждений по уходу за детьми. Для существующих учреждений характерны длинные 

очереди и высокая стоимость (21). В целях решения проблемы правительством было дано 

разрешение частным фирмам начать свою деятельность в сфере ухода за детьми, которая ранее 

являлась всецело государственной (24). По мере увеличения числа таких учреждений, большая 

часть женщин будет иметь возможность выйти на рынок труда и продолжать работу после 

рождения ребенка. Стоит отметить, что политика правительства в этой связи дала ощутимые 

результаты. Так, по данным министерства здравоохранения, в 2019 г. было зафиксировано 

рекордно низкое число детей, состоящих в очереди в детские сады – 16772 человека, что на 3123 

ниже, чем в 2018 г (49). Однако, несмотря на значительные успехи, полная ликвидации очередей 

в учреждения по уходу за детьми к концу 2021 финансового года представляется не-

осуществимой. 

Что касается государственных инициатив по предотвращению жестокого обращения с детьми, 

то значительная их часть заключена в соответствующей законодательной деятельности. В 

данной связи примечательно, что за последние 15 лет в Японии был достигнут значительный 

прогресс в области противодействия жестокому обращению с детьми: в результате пересмотра 

правительством своей политике по данной проблеме (32), было принято решение на 

законодательном уровне запретить физические наказания для детей (30). Однако, несмотря на 

то, что количество выявленных случаев жестокого обращения с детьми увеличилось, что говорит 

о высокой степени осведомленности общества об этой проблеме, количество случаев смерти 

детей в результате жестокого обращения не уменьшается. В таких условиях роль, которую 

государство в лице и при содействии системы здравоохранения должно сыграть в спасении 



  

   
703 

детей, становится все более важной (63), однако в настоящее время нельзя утверждать, что 

японская система здравоохранения создает максимально эффективные условия для борьбы с 

ненадлежащим обращением с детьми (7). 

Для того, чтобы глубже осознать успехи и слабые места системы государственного 

противодействия жестокости по отношению к детям, следует обратиться к истории этих 

превентивных мер в Японии. Как было сказано раннее, японские ученые начали проводить 

исследования и по этой проблеме начиная с конца 1970-х гг., однако только в 1990-х годах 

термин «гякутай» (жестокое обращение) получил широкое распространение в японском языке. 

Как можно с большой вероятностью полагать, появление отдельной лексической единицы, 

освящающей проблему жестокого обращения с детьми, означало повышенное внимание к ней 

населения Страны Восходящего Солнца. Действительно, с 1990 гг. превентивные 

вышеуказанной проблеме меры получили широкий общественный резонанс. С 1991 года 

проблемой жестокого обращения с детьми занялись некоммерческие организации, созданные по 

всей стране. Эти организации сделали возможными применение к родителям дисциплинарных 

мер, разработав модель вмешательства в потенциально опасную семейную ситуацию. Кроме 

того, в дополнение к сотрудничеству со СМИ для распространения информации о жестоком 

обращении с детьми среди широкой общественности, некоммерческие организации разработали 

методы раннего распознавания и обнаружения жестокого обращения и оказания поддержки 

детям и семьям при помощи телефонного консультирования. Стоит отметить, однако, что в 

начале 1990-х гг. японское правительство скептически относилось к проблеме жестокого 

обращения с детьми, но с конца XX века начало внедрять государственные программы, 

направленные на сотрудничество с некоммерческими организациями и активное продвижение 

мер по предотвращению жестокого обращения с детьми. Детским консультационным центрам 

было дано указание перейти к тактике активной интервенции в потенциально опасные для детей 

семейные ситуации и отказаться от применения пассивного выжидательного подхода, который 

пропагандировался ранее (Okuyama, 2006: 370-371). 

Такое усилившееся социальное внимание к проблеме ненадлежащего обращения с детьми 

побудило власти принять закон, затрагивающий непосредственно эту проблему - «Закон о 

предотвращении жестокого обращения с детьми» от 2000 г (39). Беспрекословно утвердив, что 

жестокое обращение с детьми оказывает губительное влияние на всю дальнейшую жизнь 

жертвы, дав четкое определения этому деянию и возложив на врачей ответственность за раннее 

выявление случаев жестокого обращения с детьми, этот закон явил собой заметный прогресс. 

Новый закон также облегчил медицинским работникам работу по информированию властей о 

случаях жестокого обращения с детьми, поскольку в соответствии с новым законодательством 

информирование о таких случаях более не нарушает конфиденциальность заявителя (63). 

Принятие в 2000 году «Закона о предотвращении жестокого обращения с детьми» привело к 

резкому увеличению числа случаев жестокого обращения с детьми, о которых уже в больших 

количествах сообщалось в детские консультационные центры. Это произошло по той причине, 

что принятие закона привлекло внимание широкой общественности к данной проблеме и создало 

более доступные, прозрачные и понятные рядовому жителю страны правовые механизмы 

противодействия жестокому обращению. «Закон о предотвращении жестокого обращения с 
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детьми» содержал положение, согласно которому он должен был быть пересмотрен через 

несколько лет. Самые, на наш взгляд, значимые поправки в него были внесены в 2004 г. Статья 

1 измененного Закона о предотвращении жестокого обращения с детьми, ранее гласившая: «те, 

кто замечает детей, подвергающихся жестокому обращению», была изменены на «те, кто 

замечает детей, которые, как предполагается, подвергаются жестокому обращению», 

прописывая таким образом четкую обязанность сообщать о любых подозрениях в жестоком 

обращении с детьми (31). 

Несмотря на значительные законодательные успехи, медицинские учреждения Японии, как было 

указано ранее, не занимаются противодействием проблеме жестокого обращения с детьми с 

максимальной эффективностью. Следует заострить внимание на том, какие положительные 

тенденции наблюдаются в японской системе здравоохранения касательно вышеуказанного 

вопроса и какие аспекты требуют определенных изменений. Например, вмешательство и лечение 

жестокого обращения с детьми в Японии до сих пор считалось ролью определенных 

специалистов, однако в будущем будет необходимо, чтобы вмешательство в случаи жестокого 

обращения с детьми могло осуществляться любым человеком, в любом месте, единообразным 

образом. Другими словами, необходимо устранить различия между методами предотвращения 

жестокого обращения с детьми, используемыми различными больницами и врачами. В 

настоящее время интерес к вмешательству в случаи жестокого обращения с детьми постепенно 

растет и формируется в области педиатрии, но в других областях медицины осведомленность 

невысока. Большинство случаев жестокого обращения с детьми связаны с внешними травмами, 

которые нередко требуют обследования в хирургических клиниках или центрах неотложной 

помощи. Исследователи утверждают, что необходима дополнительная подготовка касательно 

