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Economic impacts of Government COVID-19
containment measures in developing countries;
the case of Kosovo
Valdrin DERVISHAJ1
Qendresa KUKAJ2

Abstract
This paper aims at presenting the research results on the topic of economic impacts of Government
COVID-19 containment measures in Developing countries, with a focus on Kosovo. The research is
focused in the measure derived by the Law on Economic Recovery COVID-19 No. 07/L-016 which
allows citizens to withdraw 10 percent of pension fund deposits. The aim of research is to analyze the
implementation, efficiency, distribution, and spending preferences of this amount. The research
employed a quantitative model developed by professors of Universum College.
The data collection instrument used in this study was a questionnaire that contained 10 simple and
straightforward questions and was distributed online between December - January 2021. 380 Kosovo
citizens participated in this survey, which stands as a representative sample of the population eligible
for benefiting from this support measure, at the 95% confidence level. The data from the survey was
analyzed thorugh STATA was and compared with the findings of other studies.
The main contribution of the research is that evidences from the research create a baseline for policy
development and further recovery measures. Also, the research brings certain conclusions with focus on
macroeconomic impact of the Government COVID-19 containment measure.
Keywords: Covid-19, government, measures, economic, impact
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1. PROBLEM STATEMENT
The COVID-19 pandemic and the related protection measures have rigorously weakened Kosovo’s
economic perspective. The economy is expected to shrink by 5% as the number of tourists, remittances,
exports, and FDI will be lowered due to travel restrictions and the effect of COVID-19 in trading partners
and remittance-originating countries. The economic deterioration is expected to be reflected in external
and fiscal financing gaps (IMF, 2020). As the first cases emerged in Europe, the government of Kosovo
took the first governmental action to address the coming challenge of COVID-19. On February 28, 2020,
the government allocated 400,000 Euro to prevention of an emergent situation (Government of the
Republic of Kosovo, 2020). As it was expected, the very first cases of citizens with COVID-19 were
identified on March 13th, 2020 (Government of the Republic of Kosovo, 2020). Under the pressure of
the situation, the government has approved the Corona virus Preparedness and Response Plan. At the
meeting of the Kosovo Security Council, it was recommended to the Government of the Republic of
Kosovo to increase the level of preparedness and approve the Plan for preparedness and response against
the Corona virus together with the Action Plan. The cost of this plan is over 10 million euros
(Government of the Republic of Kosovo, 2020). In this line, the Emergency Fiscal Package of 179.6
million Euros was approved. The package has foreseen financial support for businesses in financial
difficulties covering salary, 50% subvention for rent, and support for startup businesses and for
businesses employing new staff (Government of the Republic of Kosovo , 2020).
Despite the fact that Kosovo entered the pandemic with a very low public debt, entering into new loan
agreements and exceeding the rule for the budget deficit limit became an impossible alternative because
the ruling coalition suffered a no-confidence vote in the Kosovo Assembly (Thaci, 2020).
The COVID-19 pandemic episode has constrained numerous organizations to close, prompting a
phenomenal disturbance of trade in most industry areas. Retailers and brands face some transient
difficulties, for example, those identified with wellbeing and security, the inventory network, the labor
force, income, consumer demand, sales, and marketing (Donthu & Gustafsson, 2020). Policies in
support of households, businesses, and the financial sector will involve a mix of liquidity measures and
solvency measures. With the economic downturn, economic policies should have three objectives:
-

Guarantee the functioning of essential sectors.
Provide enough resources for people hit by the crisis. Households who lose their income directly
or indirectly because of containment measures will need government support.
Prevent excessive economic disruption. Policies need to safeguard the web of relations among
workers and employers, producers and consumers, lenders and borrowers so that business can
resume in earnest when the medical emergency abates (Dell’Ariccia, 2020).

After a long and difficult process, on the 4th of December 2020, the Assembly of the Republic of Kosovo
approved the new Law on Economic Recovery COVID-19 No. 07/L-016, entering into force on the day
of its publication on Official Gazette of the Republic of Kosovo, respectively on the 7th of December
2020. The Law aims to supplement other respective laws in order to enable the recovery of the economy
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of the Republic of Kosovo due to the negative effects of the COVID-19 pandemic (Deloitte., 2020).
With this Law, there are two predominate measures: Kosovo Credit Guarantee Fund (KCGF) is
authorized to issue credit guarantees with coverage percentage from 50 to 80 precent, and the
contributors on Kosovo Pension Savings Fund can withdraw 10 percent of their pension contribution
(The Republic of Kosovo Assembly , 2020).
In this study, we aim to investigate the implementation of the withdrawal of 10 percent trust funds
measure, its implementation, efficiency, distribution, snd spending preferences of this amount among
citizens. The study employed quantitative analyses and was conducted with a representative sample.

2. LITERATURE REVIEW
As the number of cases started to rise, governments started introducing lockdowns in order to contain
and stop the spread (Akrofi & Antwi, 2020). In most countries, the lockdown brought a massive blow
to both demand and supply, but also, with even greater effects on employment. Millions of jobs were
lost. Many economic sectors work force was left with no finance for months, with no choice but to fall
back on existing savings or borrowing for survival (Ghosh, 2020). Measures undertaken which aimed
to protect public health have shortened an existing fragile global economy, producing deep recessions
in developed economies, emerging markets and developing economies (The World Bank, 2020). With
the COVID-19 outbreak, countries took various measures aiming to lower the impact, from movement
restrictions, public health measures, governance and socio-economic measures, social distancing and
lockdown as mirrored in the table below. Containment measures aim to limit the spread of COVID-19.
But, the trade-off from introducing these measures is the direct effect on economic activity while they
are in place (Stannard, Steven, & McDonald, 2020), significantly affecting business activities in various
sectors, affecting people's income and causing economic chaos in the country.
To minimize the economic impact of this pandemic, several actions have been taken to recover the
economy (Shah, 2020). Each state took measures based on the sectors they considered as more affected.
The key disruptions to economic activity as a result of measures are: the border closure affecting tourism
and migration, limiting domestic travel except for when it is essential, and prohibiting mass gatherings
(Stannard, Steven, & McDonald, 2020). As the question on how to get the economy back on track arises,
governments mainly have introduced several measures in the form of aid packages and regulations to
safeguard their economies (Akrofi & Antwi, 2020). In Kosovo, the authorities’ policy response to the
shocks have been timely and appropriate, with a temporary loosening of fiscal and financial policies.
Fiscal actions so far target the sectors most affected by the shock and aim at supporting social and health
spending (International Monetary Fund. European Dept., 2020). These measures are grouped into 9
categories of measures. The category 5 and 8 are measures to stimulate the consumption in order to
avoid disruptions in the economy.
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Table 1: Categories of measures for COVID-19 undertaken by states of Kosovo
Category of measure (purpose of the measure)
1.

Facilitating access to finance (Facilitating access to credit for private enterprises, to finance investment
projects and continue operations)

2.

Reducing the tax burden (Facilitating the tax burden on businesses to improve their short- term liquidity

3.

Employment support measures (Increasing employment, in particular, of specific groups of workers with
lower employment probabilities)

4.

Agriculture (Increasing local agricultural production, which increases employment in rural areas, reduces
import of agricultural products and increases food safety according to EU standards)

5.

Measures to stimulate the aggregate demand (Increasing consumer spending, this in turn encourages
production and employment with multiplier effects on the economy)

6.

Support to public enterprises for regular operation and capital investments (Support to public enterprises
operation and capital investments, in particular those investments that are of a strategic nature aimed at
coping with the reduction of collected revenues and necessary capital investments to be undertaken)

7.

Budget Review for 2020 and easing of fiscal restrictions and public debt (The 2020 budget review should
take account of the impact of pandemics on budget revenues and redistribution of expenditures based on
new priorities. In addition to amending the budget law, the Law on Public Finance should be temporarily
amended in order to suspend budget deficit rules of 2% for three years, as well as the Law on Public Debt,
i.e. increase the public debt limit from 40% to 50% of GDP.

8.

Financial sector’s support measures for the economy in consultation and agreement with the financial
sector, measures that can be taken by the CBK to support the economy will be considered, namely
increasing lending and deposits, but at the same time by ensuring the sustainability of the financial sector
as a whole. In particular, the insurance sector will be looked at to increase its participation in the financial
sector, to assume the provision of a wider range of insurance services that support the expansion of
businesses, investments and business transactions both domestically and abroad.

9.

Mobilization to finance measures. (Mobilization of funds for financing economic recovery measures
through: budget, by reviewing budget projections, budget deficit and public debt; donor funding; from
domestic public debt from securities and external loans; financing projects through public- private
partnerships, etc).

Source: Government Program 2020–2023. Accessed online on https://kryeministri-ks.net/wpcontent/uploads/2020/06/Government-Programe-2020-2023.pdf
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Under the category 5 it is foreseen return of 10% of funds saved in the Pension Trust Fund for
contributors, based on their needs, which can be used for a period of 3 months, and is compensated by
the state within 5 years.
The pension system in Kosovo is couponed of three pillars. Pillar I - "basic pension" (paid to all
permanent residents and citizens of Kosovo older than 65 years) funded by the state budget. Pillar II‘’mandatory pension’’, based on a fixed contribution by all permanent residents and citizens of Kosovo
who are employed participating 5% of gross salary combined with a 5% contribution from the employer.
Pillar III of the system provides for an additional pension, individual or sponsored by the employer, this
pension scheme is on a voluntary basis (Kllokoqi, 2020). The measure which allows contributors to
withdraw 10% is addressed to Pillar II. Allowing a contributor to withdraw the amount of money and
spend it in free will. This is a very decent measure and not noticed in other countries as a practice
(Kllokoqi, 2020).
According to the data published by Kosovo Pension Fund, 213,000 contributors have up to 1,000 euros
in their accounts,195, 857contributors have up to 5,000 euros, and only 12,944 contributors have above
20,000 euros . The level of interested applicants was very high. In just 4 days, half of the citizens who
have accounts in Kosovo Pension Fund, have applied, despite the fact that citizens have the right to
apply for the withdrawal of 10% of their savings, until April 6, 2021 .
Different from that, Kosovars’ employment informality is among the highest in Europe with about 35%
of employees in the informal sector without any benefit. Informal workers earn 18 % less than formal
workers. Workers with contracts earn 28 % more than comparable workers without contracts. More than
a third of the informal 36 % are employees in small firms; 28% are self-employed in non-professional
occupations; and 17% are unpaid family workers. Whereas, the public sector provides the bulk of the
formal sector jobs 54% together with large firms, where 41% of workers are employed.
Table 2: Number of Kosovo Pension Fund contributors and their balance
Balance of the trust

Number of contributors

Percent of contributors

Up to 100 Euro

104,137

16%

100 Euro-1000 Euro

212,798

33%

1000 Euro-5000 Euro

194,857

31%

5000 Euro-10000 Euro

74,088

12%

10000 Euro-20000 Euro

40,440

6%

Above 20000 Euro

12,944

2%

Total

639,264

100%

Source: INDEP Pensions in Kosovo - Challenges and opportunities. Accessed online on
https://indep.info/wp-content/uploads/2018/05/Sistemi-Pensional-në-Kosovë-Sfidat-dhe-Mundësitë2.pdf
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3. METHODOLOGY
This study was conducted through a combination of qualitative and quantitative methods. Qualitative
analysis was focused on studying the measures undertaken by the government of Kosovo in support of
the economy during the Covid-19 pandemic. While, quantitative methods were used to assess the
effectiveness of measure derived by Law on Economic Recovery COVID-19 No. 07/L-016 which
enables all citizens to withdraw 10 percent of their pension savings (retirement plan) from the Pension
Trust Fund, as this was the most discussed measure approved by the Parliament and implemented by
the Government. The data collection instrument used in this study was a questionnaire that contained 10
simple and straightforward questions and was distributed online between December 2020 - January
2021. 380 Kosovo citizens participated in this survey, which represents a representative sample of the
population eligible for benefiting from this support measure, at the 95% confidence level. The data from
the survey are analyzed and compared with the findings of other studies.
The research aim is to explore the implementation of the 10 percent trust measure, implementation,
efficiency, distribution, spending preferences of this amount. The analysis of the spending preferences
was conducted in two aspects: spending preferences by gender and spending preferences by income
level.

4. RESULTS
The survey was oriented towards identifying the main expense categories that the citizens are planning
to allocate their 10% of pension funds to. The allocation of these funds in different expense categories
will be compared within and between different genders and income groups. The results will provide
important information on the effectiveness of this economic measure, whose main goal was to increase
the purchasing power of citizens, thus boosting the domestic demand and the economy. There were 380
citizens who participated in the survey, of which, 54% were women, 45% were men and the other 1%
preferred to not make their gender known. The average age of the participants was 32.19 years old,
which is close to the average age of the population of Kosovo, 30.2 years old.
For the purpose of conducting an income level analysis, the respondents were asked to declare what is
their average monthly family income. The income groups were determined based on income tax
classification in use in Kosovo. However, three other categories, that of 451-640, 651-100, and above
1000 were added in order to better capture the differences in priorities of citizens between the group of
income higher than 450. The results show that the majority, or 55% of respondents, fall under the income
categories between 251 and 650 Euro, which also is a close representation of the income distribution in
Kosovo, where the average monthly salary is 477 Euro.
The majority of respondents, or 47%, are from Prishtina region, 14% from Ferizaj, 11% from Prizren,
and the rest of the respondents are from other regions of Kosovo. Which also a realistic representation
of the regional distribution of the population of Kosovo. From these respondents, 58% were employed
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in the private sector, 22% in the public sector, 7% in civil society and 13% were unemployed. This data
will be later used in analyzing the funds allocation in different expense categories based on the sector
of employment. From all 380 respondents, 92% declared that they have already applied for withdrawing
the 10% of their trust funds. From those 8% who had not applied yet, 30% declared that they plan on
applying in the future.
The average amount for withdrawal for the respondents was 500.29 Euro, while the maximum was 3800
Euro. It should be mentioned in this case that the average amount for men was 605.79 Euro, while that
for women was 411.31 Euro. This difference in the amount to be gained is statistically significant at 1%
confidence level, meaning that women are benefiting significantly less than men from this economic
measure.
Gender Analysis - Moving further into gender analysis of this measure, it is evident that men earn more
than women. The majority of women fall under the 250-450 Euro income category. For all categories
up to 650 Euro, there is a significantly higher number of women, meanwhile the income categories
above 650 Euro are dominated by men. Men also seem to be more eager to apply for the trust funds,
where 93% of men have declared that they have already applied for this fund, while 90% of the women
have declared the same. We did not find this difference to be statistically significant.
Income analysis - When looking at the income level of those who are applying for the funds, it results
that the higher the income level of the respondents, the more likely they are to apply for benefits from
this measure. Only 66.7% of respondents whose monthly income is below 80 Euro have applied for the
funds, meanwhile the percentage of those who have applied increases with the increase in the income
category. For example, 80.5% of the respondents in the second income category have applied, while in
the third category around 95% have applied, and this percentage is even higher in the fourth category,
more specifically 98.1%. The regression of income level on the decision for application shows that as
we move up along income categories, for each category respondents are 1.10 percentage points more
likely to apply for the funds. The differences in the application levels between different income groups
are significant at 1% confidence level.
This could be explained by the fact that people with higher income tend to have higher saving levels
and considering that the withdrawal will be reimbursed by the government in the future, it is beneficial
for them to withdraw these funds. For lower-income groups, on the other hand, the amounts to be
withdrawn do not seem to be very considerable, therefore they may not see great benefit in doing so.
Funds allocation - The most important part of the study consists of analyzing how are the beneficiaries
allocating their withdrawn funds and how does this depend on their gender and income level. We created
an exhaustive list of expense categories and asked the respondents to choose the main expense category
that they plan to spend the funds in. The results show that the allocation of the withdrawn funds by the
citizens is not completely in line with the purpose and aim of this economic measure. Overall, a
considerable percentage of these funds, or 23%, will go towards private savings, which represents a
relatively high percentage in this context, considering that the main aim of this measure was to increase
the purchasing power and consumption. 14% plan on spending the funds in food and drinks, 10% in
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education and housing respectively, 8% in house maintenance, 18% in unspecified expenses, and the
rest 27% plan on spending the funds in other expense categories. It is important to break down these
expenses by income category in order to see whether there are differences between categories and
whether these differences offer any information regarding the necessity of this measure.
For the income category under 80 Euro, the main destination for the funds is food and drinks, with 55%,
followed by education with 27%, and housing and house maintenance with 7% each. For the respondents
falling under the category 81 – 250 Euro, the main destination of the funds are house maintenance and
furniture with 18%, education with 15%, food with 13%, healthcare with 8%, and the rest is distributed
among other expense categories. However, in this income group, we start to see an increase in the
percentage of those who plan to put the withdrawn funds in their private savings, consisting of 5%. In
the third income category, that of 251-450 Euro, we see a different distribution of the funds. Here, 25%
of participants plan on putting their funds in private savings. 13% will use them for housing, 12% for
education, 11% for clothing and apparel, 20% for unspecified purposes and the rest 19% plan to spend
them in other categories. When it comes to the income category 451 – 650 Euro, even more respondents,
or 29%, declared that they plan to put their trust funds in private savings. 17% plan to use them for
housing purposes, including rent payments, utilities etc., 9% will use the funds for education and house
maintenance, and 13% for unspecified purposes. For this category, we see that another expense type that
can be considered as more luxurious good starts to surface, that of traveling abroad.
As the income level increases, so does the percentage of people planning to put their trust funds into
private savings. For the 651-1000 Euro income category, 35% plan on doing so. 24% plan on using the
funds for other purposes and 14% plan on using them for house maintenance and purchasing furniture.
In the income category of above 1000 Euro, we see a difference. A smaller percentage of respondents
in this group plan to put their trust funds in private savings, only 20%. However, 17% plan to use the
funds for traveling abroad. These two together consist of 37% of the respondents, and considering that
a large part of trust released funds go to this income category, we can speculate that a considerable
amount of the funds will not be used in the country and will not contribute towards an increase in the
domestic consumption.
Another important aspect to be explored is the differences in spending priorities between men and
women. Our results show that there are differences for specific spending categories. For example,
women will spend significantly more on education, 16% compared to 3% for men. Men will spend
significantly more on food, 21% compared to 8% for women. Men will also spend more than women
on house maintenance and purchasing furniture, meanwhile women will spend more on clothing and
apparel.

5. CONCLUSION
The findigs of this study show that there are strong indications that the Government COVID-19
containment measure derived by the Law on Economic Recovery COVID-19 No. 07/L-016 which
allows citizens to withdraw 10 percent of pension fund deposits might have not achieve the desired
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effect fully. This might be caused by the promise of the Government to reimburse the withdrawn funds
after a certain period of time, turning this measure into a direct unconditional transfer.
The regression of income level on the decision for application shows that as we move up along income
categories, for each category respondents are 1.10 percentage points more likely to apply for the funds.
The differences in the application between different income groups are significant at 1% confidence
level.
From the analysis we can conclude that there are differences for specific spending categories. For
example, women will spend significantly more on education. Men will spend significantly more on food.
Men will also spend more than women on house maintenance and purchasing furniture, meanwhile
women will spend more on clothing and apparel.
Also, as the income level increases, so does the percentage of people planning to put their trust funds
into private savings. The results show that the allocation of the withdrawn funds by the citizens is not
completely in line with the purpose and aim of this economic measure. Overall, a considerable
percentage of these funds, or 23%, will go towards private savings, which represents a relatively high
percentage in this context, considering that the main aim of this measure was to increase the purchasing
power and consumption. This could be explained by the fact that people with higher income tend to
have higher amounts in their savings and considering that the withdrawal will be reimbursed by the
government in the future, it is beneficial for them to withdraw these funds.
The average amount for withdrawal for the respondents was 500.29 Euro, while the maximum was 3800
Euro. The average amount for men was 605.79 Euro, while that for women was 411.31 Euro. This
difference in the amount to be gained is statistically significant at 1% confidence level, meaning that
women are benefiting significantly less than men from this economic measure.
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COVID-19 Pandemisi Sürecinde Bilim ve
Sanat Merkezi Öğretmen ve Yöneticilerinin
Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Necdet KONAN1
Ahmet NACAR2