раннего выявления жестокого обращения с детьми для тех врачей и медицинских работников, 

которые работают в областях, где преимущественно лечат взрослых пациентов. Кроме того, 

исследователи отмечают непрактичность того факта, что непосредственным лечением жестокого 

обращения с детьми занимаются представители только одной профессии – педиатры. В тех 

случаях, когда, например, младенец внезапно перестает дышать или у него начинаются судороги, 

педиатр осматривает ребенка, и, если он подозревает травму головы, вызванную физическим 

насилием, необходимо тщательное исследование глазного дна, а также взятие и чтение снимков 

костей, что выполняет радиолог, не имеющий необходимой подготовки для работы со случаями 

жестокого обращения с детьми. Кроме того, для обеспечения бесперебойного сотрудничества 

между врачами внутри больницы и координации действий за ее пределами по вышеуказанному 

вопросу необходимо постоянное присутствие на месте медицинского социального работника, 

являющегося специально обученным специалистом по противодействию ненадлежащему 

обращению с детьми (Okuyama, 2006: 372-373). Присутствие такого специалиста на месте важно 

еще потому, что сами врачи, как правило, не решаются самостоятельно вмешаться в случаи 

жестокого обращения с детьми из-за чувства вины за сомнения в родителях, страха того, что 

предполагаемые случаи жестокого обращения с детьми на деле окажутся недействительными, 

желания избежать регистрации случая жестокого обращения с ребенком из-за необходимых в 

будущем усилий и психологического давления, которое за этим последует. Ввиду этого, 

представляются эффективными системы вмешательства в потенциальные случаи жестокого 

обращения с детьми в больницах, в которых задействованы специалисты, не являющиеся 
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лечащим врачом пациента. Подобные механизмы в настоящее время уже функционируют в 

некоторых детских больницах. Однако, согласно Т. Китамура (Kitamura, 1999: 28) и М. Беверли 

(Beverly, 2003: 199), необходимо, чтобы как можно больше больниц внедрили такие системы 

превентивных мер. 

Другие аспекты, внедрение которых положительно скажется на эффективности японской 

системы противодействия жестокому обращению с детьми, включают в себя: создание 

национальной сети больниц, специализирующихся на предупреждении жестокости по 

отношению к детям и обладающими достаточными ресурсами и всем необходимым 

высокотехнологичным оборудованием для выявления признаков жестокого обращения; 

поощрение правительством Японии сотрудничества социальных, медицинских и учебных 

учреждений в вопросах обнаружения и предотвращения случаев ненадлежащего обращения; 

развитие системы по минимизации рисков жестокого обращения еще до рождения ребенка путем 

тщательной оценки психического состояния матери и, в случае полагать, что с ее стороны 

существует вероятность ненадлежащего обращения с новорожденным – предоставление ей 

своевременной психологической помощи еще до выписки из роддома, как утверждают 

исследователи М. Окуяма (Okuyama, 2006: 373-374) и М. Каяма (Kayama, 2004: 518). 

Говоря о предотвращении случаев жестокого обращения с детьми, в качестве базиса условной 

ситуации обычно представляется ненадлежащее обращение с детьми на дому, при котором 

субъектом является родитель или близкий родственник. Часто из поля зрения общественности 

уходят потенциально возможные проявления жестокости по отношению к детям в ином 

сеттинге, в частности, в местах массовой эвакуации населения отдельных регионов Японии в 

результате природных катастроф, которым Страна Восходящего Солнца, будучи расположена на 

стыке литосферных плит, широко подвержена. Некоторые исследователи отмечают случаи 

жестокости по отношениию к детям в марте 2011 г., когда, вследствие землетрясения у 

восточного побережья острова Хонсю, в центры экстренной эвакуации, под нужды которых 

были преобразованы многие школы, было направлено большое количество жителей, в том числе 

детей, оставшихся на определенное время без постоянного места жительства. Находясь в 

состоянии психологического шока, паники и, возможно, подавленности после катастрофы, детям 

становится труднее противостоять неприемлемым действиям к ним со стороны взрослых. 

Властям и социальным работникам следует удалять особое внимание обеспечению безопасности 

в центрах массовой эвакуации, выявлению и предотвращению вышеуказанных инцидентов. 

Кроме того, имеется необходимость затрагивать в рамках уроков в школе тему правил поведения 

после природных катастроф, чтобы максимально снизить вероятность виктимизации детей, 

находящихся в состоянии стресса после землетрясения или цунами, злоумышленниками, как 

отмечают М. Ёсихама (Yoshihama, 2018: 874) и К. А. Беккер-Близ (Becker-Blease, 2010: 1040). 

Наконец, следует упомянуть о косвенном методе, при помощи которого государство, при этом с 

достаточной эффективностью, может способствовать улучшению ситуации с проявлением 

жестокости к детям в японских семьях. Выше упоминалась тенденция частого формирования 

японскими матерями дружеских групп друг с другом и обмене опытом по уходу и воспитанию 

ребенка. Такие группы дают им почувствовать себя частью коллектива, разделяющего их 

ценности, что дает чувство инклюзивности, а также повышает уровень психологической 
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поддержки личности, что благотворно сказывается на характере семейных отношений. Как 

отмечают исследователи, подобные дружеские группы матерей часто образуются в парках, 

детских площадках, детских центров развития и т. д. Иными словами, в тех местах, где дети 

играют, учатся или социализируются. Сооружение новых и поддержание в надлежащем 

состоянии уже существующих таких мест будет привлекать туда матерей с детьми и 

представлять возможность для формирования социальных связей. Считается, что общественные 

парки должны быть легкодоступными для прогулок матерей с маленькими детьми, а количество 

бесплатных игровых комнат следует увеличить. Эти шаги помогут облегчить для матери процесс 

воспитания ребенка, усилить ее социальную поддержку и предотвратить жестокое обращение с 

детьми (Ono, 2017: 91). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Жестокое обращение с детьми и отсутствие заботы о них могут привести к широкому спектру 

пагубных последствий для детей и подростков. Исследования демонстрируют, что отдельные 

виды жестокого обращения более тесно связаны с конкретными неблагоприятными 

последствиями. Так, например, прослеживается связь между физическим насилием и 

агрессивным поведением. Хронически повторяющиеся формы жестокого обращения повышают 

риск более разрушительных последствий для детей, угрожая оставить нестираемый след тяжелой 

психологической травмы в сознании ребенка, мозг которого в данный период находится в 

состоянии самого активного развития и, таким образом, крайне восприимчив к пагубным 

раздражителям.  