Öz
Bu araştırmada amaç; Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) görev yapan öğretmenlerin ve kurum
yöneticilerinin Covid-19 Pandemisi sürecinde karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini
belirlemektir. Araştırma olgubilim deseninde nitel bir araştırmadır. BİLSEM’lerde görev yapan
öğretmenlerin ve kurum yöneticilerinin, Covid-19 Pandemisi sürecinde karşılaştıkları problemlere
ilişkin görüş ve önerilerini derinlemesine ele alma imkânı sağladığı için nitel araştırma yöntemi tercih
edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu; 2020-2021 eğitim öğretim yılında Kahramanmaraş ili
Dulkadiroğlu (merkez ilçe) ve Elbistan ilçelerinde yer alan BİSEM’lerde görev yapan öğretmen ve
kurum yöneticilerinin 21’i oluşturmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde, amaçlı örnekleme
yöntemlerinden biri olan maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Bu kapsamda
çeşitlilik, Kahramanmaraş’ta hâlihazırda bulunan iki farklı BİLSEM’in her ikisinden de hem öğretmen
hem müdür yardımcısı hem de merkez müdürü katılımcıların, çalışma grubuna dâhil edilmesiyle
sağlanmıştır. Araştırmanın veri toplama aracı, araştırmacılar tarafından geliştirilmiş yarı yapılandırılmış
görüşme formudur. Oluşturulan veri toplama aracı, iki farklı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde
katılımcıların; cinsiyet, mesleki kıdem, görev unvanı, görev unvanındaki kıdem ve branş değişkenlerini
belirlemeyi amaçlayan 5 adet soru yer almaktadır. İkinci bölümde ise; katılımcıların Covid-19
Pandemisi sürecinde karşılaştıkları sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini belirleyen 13
adet soru bulunmaktadır. Veri toplama çalışmalarına başlanılmadan önce Kahramanmaraş İl Milli
Eğitim Müdürlüğünden uygunluk izni alınmıştır. Sonrasında etik kurallar çerçevesinde araştırmacılar
tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile veriler toplanmıştır. Veriler, araştırmacılar
tarafından 2020 yılı aralık ayında elde edilmiştir. Araştırmada yer alan katılımcılar, Kahramanmaraş
ilinde bulunan BİLSEM’lerde görev yapan öğretmen ve kurum yöneticilerinden, gönüllü ve istekli
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olarak katılım sağlayanlardır. Bu yolla çalışma grubu belirlendikten sonra veri toplama yöntemleri,
içinde bulunulan Covid-19 Pandemisi süreci dikkate alınarak belirlenmiştir. Araştırmanın verilerinin
tamamı araştırmacılar tarafından, Covid-19 Pandemisi sürecinde uyulması gereken mesafe
tedbirlerinden dolayı uzaktan bilgi edinme yöntemleriyle elde edilmiştir. Bu yöntemler; çevrimiçi
formların katılımcılar tarafından doldurulması, çevrimiçi uygulamalar üzerinden yapılan yüz yüze
görüşmeler, dijital belgelerin uzaktan doldurularak gönderilmesi ve görüşme sorularına katılımcıların
uzaktan yaptıkları ses kayıtları ile dönüt sağlamaları şeklindedir. Görüşme soruları katılımcılarla
paylaşılmadan önce, araştırmanın amacı ve içeriği hakkındaki bilgiler katılımcılara aktarılmıştır.
Gizlilik hususunda ise, katılımcıların isimleri kullanılmadan kodlama yöntemi ile adlandırılacağı ve elde
edilecek verilerin yalnızca bilimsel bir araştırmada kullanılacağı yönünde bilgilendirmeler yapılmış ve
bu sayede katılımcıların soruları daha içtenlikle cevaplamalarının sağlanması amaçlanmıştır. Farklı
yöntemlerle elde edilen veriler, dijital ortamlara aktarılıp katılımcı kişilerin onayına sunulduktan sonra
son hali ortaya çıkarılmıştır. Bu yöntemle yapılan çalışmanın inandırıcılığı, transfer edilebilirliği,
tutarlılığı ve teyit edilebilirliği sağlanmaya çalışılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yönteminden
yararlanılmış ve katılımcıların verdikleri ifadelerden alıntılar yapılmıştır. Araştırma sonuçlarından
bazıları şu şekildedir: Covid-19 Pandemisi sürecinde genel olarak yaşadıkları problemlere büyük
çoğunluğu, uzaktan öğretim açısından yaşanan sorunları göstermiştir. Katılımcıların Covid-19
Pandemisi sürecinde yaşadıkları en büyük korku/kaygılarının; hastalığa yakalanma, bulaştırma, ölüm
veya kalıcı hasara maruz kalma korkusu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte en çok özlemini
çektikleri şeyin yüz yüze eğitime geçmek olduğu görülmüştür. Öneri olarak; uzaktan öğretimi
iyileştirme ve pandemi kurallarına uyma sistemini daha etkili hale getirme çalışmaları, en çok
vurgulanan çözüm önerileri arasındadır.
Anahtar Kelimeler: Bilim ve Sanat Merkezi, BİLSEM, Covid-19, Pandemi, Koronavirus, salgın

GİRİŞ
Bireyleri, önceden belirlenmiş ortak amaçlara doğru yönlendirme işlevi olarak ifade edilen eğitim
(Fidan, 2012: 4), yaşam boyu süren uzun bir süreçtir. Bu süreç düzenli ve planlı bir şekilde ilerlemelidir.
Düzenin dışına çıkılarak eğitim öğretim faaliyetlerine gerekli zamanın ayrılamaması gibi durumlar,
belirlenen amaçlara ulaşmada olumsuzluklara neden olmaktadır. Salgın hastalıklar, doğal afetler, terör,
toplumsal olaylar, vb. sebeplerden dolayı yüz yüze eğitime ara verilmesi durumunda, bu kriz
durumlarının iyi bir şekilde yönetilerek planlamalar yapılması ve bunların uygulanmasının
gerçekleşmesi son derece önemlidir (Bayburtlu, 2020: 4). İçinde bulunduğumuz dönemde tüm dünya
gibi ülkemiz de Koronavirüs salgınının etkisi altındadır.
Bu süreçte Dünya Sağlık Örgütü pandemi ilan ettiğinden dolayı okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiş
ve eğitimler bu süreçte uzaktan öğretim şeklinde gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Bu noktada,
uzaktan öğretim sisteminin nasıl işlediğini ele almak ve sürecin içinde yer alan eğitim paydaşlarının
sorunlarını belirlemek çok önemli hale geliştir. Uzaktan öğretim sürecinde yaşanan sorunların tespiti ve
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bu sorunların çözümüne yönelik önerilerin ortaya konulması, sürecin daha etkili bir şekilde ilerlemesine
destek olacaktır. Uzaktan öğretim sürecinde öğretmen, öğrenci veya velilerden kaynaklanan sorunların,
süreçte yaşanan teknik aksaklıkların ve eğitim paydaşlarının bu süreçteki isteklerinin ve duygusal
durumlarının belirlenerek bunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilmesi ve tedbirler alınması, uzaktan
öğretim altyapısının iyileştirilmesine katkı sağlayacaktır.
Covid-19 Pandemisi uzaktan öğretim sürecinde Bilim ve Sanat Merkezlerinde gerçekleştirilen eğitim
öğretim faaliyetlerinin, bu kurumlarda görev yapan öğretmen ve kurum yöneticilerinin görüşleriyle ele
alınması amacıyla bu çalışma yürütülmüştür. Bu şekilde ulusal ya da uluslararası felaketlerin yaşanması
durumunda Türkiye’de uzaktan öğretim sürecinde BİLSEM eğitimleri özelinde yaşanan aksaklıkları
ortaya çıkarmanın, gelecekte planlanacak uzaktan öğretim çalışmalarına yön vereceği ve olumlu yönde
katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bununla birlikte araştırma sürecinde ortaya konulan tespitler,
öğrencilerde bu süreçte ortaya çıkan hazırbulunuşluk eksikliklerini gidermeye yönelik telafi eğitimlerine
yön verecektir. Planlanacak telafi eğitimleri araştırma sürecinde ortaya konulan çözüm önerileri
doğrultusunda daha etkin ve amaca uygun bir şekilde gerçekleştirilebilecektir. Okulların yüz yüze
eğitime ara verdiği bu dönemde gerçekleştirilen uzaktan öğretim çalışmalarının temel amacı; yapılan
etkinliklerle hedef kitlenin bütününe hitap edebilmek ve yapılan faaliyetinden tüm öğrencilerin
yararlanmasını sağlayabilmektir.
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın temel amacı, Bilim ve Sanat Merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin ve kurum
yöneticilerinin Covid-19 Pandemisi sürecinde karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini
belirlemektir.
Bu amacı gerçekleştirmek için aşağıda verilen sorulara yanıt aranmıştır:
1-BİLSEM'lerde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin; Covid-19 Pandemisi sürecinde kurumlarında
yaşanan genel sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik görüşleri nelerdir?
2-BİLSEM’lerde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin; yüz yüze eğitimin başlaması ile
yaşanan/yaşanabilecek sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik görüşleri nelerdir?
3-BİLSEM’lerde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin; Covid-19 Pandemisi sürecinde uzaktan
öğretim faaliyetlerinde yaşadıkları sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik görüşleri nelerdir?
4-BİLSEM’lerde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin; Covid-19 Pandemisi sürecinde yaşadıkları en
büyük korku/kaygıları ve bunların giderilmesine ilişkin görüş ve önerileri nelerdir?
5-BİLSEM’lerde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin; Covid-19 Pandemisi sürecinde en çok
özlemini çektikleri, süreç bitince ilk yapmak istedikleri ve bu süreçte kendilerini en çok etkileyen olay
veya durumlara ilişkin görüşleri nelerdir?
6-BİLSEM’lerde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin; Covid-19 Pandemisi sürecinde, BİLSEM'lerin
diğer örgün eğitim kurumlarına göre daha avantajlı veya dezavantajlı olduğu durumlara ilişkin görüşleri
nelerdir?
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YÖNTEM
Bu bölümde; araştırmanın deseni, çalışma grubu, veri toplama aracı ve verilerin analizi yer almaktadır.
Araştırmanın Deseni
Bu araştırma olgubilim deseninde nitel bir araştırmadır. Nitel araştırma yöntemleriyle tasarlanan
araştırmalarda, konu derinlemesine ele alınır ve bu süreçte araştırmacı bir kâşif gibi hareket ederek
muhatabının kişisel bakış açısını öğrenmeye ve ek sorularla gerçeğe ulaşmaya çalışır (Karataş, 2015:
63). BİLSEM’lerde görev yapan öğretmenlerin ve kurum yöneticilerinin, Covid-19 Pandemisi sürecinde
karşılaştıkları problemlere ilişkin görüş ve önerilerini derinlemesine ele alma imkânı sağladığı için nitel
araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Araştırma kapsamında katılımcıların görüşlerine başvurulmuş ve
süreç bütün yönleriyle kapsamlı bir şekilde incelenmeye çalışılmıştır.
Çalışma Grubu
Bu araştırmanın çalışma grubunu, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu
(merkez ilçe) ve Elbistan ilçelerinde yer alan BİLSEM’lerde görev yapmakta olan öğretmen ve kurum
yöneticilerinden oluşan 21 çalışan oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunun belirlenmesi
sürecinde, amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan maksimum çeşitlilik örnekleme yönteminden
yararlanılmıştır. Amaçlı örnekleme, çalışmanın amacı kapsamında derinlemesine araştırma yapabilmek
amacıyla bilgi açısından zengin durumlara yönelme sürecidir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün,
Karadeniz ve Demirel, 2020). Maksimum çeşitlilik örnekleme yönteminde ise, araştırmanın ilgi
alanında yer alan bireylerin çeşitliliğini maksimum düzeye çıkarmak hedeflenir (Yıldırım ve Şimşek,
2018: 108–109). Bu kapsamda çeşitlilik, Kahramanmaraş’ta hâlihazırda bulunan iki farklı BİLSEM’in
her ikisinden de hem öğretmen hem müdür yardımcısı hem de merkez müdürü katılımcıların çalışma
grubuna dâhil edilmesiyle sağlanmıştır.
Katılımcılar kodlama esasına göre; görev unvanları açısından öğretmen katılımcılar Ö-1, Ö-2, Ö-3, …
şeklinde, müdür yardımcısı katılımcılar MY-1, MY-2 şeklinde ve merkez müdürü katılımcılar ise M-1,
M-2 şeklinde kodlanmıştır.
Katılımcılara ait demografik bilgiler Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1. Araştırmaya Katılan Eğitimcilere İlişkin Demografik Bilgiler
Kıdem (yıl)
Kod