Проблема жестокого обращения с детьми в Японии имеет определенные национальные 

особенности, на что указывает обстоятельство малого, относительно других развитых стран, 

количества ежегодно регистрируемых случаев ненадлежащего обращения. Особенности и 

отличительные черты проблемы жестокого обращения с детьми в японских семьях связаны с: 

восприятием обществом роли родителя в воспитательном процессе как исключительной и, 

соответственно, не требующей «внешнего модерирования», если на это не указывают 

неоспоримые юридические доказательства, четким разделением в сознании японца своего 

окружения на категории «свои» (ути) и «чужие» (сото), где передача личной информации в 

сторону последних, как правило, ограничивается во избежание потери общественной репутации 

у себя и членов своей семьи, низкой конфликтностью японского общества, наличием социально-

экономических стрессоров, особенно в результате эпидемии COVID-19. Что касается разницы в 

определении того, что можно называть «жестоким обращением», наблюдается положительная 

тенденция чуткого распознавания и резкого непринятия японской общественностью случаев 

откровенной жестокости по отношению к детям, так и более «пограничных» им случаев, которые 

в зависимости от культурного кода той или иной страны или региона могут считаться как 

преступлением, так и лишь одной из моделей допустимого воздействия на ребенка в 

воспитательных целях. Чуткость японской общественности к данной проблеме будет 

продолжать расти ввиду частого внимания к ней СМИ, государственных органов Японии, а 

также многочисленных исследователей. В настоящее время в Стране Восходящего Солнца 

существует ряд законов и учреждений, которые противодействуют жестокому обращению с 
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детьми. Однако имеют место и определенные трудности, связанные с комплексным характером 

получения центрами предоставления помощи юридического разрешения на вмешательство в 

ситуацию.  

Снижению вероятности жестокого обращения с детьми способствуют как создание 

благоприятной и доверительной семейной атмосферы в семье путем увеличения качества и 

количества времени, которое оба супруга уделяют своим детям и друг другу, а также 

определенные правительственные меры, направленные, прямым или косвенным способом, на 

защиту детства. Японские власти за последние 30 лет добились значительных успехов в качестве 

законодательной базы, направленной на противодействие жестокости против детей. Система 

здравоохранения достигла существенных успехов в обнаружении и предотвращении 

ненадлежащего обращения с детьми на ранних стадиях. Несмотря на это, ясно видны те цели, в 

направлении которых медицинским учреждениям Японии еще предстоит двигаться: обучение 

значительной части медицинского персонала, в том числе обычно не работающего с детьми, по 

вопросам противодействия родительской жестокости в воспитании, учреждение 

централизованной системы клиник, занимающихся исключительно проблемой ненадлежащего 

обращения с детьми и обладающими самым современным оборудованием, совместная, 

координированная работа специалистов разных областей медицины против жестокого 

обращения с детьми. Между тем, стоит отметить, что в вышеуказанных направлениях ведется 

активная работа и, с большой вероятностью, в ближайшем будущем Япония сможет 

приблизиться к достижению поставленных целей, особенно в свете того, что проблема жестокого 

обращения с детьми с каждым годом приобретает все больший общественный резонанс не 

только в Стране Восходящего Солнца, но и во всем мире. 
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Streszczenie 

Obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. ustawa – Prawo zamówień publicznych kompleksowo reguluje 

proces i zasady udzielania zamówień publicznych, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w 

tym zakresie, wymogi dotyczące zawieranych umów, środki ochrony prawnej jak również kontrolę 

udzielanych zamówień i przepisy o karach pieniężnych.  Celem nowego Prawa zamówień publicznych 

jest efektywność ekonomiczna  jako zasada udzielania zamówień publicznych, która nakazuje 

zamawiającemu przeprowadzenie postępowania w sposób zapewniający najlepszą jakość dostaw oraz 

uzyskanie najlepszych efektów społecznych, gospodarczych i środowiskowych. Równie ważną zasadą 

przy udzieleniu zamówienia publicznego jest zasada uczciwej konkurencji oraz równego traktowania 

wykonawców. Warunkiem realizacji tych zasad jest zagwarantowanie przejrzystości procedur. 

Przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców w konsekwencji 

prowadzi do realizacji pozostałych zasad prawa zamówień publicznych.  

Słowa kluczowe: Zamówienie publiczne, zamawiający, wykonawca, zasada uczciwej konkurencji, 

zasada przejrzystości,  zasada proporcjonalności 

 

  

Abstract 

The Public Procurement Law Act, which has been in force since January 1, 2021, comprehensively 

regulates the process and rules for awarding public contracts, the preparation and conduct of the 

procedure in this regard, the requirements for concluded contracts, legal protection measures as well as 

the control of awarded contracts and provisions on fines.  The aim of the new act is economic efficiency 

as a principle of awarding public contracts, which requires the contracting authority to conduct the 

procedure in a manner ensuring the best quality of supplies and obtaining the best social, economic and 

environmental effects. An equally important principle in the award of a public contract is the principle 

of fair competition and equal treatment of contractors. The condition for the implementation of these 
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principles is to guarantee the transparency of procedures. Compliance with the principle of fair 

competition and equal treatment of contractors, consequently, leads to the implementation of the 

remaining principles of the public procurement law. 

Keywords: Public procurement, contracting authority, contractor, the principle of fair competition, the 

principle of transparency, the principle of proportionality 

 

 

WSTĘP  

Zamówienia publiczne to sektor finansów publicznych, który obejmuje szczegółowe zasady i procedury 

związane z wyborem wykonawców, tryby udzielania zamówień publicznych i zawierania umów w tym 

zakresie. Prawo polskie regulowało wydatkowanie środków publicznych począwszy od odzyskania 

niepodległości a pierwszym aktem prawnym był Dekret w przedmiocie utworzenia Urzędu 

Rozdzielczego1. Od 24 marca 1933 r. zamówienia publiczne regulowane były ustawą2. Ustawa 

obowiązywała do końca stycznia 1949 r. i została zastąpiona przez kolejną ustawę3 uchwaloną przez 

Sejm PRL, która obowiązywała do 11 lutego 1958 roku. Zakres podmiotowy ustawy obejmował 

dostawy, roboty i usługi na rzecz Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego i niektórych kategorii osób 

prawnych. Ustawa z roku 1957 została uchylona przez ustawę z 21 grudnia 1983 r. o zmianie ustaw 

wprowadzających reformę gospodarczą4. Po zmianie ustroju społeczno gospodarczego dotychczasowe 

rozwiązania prawne w zakresie zamówień publicznych zastąpiono ustawą o zamówieniach 

publicznych5.  Z kolei ustawa z 2004 r. Prawo zamówień publicznych6 wiązała się z przystąpieniem 

Polski do Unii Europejskiej i stanowiła implementację prawa unijnego w tym zakresie. Ustawa została 

zastąpiona w roku 2021 obecnie obowiązującą ustawą o takiej samej nazwie7, która wdraża dyrektywy 

Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczące tej gałęzi prawa europejskiego. Implementacja prawa 

unijnego wiąże się przyjęciem na grunt prawa polskiego zasad, które tworzą podstawy systemu 

zamówień publicznych. Jako fundamentalne dla tego systemu prawa doktryna wymienia zasady 

uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Pozwalają one na realizację efektywnego 

dysponowania środkami publicznymi oraz zapewnienia dostępu do zamówień wszystkim podmiotom 

zdolnym do ich wykonania8. 