Cinsiyet

Görev Unvanı

Branş
Toplamda

İlgili
Görev
Unvanında

M-1

Erkek

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

38

29

M-2

Erkek

Müdür

İlköğretim Matematik

16

2

MY-1

Erkek

Müdür Yardımcısı

İlköğretim Matematik

14

1

MY-2

Erkek

Müdür Yardımcısı

İngilizce

20

3

Ö-1

Kadın

Öğretmen

Biyoloji

26

26

Ö-2

Erkek

Öğretmen

Rehberlik

18

15

Ö-3

Erkek

Öğretmen

Sınıf Öğretmenliği

19

4

Ö-4

Kadın

Öğretmen

Sınıf Öğretmenliği

12

12

Ö-5

Erkek

Öğretmen

Türkçe

16

16

Ö-6

Erkek

Öğretmen

Kimya

27

27

Ö-7

Kadın

Öğretmen

İngilizce

15

15

Ö-8

Kadın

Öğretmen

Rehberlik

17

2

Ö-9

Erkek

Öğretmen

Coğrafya

19

19

Ö-10

Erkek

Öğretmen

Felsefe

20

20

Ö-11

Erkek

Öğretmen

Fen Bilimleri

19

19

Ö-12

Erkek

Öğretmen

Fizik

29

29

Ö-13

Erkek

Öğretmen

Görsel Sanatlar

9

9

Ö-14

Erkek

Öğretmen

İngilizce

17

17

Ö-15

Kadın

Öğretmen

İlköğretim Matematik

18

18

Ö-16

Erkek

Öğretmen

Matematik

21

21

Ö-17

Erkek

Öğretmen

Sınıf Öğretmenliği

10

10
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Tablo 1’e bakıldığında araştırma kapsamında görüşleri alınan katılımcıların maksimum çeşitlilik
örneklemesi uyarınca farklı cinsiyet ve görev unvanlarında, farklı kıdem ve branşlarda oldukları
anlaşılmaktadır. Ayrıca çalışma grubu; çalışmanın amacı doğrultusunda belirlenen kurum türü
bağlamında, araştırmanın yapıldığı ilde yer alan tüm kurumlardan en az bir öğretmen, en az bir müdür
yardımcısı ve en az bir merkez müdürü belirlenmesi suretiyle oluşturulmuştur. Bu yolla
gerçekleştirilmek istenen amaç, belirlenen çalışma grubu ile çalışılan probleme taraf olabilecek
bireylerin maksimum derecede çeşitliliğini sağlamaktır. Bu çeşitliliğin, daha detaylı veri toplamaya ve
araştırmada ele alınan olguya yönelik betimleme ve anlamlandırmaları yorumlamaya katkı sağlayacağı
düşünülmektedir. Bununla birlikte katılımcıların sayısının belirlenmesinde; derinlemesine analiz
yapılabilmesi, görüşmeye gönüllü ve istekli olma ve toplanan verilerin doygunluğa ulaşması durumları
göz önünde bulundurulmuştur.
Veri Toplama Aracı
Araştırmanın veri toplama aracı, araştırmacılar tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme
formudur. Bu form, iki alan uzmanına danışılarak oluşturulmuştur. Alan uzmanlarının yönlendirmeleri
doğrultusunda pilot görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Pilot görüşmelerin sonuçları araştırmacılar
tarafından değerlendirilip gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra, geliştirilen formun araştırmaya
katılacak kişiler tarafından anlaşılabilir olduğuna kanaat getirilmiştir. Görüşme formu hazırlanırken
soruların BİLSEM’lerde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin Covid-19 Pandemisi sürecinde
karşılaştığı sorunları tam olarak ortaya çıkarabilecek nitelikte olmasına özen gösterilmiştir.
Oluşturulan veri toplama aracı iki farklı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların;
cinsiyet, mesleki kıdem, görev unvanı, görev unvanındaki kıdem ve branş değişkenlerini belirlemeyi
amaçlayan 5 soru yer almaktadır. İkinci bölümde ise; katılımcıların Covid-19 Pandemisi sürecinde
karşılaştıkları sorunları, bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini ve bu süreçteki duygusal durum ve
yaklaşımlarını belirlemeyi amaçlayan 13 soru bulunmaktadır.
Verilerin Toplanması
Bu çalışma için Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğünden uygunluk izni alınmıştır (09.12.2020
tarih ve 17861102 sayılı). Sonrasında etik kurallar çerçevesinde araştırmacılar tarafından oluşturulan
yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak veriler toplanmıştır.
Veriler, araştırmacılar tarafından 2020 yılı aralık ayında toplanmıştır. Araştırmada yer alan katılımcılar,
Kahramanmaraş ilinde bulunan BİLSEM’lerde görev yapan öğretmen ve kurum yöneticilerinden,
gönüllü ve istekli olarak katılım sağlayanlardır. Çalışma grubu belirlendikten sonra veri toplama
yöntemleri, içinde bulunulan Covid-19 Pandemisi süreci dikkate alınarak belirlenmiştir. Araştırmanın
verilerinin tamamı araştırmacılar tarafından, Covid-19 Pandemisi sürecinde uyulması gereken mesafe
tedbirlerinden dolayı uzaktan bilgi edinme yöntemleriyle elde edilmiştir. Bu yöntemler; çevrimiçi
formların katılımcılar tarafından doldurulması, çevrimiçi uygulamalar üzerinden yapılan yüz yüze
görüşmeler, dijital belgelerin uzaktan doldurularak gönderilmesi ve görüşme sorularına katılımcıların
uzaktan yaptıkları ses kayıtları ile dönüt sağlamaları şeklindedir.
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Görüşme soruları katılımcılarla paylaşılmadan önce, katılımcılara araştırmanın amacı ve içeriği
hakkındaki bilgiler aktarılmıştır. Gizlilik hususunda ise, katılımcıların isimleri kullanılmadan kodlama
yöntemi ile adlandırılacağı ve elde edilecek verilerin yalnızca bilimsel araştırmalarda kullanılacağı
yönünde bilgilendirmeler yapılmış ve bu sayede katılımcıların soruları daha içtenlikle cevaplamalarının
sağlanması amaçlanmıştır. Farklı yöntemlerle elde edilen veriler, dijital ortamlara aktarılıp katılımcı
kişilerin onayına sunulduktan sonra son hali belirlenmiştir. Bu yöntemle yapılan çalışmanın
inandırıcılığı, transfer edilebilirliği, tutarlılığı ve teyit edilebilirliği sağlanmaya çalışılmıştır.
Verilerin Analizi
Verilerin analizinde içerik analizi yönteminden yararlanılmış ve katılımcıların verdikleri ifadelerden
alıntılar yapılmıştır. İçerik analizinde, araştırma yapılan konu ile ilgili dokümanlarda yer alan mesajlar,
simgeler, sloganlar, karakterler vb. veriler incelenerek sayısallaştırılır (Yalçınöz, 2017: 602). Analiz
yapılmadan önce elde edilen bütün görüşme bilgileri bir dijital ortamda bir araya getirilmiş ve her bir
katılımcı kodlanarak verilen her bir yanıtın ilgili soru başlığının altında toplanması sağlanmıştır.
Ardından araştırma sorularına göre temalar oluşturulmuştur. Daha sonra katılımcıların verdiği cevaplar
benzerlik ve farklılıklarına göre gruplandırılmıştır. Ayrıca olumlu ve olumsuz cevaplar birbirinden
ayrılmıştır. Katılımcıların verdikleri cevaplardan kodlar oluşturularak analiz tamamlanmıştır.

BULGULAR VE YORUM
Bu bölümde problemin çözümü için toplanan verilerin çözümlenmesi sonucunda elde edilen bulgularla,
bu bulgulara ilişkin yorumlar yer almaktadır. Bulgular ve ilgili yorumlar, araştırma alt probleminin
düzenlenişindeki sıraya uyularak verilmiştir.
Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar
Araştırmanın birinci alt problemi “BİLSEM'lerde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin; Covid-19
Pandemisi sürecinde kurumlarında yaşanan genel sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik görüşleri
nelerdir?” biçiminde düzenlenmiştir. Bu probleme yanıt ararken; Covid-19 Pandemisi sürecinde
katılımcıların kurumlarında ne tür sorunlar yaşandığı, bu sorunların çözümü için neler yapıldığı ve
çözüm getirilemeyen sorunların çözümü için önerilerinin neler olduğuna ilişkin sorular sorulmuştur.
Buna göre katılımcıların uzaktan öğretim sürecinde kurumlarında ne tür sorunlar yaşandığına ilişkin
görüşleri Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2. Katılımcıların Covid-19 Pandemisi Sürecinde Kurumlarında Yaşanan Sorunlara İlişkin
Görüşleri
Yaşanan Sorunlar

Frekans (f)

Uzaktan Öğretim Açısından Yaşanan Sorunlar

24

Genel Moralsizlik / Endişe / Bıkkınlık / Motivasyon Kaybı

8

Kurumsal, Eğitsel ve Sosyal Etkinlik ile İş / İşlem / Faaliyetlerin Aksaması

7

Eğitim Paydaşları Arasındaki İletişim Problemi

7

Tablo 2 incelendiğinde; katılımcıların birçoğunun görüşüne göre, pandemi döneminde en çok sorun
yaşanılan konunun uzaktan öğretim çalışmaları olduğu söylenebilir. Bu konu hakkında bazı
katılımcıların görüşleri şu şekildedir:
“Uzaktan eğitime öğrenci katılımının az olması ve istenilen başarı düzeyinin yakalanamaması”
(Ö-15)
“Yakınlarını kaybeden ve hastalığa yakalanan personelin yaşadığı sıkıntıları ve bu sıkıntıların
kurumu da ilgilendiren kısımları.” (M-2)
“Eğitim öğretimin kalitesinin yüz yüzeye göre daha düşük olması.” (Ö-4)
“Öğrenciler uzaktan eğitime katılırken dikkatsiz, ilgisizler. Derse katılmayıp seyirci olarak
kalmayı tercih ediyorlar.” (Ö-16)
“Ders materyali sorunu, canlı yayında yaşanan teknik sorunlar, hem öğrenci hem öğretmen
açısından. Çocuklara tam hâkim olamama. Ders program kargaşası vs.” (Ö-10)
Bir başka sorun olarak, pandemi sürecinde eğitim paydaşlarında ortaya çıkan genel moralsizlik, endişe
hali, bıkkınlık ve motivasyon kaybı durumu katılımcılar tarafından ortaya konulmuştur. Bu sorun
hakkındaki bazı katılımcıların görüşleri şu şekildedir:
“Kurumların ve öğrencilerin motivasyon kaybının yüksek olduğunu düşünüyorum. İşler olması
gerektiği gibi değil doğal olarak.” (MY-1)
“Öğrencilerin yorgunluğu.” (Ö-6)
“Uzaktan eğitim sürecinin neden olduğu genel endişe hali ve moralsizlik.” (Ö-14)
Pandemi sürecinde normal şartlarda kurumda gerçekleştirilen kurumsal, eğitsel veya sosyal her türlü
etkinlik/faaliyet ile diğer iş ve işlemlerin aksadığını belirten katılımcılar da olmuştur. Bu konu hakkında
ifade edilen görüşlerden bazıları şu şekildedir:
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“Kurumda öğretmen ve öğrenci bulunmamasından dolayı kurumdaki iş, işlem, proje, etkinlik,
faaliyet vb. çalışmaların gerçekleştirilememesi.” (MY-1)
“Pandemiden dolayı yaşanan genel moralsizlik ve bıkkınlık sonucu işleyişte ortaya çıkan
aksaklıklar.” (Ö-4)
“Süreç öğrenci ve velilerimizle yapacağımız etkinlik ve çalışmaları etkililiğini azaltmaktadır.”
(Ö-8)
Bir başka sorun da eğitim paydaşları arasındaki iletişim sorunu olarak ifade edilmiştir. İletişim sorununa
yönelik olarak bazı örnek ifadeler şu şekildedir:
“Online süreçte çoğu veli ve öğrencilerimize ulaşamamaktayız. Bizlerde de belirsizlik motivasyon
kaybına yol açmaktadır.” (Ö-8)
“Farklı sosyal medya grupları kullanılıyor ama hiçbiri yüz yüze iletişim gibi olmuyor.” (Ö-17)
“İletişimi aktarım, takip, verim sorunları.” (Ö2)
Pandemi sürecinde yaşanan genel sorunlar incelendiğinde katılımcı öğretmen ve yöneticilerin
çoğunlukla uzaktan öğretim çalışmalarına yönelik sorunları dile getirdikleri görülmüştür. Bu durum
öğretmenlerin temel görevleri olan eğitim öğretim çalışmalarına daha çok odaklandıklarından
kaynaklanıyor olabilir.
Bu yönde ortaya çıkan sorunları daha çok önemsedikleri için daha çok dikkat ettikleri söylenebilir. Bahsi
geçen diğer problem durumları da yine eğitim öğretim faaliyetlerini direk veya dolaylı yoldan etkileyen
sorunlardır. Öğretmen ve yöneticiler bu sorunlara yönelik olarak da görüş belirterek rahatsızlıklarını
dile getirmişlerdir.
Katılımcıların belirtilen sorunlara yönelik yapılan çalışmalar hakkındaki görüşleri de alınmıştır.
Sorunlara yönelik olarak yapılan çalışmalar Tablo 3’te verilmiştir.

Tablo 3. Katılımcıların Pandemi Döneminde Yaşanan Sorunlara Yönelik Yapılan Çalışmalara İlişkin
Görüşleri
Yapılan Çalışmalar

Frekans (f)

Uzaktan Öğretimi İyileştirme Çalışmaları

15

Kurum Yönetimi Tarafından Yapılan Etkili Yönetim Uygulamaları

4

Psikolojik Destek ve Motivasyonel Çalışmalar

3

İletişim Problemlerini Gidermeye Yönelik Çalışmalar

2

Öğrencilerle Birebir İlgilenmeye Yönelik Uygulamalar

2

Sorunların Çözümüne Yönelik Herhangi Bir Çalışma Yapılmaması

1
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Tablo 3 incelendiğinde, katılımcıların en çok çalışma yapılan alan olarak uzaktan öğretimi iyileştirme
çalışmalarını göstermiş olmaları beklenen bir durumdur. En çok sorun yaşandığı belirtilen alan uzaktan
öğretim çalışmaları olarak ortaya konulduğundan en çok çalışma da bu sorunları gidermeye yönelik
olmuştur. Bu konu ile ilgi bazı katılımcıların görüşleri şu şekildedir:
“Uzaktan eğitimle ilgili sorunları minimuma indirmek için etkili bir planlama yapılmaktadır.”
(M-2)
“Dersleri dikkat çekici ve eğlenceli hale getirmek.” (Ö-15)
“Öğrenci ve velilerin teknoloji bilgisi arttıkça ve alıştıkça problemler çözülüyor.” (Ö-11)
Yaşanan sorunlara yönelik yapılan çalışmalar hakkında farklı görüşler de dile getirilmiştir. Bunlardan
bazıları tablodaki ilgili maddeyle birlikte şu şekildedir:
“Kurum yönetimi tarafından yapılan etkili yönetim uygulamaları” maddesini ifade eden görüşlere
yönelik örnek şu şekildedir:
“Program saatlerinde yaşanan sorundan kaynaklı problemleri kurum idaresi gerekli önlemleri
alarak düzenlemeler yapmıştır.” (Ö-3)
“Psikolojik destek ve motivasyonel çalışmalar” maddesini ifade eden görüşlere yönelik örnek ifade şu
şekildedir:
“Personel ile bazı zamanlar motive edici konuşmalar yapılmakta ve çevrimiçi platformlarda
düzenlenen toplantılarda yaşanan bıkkınlık giderilmeye çalışılmaktadır. Rehberlik servisi
velilerle çevrimiçi ortamlarda sık sık bir araya gelmekte ve motivasyon çalışmaları yapmaktadır.”
(M-2)
“İletişim problemlerini gidermeye yönelik çalışmalar” maddesini ifade eden görüşlere yönelik örnek
ifade şu şekildedir:
“Kurumda öğretmen ve öğrenci bulunmamasından dolayı kurumdaki iş, işlem, proje, etkinlik,
faaliyet vb. çalışmaların birçoğu çevrimiçi ortamlarda uygulanabilecek formata çevrilmekte veya
buna uygun faaliyetler planlanmaktadır.” (MY-1)
“Öğrencilerle birebir ilgilenmeye yönelik uygulamalar” maddesini ifade eden görüşlere yönelik örnek
ifade şu şekildedir:
“Herkese uygun plan yapılması ve öğrencilerle birebir iletişim ve birebir ilgilenme.” (Ö-7)
“Sorunların çözümüne yönelik herhangi bir çalışma yapılmaması” durumunu ifade eden görüş şu
şekildedir:
“Pek bir şey yapılmamaktadır.” (Ö-9)
Birinci alt problem kapsamında katılımcılardan toplanan bir diğer görüş ise; çözüm getirilemeyen
sorunlara yönelik çözüm önerilerinin neler olduğudur. BİLSEM öğretmen ve yöneticilerinin pandemi
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döneminde yaşanan genel sorunlardan çözüm getirilemeyen sorunlara yönelik çözüm önerileri Tablo
4’te verilmiştir.