                                                           
1 Dekret w przedmiocie utworzenia Urzędu Rozdzielczego w celu realizacji zamówień rządowych (Dz. U. 1918 

nr 19, poz. 55).  
2 Ustawa z dnia 15 lutego 1933 r. o dostawach i robotach na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz instytucyj 

prawa publicznego (Dz. U. nr 19 poz. 127). 
3 Ustawa z dnia 18 listopada 1948 r. o dostawach, robotach i usługach na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz 

niektórych kategorii osób prawnych (Dz. U. nr 63, poz. 494). 
4 Ustawa z dnia 21 grudnia 1983 r. o zmianie niektórych ustaw wprowadzających reformę gospodarczą (Dz. U. nr 

71, poz. 318). 
5 Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zmówieniach publicznych (Dz. U. nr 76, poz. 344). 
6 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177). 
7 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) 
8 A. Sołtysińska, Zasada równości w prawie zamówień publicznych Wspólnot Europejskich w świetle 

orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, PUG 1998 nr 10. 
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Celem niniejszego artykułu jest analiza obowiązujących przepisów prawa polskiego w zakresie 

zamówień publicznych oraz wpływ na polskie ustawodawstwo prawa unijnego oraz umów 

międzynarodowych. Szczególnej analizie poddano znaczenie w Prawie zamówień publicznych zasad 

uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. 

Normy prawa międzynarodowego 

Jeżeli chodzi o przepisy prawa międzynarodowego to budowany jest tutaj jednolity system prawny 

zamówień publicznych na rynku światowym, podobnie jak w obszarze prawa Unii Europejskiej. 

Świadczy o tym sale rosnąca liczba państw sygnatariuszy Porozumienia o Zamówieniach Rządowych 

(GPA)1. GPA jest jedna z najważniejszych umów międzynarodowych wielostronnych, które dotyczy 

zamówień publicznych. Umowa ta funkcjonuje w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO), która 

nie wiąże jednak wszystkich członków WTO a jedynie tych, którzy zdecydowali się przystąpić do GPA 

na podstawie oddzielnego porozumienia (umowy). GPA obecnie liczy 43 członków2. Działanie GPA 

oparte jest na zasadach tzw. traktowania narodowego i niedyskryminacji. Państwa będące stronami GPA 

zobowiązane są do wzajemnego otwarcia swoich rynków zamówień publicznych i umożliwienia 

przedsiębiorcom zagranicznym pochodzącym z państw – stron GPA, ubiegania się o zamówienia 

publiczne na równych prawach z wykonawcami krajowymi. Obowiązek zapewnienia dostępu dotyczy 

tylko tych zamówień, które przekraczają progi (o określonej wartości) udzielane są przez określone 

kategorie zamawiających, w zależności od tego, jakie zobowiązania zostały przyjęte przez dane 

państwo. Progi obowiązujące GPA mają wpływ na wysokość progów obowiązywania unijnych 

dyrektyw w zakresie zamówień publicznych. Progi obowiązywania dyrektyw nie powinny być wyższe 

niż uzgodnione w GPA). Progi obowiązujące UE zgodnie z GPA: 

1. 130 000 SDR3 dla dostaw i usług zamawianych przez podmioty administracji centralnej. 

2. 200 000 SDR dla dostaw i usług zamawianych przez inne podmioty zamawiające. 

3. 5 000 000 SDR dla robót budowlanych. 

Zrewidowane Porozumienie w sprawie zamówień rządowych stawia większy nacisk na elektronizację 

w przetargach a nadto przewiduje: 

 stworzenie bezpłatnej i scentralizowanej bazy danych ogłoszeń o zamówieniach publicznych. 

Ma ona obejmować podmioty szczebla centralnego; 

                                                           
1 Porozumienie w sprawie zamówień rządowych (ang. Government Procurement Agreement, GPA) – jest tzw. 

umową „plurilateralną” , została wynegocjowana podczas tzw. Rundy Urugwajskiej WTO i weszła w życie 1 

stycznia 1996 r. („GPA 1994”). W treść umowy zostało wpisane zobowiązanie do dalszych negocjacji, które 

zostały zainicjowane w roku 1999 i zakończone uzgodnieniem Protokołu zmieniającego treść GPA („nowe GPA”), 

które obowiązuje od 6 kwietnia 2014 r.  
2 Stronami GPA są obecnie: Armenia, Hongkong (Chiny), Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Płd, 

Liechtenstein, Królestwo Niderlandów w imieniu Aruby, Mołdawia, Norwegia, Singapur, Szwajcaria, Stany 

Zjednoczone, Tajwan, Ukraina oraz Unia Europejska w imieniu jej 28 państw członkowskich, Wielka Brytania. 
3 SDR to ang. skrót od Special Drawing Rights – „Specjalne prawa ciągnienia” – międzynarodowa jednostka 

rozrachunkowa, mająca charakter pieniądza bezgotówkowego, czyli istniejącego wyłącznie w postaci zapisów 

księgowych na bankowych rachunkach depozytowych. SDR została utworzona w celu stabilizacji 

międzynarodowego systemu walutowego przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy w 1967 roku, używana jest 

od 1970. 



  

   
716 

 powstanie portalu elektronicznego publikującego wykaz stron internetowych, na których można 

znaleźć informacje o zamówieniach innych zamawiających; 

 umożliwienie stosowania aukcji elektronicznych; 

 wyłączenie z możliwości ubiegania się o przetarg wykonawców, którzy zostali uznani z 

winnych popełnienia przestępstw przekupstwa i korupcji; 

 zapewnienie otwartości list stałych wykonawców, prowadzonych przez zamawiających 

objętych zobowiązaniami; 

 przyjęcie bardziej przejrzystych reguł modyfikacji list podmiotów, których zamówienia zostały 

udostępnione, 

 łatwiejszy dostęp do Porozumienia państw rozwijających się oraz najmniej rozwiniętych. 

W praktyce, przy publikacji w Dzienniku Urzędowym UE ogłoszeń o zamówieniu, zamawiający 

zobowiązany jest do zamieszczenia informacji, czy zamówienie dotyczy GPA. 

Prawo Unii Europejskiej 

Zamówienia publiczne regulowane są zarówno normami prawa pierwotnego jak i prawa wtórnego. 

Prawo pierwotne obejmuje traktaty założycielskie (TUE, TFUE, TEWEWA), traktaty rewizyjne 

(Traktat z Maastricht, Traktat z Amsterdamu, Traktat z Nicei, Traktat z Lizbony), traktaty o akcesji 

nowych państw, protokoły załączone do tych traktatów a także ogólne zasady prawa UE. Trzeba jednak 

podkreślić, że prawo zamówień publicznych UE jest wielopłaszczyznowe i niejednolite . Dyrektywy 

będące normami prawa wtórnego wiążą bowiem każde państwo członkowskie UE w zakresie 

osiągnięcia jakiegoś celu. Natomiast ustawodawca krajowy ma swobodny wybór jeżeli chodzi o formy 

i środki prawne. Celem dyrektyw unijnych nie jest ujednolicenie prawa w danej dziedzinie ale 

harmonizacja procedur krajowych poprzez wprowadzenie minimum wspólnych przepisów 

proceduralnych1.  W konsekwencji dyrektywy kształtują generalne ramy prawne procesu udzielania 

zamówień publicznych2. 

Ponadto Unia Europejska zawarła szereg umów handlowych, które to umowy zawierane są po 

negocjacjach prowadzonych według zasad określonych w art. 218 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej. Umowy handlowe dzielą się na 3 kategorie: 

1. Umowy o partnerstwie gospodarczym – wspierają rozwój partnerów handlowych z państw 

Afryki, Karaibów i Pacyfiku. 

2. Umowy o wolnym handlu – umożliwiają wzajemne otwarcie rynków dzięki przyznaniu 

preferencyjnego dostępu; są zawierane z krajami rozwiniętymi i gospodarkami wschodzącymi. 

3. Układy o stowarzyszeniu – są konkretyzacją szerzej zakrojonych porozumień politycznych. 

                                                           
1 Por.. P. Nowicki, Aksjologia prawa zamówień publicznych. Pomiędzy efektywnością ekonomiczną a 

instrumentalizacją, Toruń 2019, TNOiK, s. 133 i n. 
2 Por. J. Pawelec, Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2015, C.H. 

Beck, s. 126. 
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Unia Europejska zawarła szereg umów bilateralnych o wolnym handlu z szeregiem państw1 a nadto z 

wieloma państwami trwają negocjacje w tym zakresie. Umowy przewidują m. in. uzgodnienia 

preferencyjne w zakresie zamówień publicznych. 

Umowa o handlu i współpracy pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią2 wykracza poza tradycyjne 

umowy o wolnym handlu, choć nie można jej porównywać z poziomem integracji europejskiej, kiedy 

Wielka Brytania była członkiem UE. Umowa ta przewiduje  uzgodnienia preferencyjne w obszarach 

takich jak: handel towarami i usługami, handel cyfrowy, własność intelektualna, zamówienia publiczne, 

lotnictwo i transport drogowy, energia, rybołówstwo, koordynacja zabezpieczenia społecznego, 

współpraca organów ścigania i wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, współpraca 

tematyczna i udział w programach unijnych. Umowa jest oparta na przepisach zapewniających równe 

warunki działania i poszanowanie praw podstawowych. Zgodnie z postanowieniami umowy 

zamawiający nie mogą wprowadzać do dokumentacji postępowania postanowień, które kształtowałby 

sytuację podmiotu drugiej strony umowy w sposób mniej korzystny niż traktowanie przyznane 

podobnym wykonawcom z państw członkowskich Unii Europejskiej. Zakres stosowania umowy, 

modyfikuje w znaczącym stopniu postanowienia GPA. W przypadku sygnatariuszy umowy, 

zapewniony został dostęp dla wykonawców działających na rynkach, do zamówień w sektorze 

udostępniania stałych sieci przeznaczonych do świadczenia usług publicznych, w związku z produkcją, 

transportem lub dystrybucją gazu lub energii cieplnej, bądź też dostarczanie gazu lub energii cieplnej 

do takich sieci. Umowa ponadto odmiennie niż w GPA kształtuje kwestię zamówień sektorowych, w 

związku z czym wykonawcy z Wielkiej Brytanii w krajach członkowskich Unii Europejskiej, zaś 

wykonawcy z państw członkowskich Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii będą mogli brać udział w 

postępowaniach i realizować zamówienia z zakresu:  

1. Dostarczania lub obsługiwania na stałe sieci przeznaczone do świadczenia usług dla ludności w 

związku z produkcją, transportem lub dystrybucją wody pitnej do takich sieci.  

2. Dostarczania i obsługiwania na stałe sieci przeznaczone do świadczenia usług dla ludności w związku 

z produkcją, transportem lub dystrybucją energii elektrycznej lub dostawą energii elektrycznej do takich 

sieci.  

3. Udostępniania lotnisk lub innych terminali przewoźnikom lotniczym.  

4. Udostępniania portów morskich lub śródlądowych lub innych terminali przewoźnikom morskim lub 

wodnym śródlądowym.  

5. Dostarczania lub eksploatowania sieci świadczące usługi dla ludności, m.in. w zakresie transportu 

koleją miejską, tramwajami, trolejbusami lub autobusami. 

6. Udostępniania lub eksploatowania sieci świadczących usługi dla ludności w zakresie transportu 

kolejowego. 

                                                           
1 Unia Europejska zawarła umowy o wolnym handlu m. in. z Japonią, Meksykiem, Singapurem, Wielką Brytanią, 

Wietnamem.  
2 Umowa o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej 

strony, z Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony (Dz. Urz. EU L 

149/10, 30.4.2021) 
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Podstawowym aktem prawnym regulującym zamówienia publiczne w UE jest Dyrektywa 

2014/24/UE1(dalej Dyrektywa). Dyrektywa potwierdza umożliwia państwom członkowskim wspieranie 

w ramach zamówień publicznych podmiotów prowadzących integrację osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. Udzielanie zamówień publicznych przez instytucje państw członkowskich 

lub w imieniu tych instytucji musi być zgodne z zasadami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

(TFUE)2, a w szczególności z zasadą swobodnego przepływu towarów, swobody przedsiębiorczości 

oraz swobody świadczenia usług a także z zasadami, które się z nich wywodzą, takimi jak: zasada 

równego traktowania, zasada niedyskryminacji, zasada wzajemnego uznawania, zasada 

proporcjonalności oraz zasada przejrzystości (motyw 1 preambuły Dyrektywy). 

Zasady udzielania zamówień publicznych zawarto w art. 18 Dyrektywy. Cytowany przepis w ust. 

1stanowi, że instytucje zamawiające zapewniają równe i niedyskryminacyjne traktowanie wykonawców 

oraz działają w sposób przejrzysty i proporcjonalny. Zamówień nie organizuje się w sposób mający na 

celu wyłączenie zamówienia z zakresu zastosowania dyrektywy lub sztuczne zawężenie konkurencji. 