Tablo 4. Katılımcıların Pandemi Döneminde Çözüm Getirilemeyen Sorunlara İlişkin Çözüm
Önerileri
Kapsam ve
Yeterlilik

Öneriler

Çalışmalar
Yeterli

Yapılabilecek şeyler zaten yapılıyor

5

Daha sıkı önlemler ve daha dikkatli insanlar

5

Eğitim paydaşlarına teknik donanım ve teknik destek sağlanması

4

Bilgi paylaşımını, moral ve motivasyonu arttıracak çalışmalar

3

Uzaktan öğretimi daha etkili kılacak yeni yöntemler

3

Etkili, verimli ve işbirliği içerisinde özverili çalışmalar

2

Daha sıkı toplumsal önlemler veya aşı

1

Uygun şartlarda küçük gruplarla yüz yüze eğitime geçilmesi

1

Kurumsal
Düzeyde
Yapılabilecek
Çalışmalar

Üst Kurumlar
Düzeyinde
Yapılabilecek
Çalışmalar

Frekans
(f)

Tablo 4 incelendiğinde katılımcılardan bazıları bu süreçte yapılabilecek her şeyin zaten yapıldığını ifade
ederken bazı katılımcılar da kurum bazında halen yapılabilecek bazı çalışmaların veya daha dikkatli
olunabilecek birtakım durumların olduğunu ifade etmişlerdir. Bununla birlikte kurumsal düzeyde
yapılabilecek çalışmalar ve alınabilecek kararların üzerinde düşünerek ilgili üst kurumların yapabileceği
çalışmaları çözüm önerisi olarak sunan katılımcılar da olmuştur.
Katılımcıların pandemi döneminde çözüm getirilemeyen sorunlara ilişkin çözüm önerileri farklılıklar
göstermektedir. Sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin gösterdiği bu farklılıkların; katılımcıların sahip
oldukları bakış açısı, disipliner yaklaşımları, yeni öğretim yöntem ve teknikleri ile teknolojik imkânlara
olan yatkınlıkları, duygusal durumları, kaygı düzeyleri, vb. durumlara bağlı olduğu söylenebilir.
Kendi bakış açısı, branşı veya teknik donanımı anlamında bu süreçte kurumsal düzeyde yapılabilecek
her şeyin yapıldığını düşünen katılımcıların görüşlerine örnek ifadeler şu şekildedir:
“Çözülmeyen sorun yok sanırım şimdilik.” (Ö-7)
“Kurumun gücü açısından bakılırsa zaten olabilecek şeyler yapılmış.” (Ö-8)
“Uzaktan eğitim sürecinde çözümsüz bir sorunumuz yoktur.” (Ö-3)
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Kurumsal düzeydeki güç ve yetki ile iyileştirme için halen yapılabilecek çalışmalar olduğunu ifade eden
katılımcılara ait görüşlerden bazıları şu şekildedir:
“Daha sıkı önlemler ve daha dikkatli insanlar” önerisini içeren görüşlere yönelik örnek ifade şu
şekildedir:
“Herkesin Pandemi kurallarına yeterince özen göstermesi ve bu sürecin bitmesi.” (Ö-17)
“Eğitim paydaşlarına teknik donanım ve teknik destek sağlanması” önerisini içeren görüşlere yönelik
örnek ifade şu şekildedir:
“Teknolojik donanım temini sağlansa süreç daha iyi ilerler.” (Ö-5)
“Bilgi paylaşımını, moral ve motivasyonu arttıracak çalışmalar” önerisini içeren görüşlere yönelik örnek
ifade şu şekildedir:
“Moral ve motivasyonu arttıracak çeşitli etkinlikler Pandemi kuralları çerçevesinde
gerçekleştirilebilir.” (Ö-4)
“Uzaktan öğretimi daha etkili kılacak yeni yöntemler” önerisini içeren görüşlere yönelik örnek ifade şu
şekildedir:
“Online derse aktif katılım için ilgi çekici bir şeyler yapılmalı. Örneğin dersin içine subliminal
mesajlar koyup öğrenciden ders sonunda bunu bilmelerine istemek gibi...” (Ö-1)
“Daha etkili, verimli ve işbirliği içerisinde özverili çalışmalar” önerisini içeren görüşlere yönelik örnek
ifade şu şekildedir:
“Kurumdaki öğretmen ve yöneticiler tarafından içtenlikle birçok çalışma hâlihazırda
yapılmaktadır. Ancak gerek kurumdaki iş ve işlemler gerekse de uzaktan öğretim çalışmalarında,
her ne kadar içinde bulunulan şartlar durumu zorluyor olsa da daha çok motivasyon ve özen ile
daha etkili çalışmalar yapılabilir.” (MY-1)
Kurumsal düzeyde yapılabilecek çalışmalar ve alınabilecek kararların üzerinde düşünerek ilgili üst
kurumların yapabileceği çalışmaları çözüm önerisi olarak sunan katılımcıların ifadeleri şu şekildedir:
“Vatandaş olarak çok daha keskin kurallar ve yaptırımlar yapılmalıydı bence. Bir kısmının
uyduğu bazılarının uymadığı boşluğu çok seviyor Pandemi; bu yüzden sorun sarmalı devam
ediyor. Kesin kurallar ve sağlam bir uygulama yapılamıyorsa aşıdan başka bir çözüm yok gibi.”
(MY-2)
“Birebir veya minik gruplarla yüz yüze eğitime geçiş” (Ö-2)
BİLSEM öğretmen ve yöneticilerinin pandemi döneminde yaşanan genel sorunlardan çözüm
getirilemeyen sorunlara yönelik çözüm önerilerine ilişkin yanıtlar bir bütün olarak incelendiğinde; bazı
öğretmenlerin bu süreçte kurumsal düzeyde yapılabilecek her şeyin yapıldığını düşünmeleri,
katılımcının kendi çalışma alanı özelinde yapılabilecek her şeyin yapıldığına veya yaşadığı soruları
kendi tecrübe ve imkânlarıyla çözdüğüne işaret ediyor olabilir.
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Diğer taraftan, süreci iyileştirmek adına halen yapılabilecek birtakım şeyler olduğunu ifade eden
öğretmenlerin ise kendi çalışma alanı özelinde bazı sorunları halen yaşadığı ve kendi istidat ve olanakları
doğrultusunda bu sorunları çözmekte zorlandığı yönünde değerlendirme yapılabilir. Kendisinin
çözmeye muktedir olmadığı sorunların çözümüne yönelik fikir belirtip bir öneri ortaya koyması da
yaptığı işe verdiği önemin bir göstergesi olarak kabul edilebilir.

İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar
Araştırmanın ikinci alt problemi “BİLSEM’lerde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin, yüz yüze
eğitimin başlaması ile yaşanan/yaşanabilecek sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik görüşleri
nelerdir?” biçiminde düzenlenmiştir. Bu probleme yanıt aranırken, yüz yüze eğitime geçilmesi
durumunda katılımcıların kurumlarında ne tür sorunlar yaşandığı/yaşanabileceği ve bu sorunların
çözümü için önerilerinin neler olduğuna ilişkin sorular sorulmuştur.
Buna göre katılımcıların yüz yüze eğitime geçilmesi durumunda kurumlarında ne tür sorunlar
yaşandığına/yaşanabileceğine ilişkin görüşleri Tablo 5’te verilmiştir.

Tablo 5. Katılımcıların Yüz Yüze Eğitimin Başlaması ile Ortaya Çıkan/Çıkabilecek Sorunlara İlişkin
Görüşleri
Sorun Alanları

Sorunlar

Frekans (f)

Devamsızlık

8

Hazırbulunuşluğu düşük öğrenciler ve düzey farklılıkları

8

Etkileşimli etkinliklerden teorik anlatımlara geçiş

5

Davranışsal

İletişim, uyum ve motivasyon problemleri

7

Sorunlar

Öğrencilerdeki psikolojik ve davranışsal bozukluklar

5

Pandemik

Bulaş korkusu

7

Sorunlar

Pandemi kurallarına uymada yaşanabilecek sorunlar

4

Herhangi bir sorun yaşanmaz

1

Eğitsel
Sorunlar

-
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11
1

Tablo 5’e göre, katılımcılardan yalnızca biri (1/21) yüz yüze eğitime geçilmesi durumunda herhangi bir
sorun yaşanmayacağını belirtmiştir. Geri kalan katılımcıların tamamı (20/21) ise birtakım sorunlar
yaşanabileceği yönünde görüş belirtmişlerdir.
Katılımcı görüşlerine göre ortaya çıkması muhtemel sorunlar üç ana başlık altında toplanmıştır. Bunlar;
eğitsel sorunlar, pandemik sorunlar ve davranışsal sorunlardır.
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Katılımcıların birçoğu tarafından eğitsel sorunlar kategorisine dâhil edilebilecek sorunlar ortaya
konulmuştur. Bu konu hakkında bazı katılımcıların görüşleri şu şekildedir:
“Pandemi korkusu devam edecek. Bu durum da devamsızlıkların artmasına neden olacaktır…”
(M-2)
“Virüs tam olarak bitmediği için öğrencileri yollamayacaklar. Her türlü bahanenin arkasına
saklanacaklar. Devam problemi olacak katılan ve katılmayan her öğrenci bir üst sınıfa geçecek
ve düzey farkları belirginleşecek.” (Ö-16)
“…Yeni normalin ders etkinliklerini de etkilemesiyle uygulamalı etkinliklerin eskisi gibi
yapılamayacak olması gibi.” (Ö-17)
Katılımcıların önemli bir kısmı yaşanması muhtemel sorunlara yönelik görüşlerini belirterek davranışsal
boyuttaki sorunlara yönelik kaygılarını dile getirmişlerdir. Bu konu hakkında bazı katılımcıların
görüşleri şu şekildedir:
“Öğrenciler Pandemi döneminde teknolojik araçlarla mecburi olarak da olsa çok fazla muhatap
olduklarından dolayı, bu süreçten teknoloji bağımlısı birer birey olarak çıkmaları kuvvetle
muhtemeldir. Bu durum da okullar açıldıktan sonraki eğitim öğretim faaliyetlerini olumsuz yönde
etkileyecektir.” (MY-1)
“Psikolojilerde bıraktığı tahribat ve olumsuz diğer etkiler. Alışmak zaman alacak. İnsan ilişkileri
ciddi anlamda etkilenmiştir.” (MY-2)
“Sürecin uzamasıyla öğrencilerde okula karşı isteksizlik, derslere yoğunlaşamama, özdisiplini
sağlayamama, kaygı bozuklukları, teknoloji bağımlılığı vb. problemler görülebilir.” (Ö-8)
Katılımcıların yine önemli bir kısmı da pandemik açıdan sorunlar ortaya çıkabileceğini belirtmişlerdir.
Bu konu hakkında bazı katılımcıların görüşleri şu şekildedir:
“Sadece öğrencilerin maske mesafe ve temizlik noktasında kısmen sorun yaşayacağını
düşünüyorum” (Ö-11)
“Pandemi korkusu, hastalık bulaştı mı bulaşmadı mı korkusu. Psikolojik dert. Öğrencileri sosyal
mesafeye uyduramama, hijyenlik, atölyelerin temizlenmemesi vs.” (Ö-10)
“Şartlar olgunlaşıp okullar açılsa bile, Pandemi döneminin oluşturduğu korku ve endişe bir süre
daha devam edecek ve bu durum yapılacak eğitim öğretim etkinliklerinin türü ve etkililiği
üzerinde etkisini sürdürecektir.” (MY-1)
Yalnızca bir katılımcı ise sürecin kaldığı yerden devam edeceği yönünde görüş belirtmiştir. Bu
katılımcının ifadesi şu şekildedir:
“Herhangi bir sorun olmaz.” (Ö-13)
Üçüncü alt problem kapsamında katılımcılardan toplanan bir diğer görüş ise, yüz yüze eğitimin
başlaması ile yaşanan/yaşanabilecek sorunlara yönelik çözüm önerilerinin neler olduğudur. BİLSEM
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öğretmen ve yöneticilerinin yüz yüze eğitimin başlaması durumunda yaşanan/yaşanabilecek sorunlara
yönelik çözüm önerileri Tablo 6’da verilmiştir.