Zgodnie z wymienionym przepisem, uznaje się, że konkurencja została sztucznie zawężona, gdy 

zamówienie zostaje zorganizowane z zamiarem nieuzasadnionego działania na korzyść lub niekorzyść 

niektórych wykonawców. Przepis art. 18 ust. 2 Dyrektywy dotyczy ogólnej zasady odnośnie podjęcia 

przez państwa członkowskie odpowiednich środków służących zapewnieniu, by przy realizacji 

zamówień publicznych wykonawcy przestrzegali mających zastosowanie obowiązków między innymi 

w dziedzinie prawa socjalnego i prawa pracy, ustanowionych w przepisach unijnych, krajowych, 

układach zbiorowych bądź w przepisach międzynarodowego prawa socjalnego i międzynarodowego 

prawa pracy3.  

Zgodnie z motywem 36 preambuły Dyrektywy, zatrudnienie i praca stanowią kluczowe elementy 

gwarantujące wszystkim równe szanse i przyczyniające się do integracji społeczeństwa. W związku z 

tym zakłady pracy chronionej mogą odgrywać istotną rolę. Takie zakłady lub podmioty gospodarcze 

mogą nie być jednak w stanie uzyskać zamówień w zwykłych warunkach konkurencji. W związku z 

tym właściwe jest, by państwa członkowskie mogły zastrzegać, że prawo do udziału w postępowaniach 

o udzielenie zamówień publicznych lub pewnych ich częściach mają jedynie takie zakłady lub podmioty 

gospodarcze, bądź też zastrzegać realizację zamówień dla programów zatrudnienia chronionego. 

Zgodnie z Dyrektywą zastrzeżenie zamówienia może dotyczyć jednej lub kilku części w przypadku, 

gdy przedmiot zamówienia daje podzielić się na części. Z kolei z brzmieniem motywu 3 preambuły 

Dyrektywy przy jej wdrażaniu należy uwzględnić Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawach osób 

niepełnosprawnych4. W przypadku wszelkich zamówień przeznaczonych do użytku osób, zarówno 

ogółu społeczeństwa, jak i personelu instytucji zamawiającej, niezbędne jest opracowanie przez 

                                                           
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień 

publicznych uchylająca Dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 s.65 ze zm). 
2 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. 2004, Nr 90, poz. 864/2). 

3 Obejmuje konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy ratyfikowane przez wszystkie państwa członkowskie 

UE i wskazane w załączniku X do Dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. 
4 Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych – umowa międzynarodowa ONZ dotycząca praw człowieka, 

której celem jest ochrona praw i godności osób niepełnosprawnych. Tekst został przyjęty przez Zgromadzenie 

Ogólne ONZ 13 grudnia 2006 r. i otwarty do podpisu 30 marca 2007 r. Konwencję podpisały i ratyfikowały 172 

państwa, w tym Unia Europejska. Konwencja jest monitorowana przez Komitet Osób Niepełnosprawnych.  
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instytucje zamawiające specyfikacji technicznych w sposób uwzględniający kryteria dostępności dla 

osób niepełnosprawnych lub opcji projektowania dla wszystkich, z wyjątkiem należycie uzasadnionych 

przypadków (motyw 76 preambuły Dyrektywy). Dyrektywa przewiduje możliwość określenia w 

specyfikacji technicznej, kryteriach udzielenia zamówienia oraz w warunkach realizacji zamówienia 

wymogu posiadania określonej etykiety społecznej jako środka dowodowego na to, że roboty 

budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagane przez zamawiającego cechy społeczne, o ile 

wymogi dotyczące etykiety są związane z przedmiotem zamówienia (motyw 75 preambuły). Wymóg 

posiadania określonej etykiety społecznej jako środka dowodowego na to, że roboty budowlane, 

dostawy lub usługi spełniają wymagane cechy społeczne może zostać wpisany przez instytucję 

zamawiającą do specyfikacji technicznej (art. 43 Dyrektywy 

Zgodnie z motywem 39 preambuły Dyrektywy, zobowiązania dotyczące przestrzegania prawa pracy 

oraz prawa socjalnego powinny znaleźć się w zapisach umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Niewywiązywanie się z określonych umową zobowiązań w tym zakresie może być uznane za poważne 

naruszenie przez wykonawcę, które może skutkować wykluczeniem go z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. Powinna istnieć także możliwość wprowadzania do tych umów klauzul 

zapewniających przestrzeganie układów zbiorowych zgodnie z prawem unijnym. Nieprzestrzeganie 

tych postanowień stanowi poważne naruszenie i może skutkować wykluczeniem wykonawcy z 

postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 57 Dyrektywy stanowi, że instytucje zamawiające 

wykluczają danego wykonawcę z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, gdy stwierdzą w 

wyniku weryfikacji na podstawie art. 59 – 61 Dyrektywy albo w inny sposób ustalono, że w stosunku 

do danego wykonawcy wydany został prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się pracy dzieci i 

handlu ludźmi w myśl definicji zawartej w art. 3 Dyrektywy 2011/36/UE1. Instytucje zamawiające mogą 

wykluczyć lub zostać zobowiązane przez przepisy krajowe do wykluczenia wykonawcy z udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli instytucja zamawiająca może wykazać, że dany 

wykonawca naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne. 

Jeżeli oferta wydaje się rażąco niska w stosunku do odnośnych robót budowlanych, dostaw lub usług, 

instytucja zamawiająca jest zobowiązana odrzucić ofertę, ponieważ jest ona niezgodna z mającymi 

zastosowanie obowiązkami, o których mowa w art. 18 ust. 2 (art. 69 Dyrektywy).  

Przepis art. 4 Dyrektywy określa progi unijne zamówień publicznych, których wartość bez podatku 

VAT oszacowano na poziomie lub powyżej: 

1.  5 186 000 EUR w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane. 

2. 134 000 EUR w przypadku zamówień publicznych na dostawy i usługi udzielanych przez 

instytucje administracji centralnej i konkursów organizowanych przez te instytucje; w 

odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy udzielanych przez instytucje zamawiające 

działające w dziedzinie obronności, próg ten dotyczy wyłącznie zamówień na produkty objęte 

załącznikiem III. 

3. 207 000 EUR w przypadku zamówień publicznych na dostawy i usługi udzielanych przez 

instytucje zamawiające poniżej szczebla centralnego i konkursów organizowanych przez te 

                                                           
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania 

handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępująca decyzję ramową Rady 

2002/629/WSiSW (Dz. Urz. UE 15.4.2011 L 101/1). 
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instytucje; próg ten stosuje się także do zamówień publicznych na dostawy udzielanych przez 

instytucje administracji centralnej działające w dziedzinie obronności, gdy zamówienia te 

dotyczą produktów nieobjętych załącznikiem III. 

4. 750 000 EUR w przypadku zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi 

wymienione w załączniku XIV. 

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych podlegających przepisom Dyrektywy muszą być 

publikowane w internetowej wersji suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej – w 

portalu TED ( Tenders Electronic Daily). 

 

Normy prawa polskiego 

Polska wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej zobowiązała się dostosować krajowe regulacje 

gospodarcze do wymogów wynikających z prawa unijnego.  Regulacje te dotyczą także problematyki 

udzielania zamówień publicznych. Zgodnie z normami Konstytucji RP źródłami prawa są zarówno 

ustawy krajowe i rozporządzenia, jak i ratyfikowane umowy międzynarodowe (art. 87 ust. 1). 

Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej publikacji, stanowi część krajowego porządku prawnego 

i jest bezpośrednio stosowana (art. 91 ust. 1) Nadto umowa międzynarodowa, ratyfikowana za zgodą 

wyrażoną w ustawie, ma pierwszeństwo przed ustawą krajową (art. 91 ust. 2).  Z chwilą przystąpienia 

Polski do Unii Europejskiej bezpośrednie zastosowanie w prawie krajowym mają również dyrektywy i 

rozporządzenia organów wspólnotowych albowiem wynika to z ratyfikowanej przez RP umowy 

konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio 

i ma pierwszeństwo przed ustawami krajowymi (art. 91 ust. 3). Przy czym dyrektywy jak już 

wspomniano wyżej wiążą każde państwo członkowskie UE w zakresie osiągnięcia jakiegoś celu 

natomiast ustawodawca krajowy ma swobodny wybór jeżeli chodzi o formy i środki prawne.  

Podstawowym aktem prawnym prawa polskiego regulującym zagadnienia zamówień publicznych jest 

ustawa Prawo zamówień publicznych (Pzp)1. Ustawa reguluje zamówienia publiczne oraz stanow 

implementację dyrektyw 2014/24/UE2; 2014/25/UE3; 2009/81/WE4; 89/665/EWG5; 92/13/EWG6 Unii 

                                                           
1 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) 

2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, 

uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 s. 65, ze zm.). 
3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień 

przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca 

dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 s. 243, ze zm.). 
4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur 

udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty 

zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE 

(Dz. Urz. UE L 216 s.76, ze zm.). 
5 Dyrektywa Rady 89/665/EWG z 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, 

wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania 

zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane (Dz. Urz. WE L 395, s. 33, ze zm.; Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 1, s. 246). 
6 Dyrektywa Rady 92/13/EWG z 25 lutego 1992 r. koordynująca przepisy ustawowe, wykonawcze i 

administracyjne odnoszące się do stosowania przepisów wspólnotowych w procedurach zamówień publicznych 

https://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do?lang=pl
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Europejskiej w zakresie zamówień publicznych. Ustawa reguluje zamówienia publiczne oraz konkursy. 

Przepisy ustawy stosuje się do udzielania zamówień publicznych, zamówień sektorowych, w 

dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, 

których wartość jest równa lub przekracza progi unijne (art. 2 Pzp). Progi unijne określone są w 

Dyrektywie 2014/24/UE.  

Zamawiający zobowiązany jest przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w 

sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców (art. 16 

Pzp). Zasada równego traktowania to przede wszystkim wdrożenie traktatowej zasady 

niedyskryminacji. Oznacza jednakowe traktowanie wykonawców na każdym etapie postępowania. Jej 

przestrzeganie polega na stosowaniu jednaj miary do wszystkich wykonawców znajdujących się w tej 

samej lub podobnej sytuacji, nie zaś na jednakowej ocenie wykonawców1. Dyskryminacja będzie miała 

miejsce wtedy, gdy zamawiający ograniczy lub utrudni dostęp do zamówienia wykonawcy zdolnemu 

do jego wykonania, ze względu na jakąś jego cechę w sposób nieuzasadniony przepisami prawa2. Zasada 

uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców odgrywa szczególne znaczenie jeszcze na 

etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, kiedy to zamawiający 

określa warunki udziału w postępowaniu i opisuje przedmiot zamówienia3. W orzecznictwie 

podkreślano, że „zarówno przygotowanie, jak i przeprowadzenie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego musi odbywać się z poszanowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego 

traktowania wykonawców, a zamawiający obowiązany jest do eliminowania z opisu przedmiotu 

zamówienia wszelkich sformułowań, które mogłyby wskazywać na konkretnego wykonawcę, bądź 

które eliminowałyby konkretnych wykonawców, uniemożliwiając im złożenie oferty lub 

powodowałyby sytuację, w której poszczególni wykonawcy pozostawaliby w pozycji uprzywilejowanej 

w stosunku do innych wykonawców”4. Zasada ta przejawia się również m.in. poprzez zapewnienie 

wykonawcom równego dostępu do informacji o zamówieniu przez jego publikację i publikację 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia5. Postępowanie o zamówienie publiczne powinno być 

prowadzone w sposób przejrzysty. Zasada jawności postępowania jest niezwykle istotna z punktu 

widzenia wolnego rynku, albowiem równy dostęp do informacji jest jednym z czynników o ogromnym 

znaczeniu dla gospodarki rynkowej6. Zasada jawności pozwala na ustalenie, czy w danej sytuacji doszło 

do naruszenia zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji7.  „Obowiązek 

przejrzystości ma na celu zagwarantowanie braku ryzyka faworyzowania i arbitralnego traktowania ze 

strony instytucji zamawiającej. Wymaga on by wszystkie warunki i zasady postępowania w sprawie 

udzielenia zamówienia były określone w sposób jasny, precyzyjny i jednoznaczny w ogłoszeniu o 

                                                           
podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji (Dz. Urz. WE 

L76 s. 14 ze zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 1. s. 315). 
1 D. Koba, Zamówienia na dostawy i usługi. Poradnik, Warszawa 2004, s.17. 
2 M. Stachowiak, Dział I. Przepisy ogólne, [w:] W. Dzierżanowski, Ł. Jaźwiński, J. Jerzykowski, M. Kittel, M. 