Tablo 6. Katılımcıların Yüz Yüze Eğitimin Başlaması ile Ortaya Çıkan/Çıkabilecek Sorunlara İlişkin
Çözüm Önerileri
Boyutlar

Çözüm Önerileri

Frekans (f)

Ortam, müfredat ve etkinliklerinin revizesi

8

Etkili koordinasyon, iletişim ve sistem

7

Öğrenci hazırbulunuşluğunu yükseltici çalışmalar

4

Öğrenci, öğretmen ve veli eğitimleri/toplantıları/seminerleri

5

Sosyal ve kültürel etkinlikler

4

Pandemik

Pandemi kurallarına uyan okul

8

8

-

Problemlerin çözümü için yapılabilecek pek bir şey yok

3

3

Eğitsel

Davranışsal

19

9

Tablo 6’ya göre, katılımcıların çok az bir bölümü (3/21), yüz yüze eğitime geçilmesi durumunda ortaya
çıkabilecek problemlerin çözümsüz olduğu yönünde görüş belirtmiştir. Geriye kalan katılımcıların
tamamı (18/21) ortaya çıkabilecek sorunlara ilişkin çözüm önerileri üreterek kurumsal düzeyde birtakım
çalışmalar yapılmak suretiyle bu sorunların üstesinden gelinebileceğini ifade etmişlerdir.
Katılımcı görüşlerine göre üretilen çözüm önerileri üç boyutta toplanmıştır. Bunlar; eğitsel, davranışsal
ve pandemik boyutlardır.
Katılımcıların önemli bir kısmının sunduğu çözüm önerileri eğitsel boyut başlığı altında toplanmıştır.
Bu konu hakkında bazı katılımcıların görüşleri şu şekildedir:
“…Öğrencilerin önceki öğrenmelerini ölçecek çalışmalar gerçekleştirilip bu ölçümlerin
sonuçlarına göre eğitim öğretim faaliyetleri planlanabilir…” (M-2)
“Kazanım destek çalışmaları, yaz tatili de dâhil telafi dersleri...” (Ö-2)
“Kurum içi çok iyi koordinasyon sağlama ve iletişimi güçlendirme” (Ö-10)
“Okullar açıldığında, Pandemi öncesi eğitim öğretim faaliyetlerinde gerçekleştirilen
çalışmaların birebir aynısı çalışmalara geçilmemelidir. Bu çalışmalar duruma göre düzenlenip
salgın şartlarına uygun hale getirilmelidir. Salgın şartlarına da uygun olmak üzere maksimum
fayda sağlanacak eğitim öğretim faaliyetleri planlanmalıdır.” (MY-1)
“Topyekûn velilerle işbirliği içerisinde olmak” (M-1)
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Katılımcıların önemli bir kısmı davranışsal boyuta dâhil edilebilecek çözüm önerileri dile getirmişlerdir.
Bu konu hakkında bazı katılımcıların görüşleri şu şekildedir:
“Öncelikle ailelerle çalışılmalı, ailelere psikoeğitim çalışmaları yapılmalıdır. Öğrencilerle
bireysel ve grupla psikolojik danışma yapılabilir. Sorun alanlarına yönelik öğretmenlere gerekli
bilgilendirmeler yapılıp müdahale yöntemleri konusunda müşavirlik desteği sunulabilir.” (Ö-8)
“…moral ve motivasyonu arttıracak ve psikolojik açıdan iyi hale getirecek faaliyetler
düzenlenmeli…” (Ö-17)
“…Öğrencilerde ortaya çıkmış olabilecek internet bağımlılığı riskine karşı kurum rehberlik
servisi ve RAM'lar tarafından gerekli çalışmalar yapılmalıdır.” (MY-1)
“Okulların açıldığı ilk haftalarda Pandemi şartlarına uygun olarak çeşitli sosyal faaliyetler
düzenlenerek öğretmen ve öğrencilerin motivasyon düzeyi arttırılabilir. Bu faydalı olacaktır.
Ancak burada asıl konu, yeni kurallarla yepyeni bir başlangıç. Bu sorun bize kurallı olmamız
gerektiğini bir kez daha göstermiştir.” (Ö-17)
Katılımcıların yine önemli bir kısmının sunduğu çözüm önerileri de pandemik açıdan
değerlendirilmiştir. Bu konu hakkında bazı katılımcıların görüşleri şu şekildedir:
“Kurum girişinde düzenli bir tedbir. Ateş ölçme, Hes kodu okuma, veliyi içeri almama.
Atölyelerdeki öğrenci sayılarını az tutma. Hizmetlileri düzenle çalıştırıp tüm atölyeleri
temizletme.” (Ö-10)
“Öğrencileri maske mesafe temizlik noktasında uyarmak bilinçlendirmek” (Ö-11)
“Bunların birçoğu için tam anlamıyla yapılabilecek pek bir şey yok. Yapılması gereken bu
sıkıntıları minimize etmek için yapılabilecek çalışmalardır. Okul rehberlik ekibi bu süreçte etkili
çalışmalar gerçekleştirmelidir. Okul idaresi ve eğer varsa Covid-19 önlemlerinden sorumlu bir
ekip gerekli bütün tedbirleri almalı ve okuldaki eğitim öğretim çalışmaları aynı Pandemi
öncesindeki gibi aktif bir şekilde başlamalıdır.” (Ö-4)
Yüz yüze eğitime geçilmesi durumunda ortaya çıkabilecek problemlerin çözümsüz olduğuna veya bu
süreçte okulların yüz yüze eğitime açılmaması gerektiğine inanan katılımcılara ait görüşler şu şekildedir:
“Yapılacak bir şey yok, sağlık her şeyden mühimdir.” (Ö-15)
“Vakaların ve yayılımın devam ettiği bir dönemde okulu açmak yerine, yaz tatili de dâhil olmak
üzere daha elverişli zamanlar kullanılabilir.” (Ö-14)
BİLSEM öğretmen ve yöneticilerinin yüz yüze eğitime geçilmesi durumunda katılımcıların
kurumlarında ne tür sorunlar yaşandığı/yaşanabileceği ve bu sorunların çözümü için çözüm önerilerinin
neler olduğuna ilişkin görüşleri bir bütün olarak irdelendiğinde, hem sorunlar hem de çözüm önerileri
bağlamında çok geniş bir yelpazeden bakılarak görüşler ortaya konulduğu ileri sürülebilir.
Katılımcıların görüşleri hem olumlu/olumsuz değerlendirmeler içermekte hem de eğitsel, toplumsal,
davranışsal, duyuşsal, vb. birçok boyutta ele alınabilecek nitelikte çeşitliliğe sahiptir. Bu durum, ortaya
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çıkması muhtemel sorunlara daha geniş bir çerçeveden bakılarak bir öngörü geliştirilmesini sağlamakla
birlikte çözüm önerileri anlamında da komple bir bakış açısı geliştirilerek daha etkili önlemler
alınmasını kolaylaştırmaktadır. Bu noktadan ele alındığında ikinci alt problem, eğitsel açıdan oldukça
verimli sonuçlar ortaya koymuştur.
Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar
Araştırmanın üçüncü alt problemi “BİLSEM’lerde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin; Covid-19
Pandemisi sürecinde uzaktan öğretim faaliyetlerinde yaşadıkları sorunlar ve bu sorunların çözümüne
yönelik görüşleri nelerdir?” biçiminde düzenlenmiştir. Bu probleme yanıt aranırken, katılımcıların
uzaktan öğretim sürecinde yaşadıkları genel sorunlar ve bu sorunların çözümü için önerilerinin neler
olduğuna ilişkin sorular sorulmuştur.
Buna göre katılımcıların, uzaktan öğretim sürecinde yaşanan sorunlara ilişkin görüşleri Tablo 7’de
verilmiştir.