Stachowiak, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2021, Wolters Kluwer, s. 155. 
3 Por. J. Pieróg, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2013, s. 67. 
4 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2012 r., sygn. VI ACa 965/11, LEX 13155895. 
5 Por. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 28 grudnia 2012 r., sygn. KIO 2741/12, LEX 1256955.  
6 Ł. Pasternak, Zasada jawności oraz uczciwej konkurencji w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

Krytyka Prawa, t. 7, s. 379. 
7 D. Koba, Zamówienia na dostawy i usługi. Poradnik, Warszawa 2004. 
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zamówieniu lub w specyfikacji warunków zamówienia”1. Co do istoty zasady przejrzystości 

wielokrotnie wypowiadał się TSUE2. Przejawem zasady równego traktowania jest ustawowy nakaz 

eliminacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawców, którzy dopuszczają się 

czynów nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji3. Ofertę 

wykonawcy dopuszczającego się czynu nieuczciwej konkurencji zamawiający winien odrzucić4. Nakaz 

przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób proporcjonalny, z 

uwzględnieniem zachowania konkurencji wśród wykonawców ubiegających się o zamówienie, nie jest 

tożsamy z nakazem dopuszczenia do zamówienia wszystkich podmiotów, w tym niezdolnych do jego 

realizacji w należyty sposób. Zamawiający może stawiać określone wymagania, powinny one jednak 

być adekwatne do celów tego postępowania. Zachowanie proporcjonalności oznacza znalezienie 

równowagi pomiędzy interesami zamawiającego i poszczególnych wykonawców5.  

Zamawiający udziela zamówienia w sposób zapewniający najlepszą jakość dostaw, usług oraz robót 

budowlanych w ramach środków, które zamawiający może przeznaczyć na jego realizację oraz 

uzyskanie najlepszych efektów zamówienia, w tym efektów społecznych, środowiskowych i 

gospodarczych (art. 17 ust. 1 Pzp). Efektywność udzielanego zamówienia została podniesiona do rangi 

ustawowej zasady. Należy przez nią rozumieć zawarcie umowy na możliwie najlepszych warunkach6. 

Warunkiem realizacji zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców jest 

zagwarantowanie przejrzystości procedur. Służąca temu zasada przejrzystości stanowi, że zamawiający 

są zobowiązani do upublicznienia wszystkich istotnych informacji o postępowaniu poprzez ogłoszenie 

publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) dla zamówień tzw. biuletynowych lub w 

Dzienniku Urzędowym UE dla zamówień (tzw. unijnych). Nadto na zamawiającym ciąży obowiązek 

udostępniania dokumentów zamówienia na swojej stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o 

zamówieniu(Specyfikacja Warunków Zamówienia – SWZ, Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia – SIWZ, wyjaśnienia SIWZ). „Kryteria oceny ofert powinna cechować zgodność z 

zasadami przejrzystości, niedyskryminacji, równego traktowania oraz gwarancja, że oferty są oceniane 

w warunkach efektywnej konkurencji. Opis stosowania kryteriów oceny ofert powinien być 

jednoznaczny, czytelny i niepozostawiający swobody interpretacji”7. Od zasady jawności postępowania 

ustawodawca przewidział wyjątki8. Ujawnieniu nie podlegają m. in. informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji wiąże się z zakazem zmiany wykonawcy 

co do zasady. Ustawa Pzp dopuszcza przypadki zmiany wykonawcy (art. 455 ust. 1pkt 2 Pzp). Sąd 

Najwyższy (SN) stoi na stanowisku, że „niedopuszczalna jest zmiana podmiotowa umowy zawartej w 

                                                           
1 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości (Druga Izba) z dnia 6 listopada 2014 r., C – 42/13, w sprawie Cartiera 

dell’Adda SpA v. CEM Ambiente SpA. 
2 Wyrok Trybunału Sprawieliwości (Wielka Izba) z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie C – 231/03 Consorzio Aziende 

Metano (Coname) przeciwko Comune di Cingia de' Botti. 
3 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2020, poz.1913). 
4 Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 27 lipca 2017 r., sygn. KIO 1473/17. 
5 Por. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 11 sierpnia 2006 r. sygn. IX Ga 137/06, niepublikowany. 
6 Por. M. Szydło, Prawna koncepcja zamówienia publicznego, Warszawa 2014, s. 3. 
7 Por. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 23 kwietnia 2015 r., sygn. KIO 712/15, www.uzp.gov.pl, [dostęp: 

30.06.2021]. 
8 Zob. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 marca 2013 r., sygn. KIO 347/12, LEX nr 1295031. 

http://www.uzp.gov.pl/
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następstwie przetargu, umożliwiająca przejęcie zamówienia publicznego”1. SN podkreślił w innym 

orzeczeniu, że zmiana podmiotowa umowy zawartej w następstwie przetargu w wyniku tzw. sukcesji 

syngularnej skutkowałoby obejściem obowiązujących przepisów prawa i w rezultacie pociągałyby za 

sobą nieważność zawartej umowy2. Orzeczenia sądów polskich potwierdza orzecznictwo sądów 

unijnych3.  

Zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców nie ma charakteru zasady absolutnej, 

albowiem dopuszczalne są od niej wyjątki wyraźnie przewidziane przez ustawę. Przykładem takiego 

wyjątku o tej zasady jest tryb zamówień z wolnej ręki (art. 304 – 306).     

 

ZAKOŃCZENIE  

Prawo zamówień publicznych stanowi doniosły akt prawny zarówno w ustawodawstwie polskim jak i 

europejskim. Polska jako członek UE jest zobowiązana do tworzenia norm prawnych zgodnie z 

dyrektywami unijnymi a traktaty i umowy międzynarodowe stosować przed ustawą krajową. Zasady 

obowiązujące w Prawie zamówień a w szczególności zasada ochrony konkurencji i równego 

traktowania wykonawców są także jedną z podstawowych zasad – państwa prawa. Zasada ta wyrażona 

została wprost w art. 32 Konstytucji RP. Wymienione zasady, wynikające zarówno z TFUE jak i 

Dyrektywy 2014/24/UE, są ze sobą ściśle powiązane, a ich przestrzeganie gwarantuje realizację 

pozostałych zasad Pzp. Warunkiem ich realizacji jest zagwarantowanie przejrzystości procedur , co jest 

niezbędne do weryfikacji prawidłowości prowadzonego postępowania przez zamawiającego i 

umożliwia korzystanie ze środków ochrony prawnej.  

Aktualnie obowiązująca ustawa Pzp w zamyśle ustawodawcy miała służyć podnoszeniu efektywności 

systemu zamówień publicznych a jednym ze środków realizacji miał być udział w postępowaniach 

małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Analiza przepisów ustawy Pzp prowadzi do wniosku, że 

ustawodawca nie rezygnując z traktatowych zasad ochrony konkurencji i równego traktowania 

wykonawców rozwija mechanizmy podnoszące efektywność procesu zamówień publicznych. Nadto 

jasne i przejrzyste przepisy ustawy powinny zapewnić prawidłową realizację jej celów i praktyce 

zmniejszenie liczby odwołań kierowanych przez wykonawców.  
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