Tablo 7. Katılımcıların Uzaktan Öğretim Sürecinde Yaşanan Sorunlara İlişkin Görüşleri
Sorunlar

Frekans (f)

Uzaktan öğretimin doğası gereği yaşanan sorunlar

15

Genel bıkkınlık, motivasyon düşüklüğü ve ciddiyetsizlik

8

Öğrencilerin derse katılmamaları

5

Teknolojik araç gereç, teknik bilgi ve altyapı yetersizliği

5

Kurumlar/kişiler arası aksama ve iletişimsizlik

5

Ders araç gereç eksikliği

4

Tablo 7 incelendiğinde, katılımcıların uzaktan öğretim sürecinde yaşadıkları sorunlardan en çok
vurgulananların, uzaktan öğretimin doğasından kaynaklanan sorunlar olduğu görülmüştür. Yani yüz
yüze öğretimde uzaktan öğretimdeki kadar karşılaşılmayan veya karşılaşılsa bile uzaktan öğretim
sürecinde etkisini daha fazla gösteren sorunlar, katılımcılar tarafından daha sık dile getirilmiştir. Bahsi
geçen sorunlar genel olarak; istenilen verimin elde edilememesi, öğrencileri takip etmenin zorluğu,
öğrencilerin derslerde yeterli düzeyde aktif olmamaları/olamamaları, etkileşimli ve deneysel
yöntemlerle ders anlatmanın zorlukları şeklinde sıralanabilir. Bu konu hakkında bazı katılımcıların
görüşleri şu şekildedir:
“Ders takibi bu şekilde çok zor oluyor. Çocuklara da bişey diyemiyoruz...” (Ö-5)
“…Daha çok teorik etkinlik ve anlatımlara mahkum olmamız…” (Ö-17)
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Uzaktan öğretim sürecinde eğitim paydaşlarında ortaya çıkan genel memnuniyetsizlik, ciddiyetsizlik,
bıkkınlık ve motivasyon eksikliği başka bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Ortaya çıkan bu boş
vermişlik durumu öğretmen ve öğrencilerin motivasyonunu düşürmektedir. Öğrenci velilerinin de
benzer durumda olduğunu ifade eden katılımcılar olmuştur. Bu konu hakkında bazı katılımcıların
görüşleri şu şekildedir:
“…Tüm eğitim paydaşlarında ortaya çıkan bıkkınlık ve yorgunluk hali, verdiğimiz emeğin
karşılığını alamıyor oluşumuzun verdiği rahatsızlık” (Ö-17)
“Yorgun öğrenciler…” (Ö-6)
Öğrencilerin derse katılmamaları da önemli bir sorun olarak dile getirilmiştir. Bu konu hakkında bazı
katılımcıların görüşleri şu şekildedir:
“…derse katılmayan öğrenciler. Bu şekilde duvara ders anlatmak gerçekten çok zor” (Ö-6)
“Dersler yeterli katılımın olmaması…” (Ö-4)
Bunların yanında teknolojik araç gereç, teknik bilgi ve altyapı yetersizliği nedeniyle yaşanan problemler
de azımsanmayacak düzeydedir. Canlı dersler esnasında yaşanan teknik sorunlar, bulunulan bölgenin
altyapı yetersizliğinden kaynaklanan bağlantı kopmaları, evde derse girebilmek için yeterli sayıda
teknolojik cihazın olmaması veya internet bağlantı kotasının dolması gibi problemler yaşanabilmektedir.
Bahsi geçen konu hakkında bazı katılımcıların görüşleri şu şekildedir:
“Başlangıçta sıkıntı çoktu teknoloji eksikliği teknolojiyi kullanma eksikliği planlama öğrenci veli
öğretmen hepimizde adapte olma sorunu vardı. Şimdi daha iyiyiz ama halen sıkıntılar var.” (Ö11)
“…evde aynı anda birden fazla öğrencinin derse girmesi durumunun ortaya çıkması gibi sorunlar
yaşanmaktadır.” (MY-1)
Kurumlar/kişiler arası koordinasyon eksikliği, aksama ve yetersizliklerin de uzaktan öğretim sürecinde
sorunlara neden olduğunu ifade eden görüşler de vardır. Bu konu hakkındaki katılımcı görüşlerinden
biri şu şekildedir:
“…uygulamaya dayalı etkinliklerin yapılmasında yaşanan problemler..” (M-2)
Ders araç gereç eksikliği probleminden bahseden katılımcılar da olmuştur. Bu konu hakkındaki katılımcı
görüşlerine örnek ifade şu şekildedir:
“…Ayrıca materyal eksikliği, … sıkıntı veriyor...” (Ö-5)
Üçüncü alt problem kapsamında katılımcılardan toplanan bir diğer görüş ise; uzaktan öğretim sürecinde
yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerilerinin neler olduğudur. BİLSEM öğretmen ve yöneticilerinin,
uzaktan öğretim sürecinde yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerileri Tablo 8’de verilmiştir.
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Tablo 8. Katılımcıların Uzaktan Öğretim Sürecinde Yaşanan Sorunlara İlişkin Çözüm Önerileri
Çözüm Önerileri

Frekans (f)

Daha etkili ve ilgi çekici dersler

8

Üst kurumların süreci daha etkili hale getirmeleri

5

Yapılabilecek iyileştirmeler yapılıyor

5

Etkili iletişim ortamı

4

Öğrencilerin ders yükünün azaltılması

3

İhtiyaç duyan ailelere teknolojik araç-gereç dağıtımı

3

Tablo 8’de yer alan bilgiler incelendiğinde, uzaktan öğretim sürecinde yaşanan sorunlara yönelik olarak
katılımcıların birçok farklı açıdan bakarak çok sayıda öneri ortaya koydukları görülmüştür.
Katılımcıların çok az bir bölümü (3/21), uzaktan öğretim sürecinde ortaya çıkan problemlerin çözümüne
yönelik olarak yapılabilmesi mümkün çalışmaların hâlihazırda yapıldığı ve bunların haricinde
yapılabilecek herhangi bir iyileştirme çalışması olmadığı yönünde görüş belirtmişlerdir. Geriye kalan
katılımcıların tamamı (18/21) ise ortaya çıkan sorunlara ilişkin çözüm önerileri üreterek kurumsal
düzeyde bir takım iyileştirme çalışmaları yapılmak suretiyle yaşanan sorunların giderilebileceğini ifade
etmişlerdir.
İçinde bulunulan dönemde zaten yapılabilecek her şeyin yapıldığını ve hâlihazırda yaşanmaya devam
eden sorunların ancak yüz yüze eğitime geçilmesiyle sonlanabileceğini düşünen katılımcılardan
bazılarının görüşleri şu şekildedir:
“Zaman geçtikçe adapte olunduğunu mükemmel olmasa da genel olarak işlerin yürüdüğünü
düşünüyorum” (Ö-11)
“Kısa sürede çözüme ulaşmak mümkün görünmüyor. Şartlar elverişli hale geldiğinde yüz yüze
eğitime geçilsin.” (Ö-14)
Uzaktan öğretim sürecinde derslerin daha etkili ve ilgi çekici olması gerektiğini ifade eden katılımcı
görüşlerinin yoğun olduğu görülmektedir. Dersleri daha ilgi çekici hale getirerek katılım oranının
artırılabileceğini, proje tabanlı ve ürün odaklı ders tasarımları oluşturulması gerektiğini, daha etkin bir
planlama, daha etkin bir ödevlendirme ve daha etkin bir takip sistemi kurularak bu sorunların üstesinden
gelinebileceğini ifade etmişlerdir. Bu konu hakkında bazı katılımcıların görüşleri şu şekildedir:
“Duygusal olarak daha fazla bağ geliştirecek etkinliklere yer verilebilir.” (Ö-8)
“Öğrencileri ekranda etkin kılacak ders anlatım tekniklerine odaklanılmalı” (Ö-17)
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“Proje tabanlı ürün odaklı dersler saatlik dersler yerine uygulamalı proje ürünleri” (Ö-2)
Üst kurum ve kuruluşların süreci daha etkili hale getirmelerinin, uzaktan öğretim sürecinde yaşanan
birtakım sorunların çözülmesini sağlayacağını öne süren katılımcılar da olmuştur. Bu konu hakkında
bazı katılımcıların görüşleri şu şekildedir:
“Çakışmalar idarenin gerekli çalışmayı yapmasıyla önlenmiştir. Zoom üzerinden yapılan
derslere ait sabit ID-passcodelar ve ders programları veli ile paylaşılmış. Öğrenci bilgisayar
başında gününe saatine programından bakarak dersine girmektedir. Bu çalışmalara daha etkili
bir şekilde devam edilmelidir.” (Ö-3)
“İnternet bağlantısının kopması ve internet kotasının bitmesi açısından yaşanan sorunların
çözümü için Milli Eğitim Müdürlükleri ve Milli Eğitim Bakanlığından ilgili ve yetkili kişiler,
gerekli kurum ve kuruluşlarla bağlantıya geçerek bu sorunların çözümü için girişimlerde
bulunmalıdırlar.” (MY-1)
“İyi bir zaman planlaması, ihtiyaç duyan öğrenciler için araç gereç temini…” (M-2)
Ayrıca eğitim paydaşları arasında etkili bir iletişim ortamı kurularak yaşanan sorunların çözülebileceğini
öneren katılımcılar olmuştur. Bu konu hakkında bazı katılımcıların görüşleri şu şekildedir:
“Öğrencilere derslere katılımları konusunda gerekli hassasiyeti göstermeyen öğrenci velilerine
yönelik olarak kurum rehberlik servisi ve RAM'lar tarafından çevrimiçi ortamlarda gerekli
toplantı ve seminerler gerçekleştirilmelidir.” (MY-1)
“Velileri daha ciddi olamaya yönlendirecek seminer toplantılar çevrimiçi ortamlarda okul
rehberlik servisi tarafından düzenlenmeli” (Ö-17)
Katılımcıların bazıları, öğrencilerin bu süreçte çok fazla ders yükü olduğunu ve uzaktan öğretimle
verilen ders saatlerinin sayısının azaltılması gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu konu hakkında bazı
katılımcıların görüşleri şu şekildedir:
“…ayrıca bir öğrencinin bu kadar çok süre ekran başında kalması sağlık açısından uygun değil.
Daha az ders olmalı.” (Ö-7)
“Kısa dersler ve etkinlikler” (Ö-6)
“Ders yükünün azaltılması” (Ö-5)
Son olarak; ihtiyaç duyan ailelere teknolojik araç-gereç dağıtımı yapılması gerektiğini ifade eden
katılımcıların görüşlerine yer verilecektir. İlgili görüşler şu şekildedir:
“Milli Eğitim Müdürlükleri ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzaktan öğretim çalışmalarına
katılma noktasında teknolojik araç gereç açısından sıkıntı yaşayan öğrenciler için gerekli
çalışmalar yapılmalıdır.” (MY-1)
“Her eve internet, her eve tablet ve tv” (M-1)
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BİLSEM öğretmen ve yöneticilerinin uzaktan öğretim sürecinde ne tür sorunlar yaşandığı ve bu
sorunların çözümü için önerilerinin neler olduğuna ilişkin görüşleri bir bütün olarak ele alındığında;
eğitim sistemimizin en temel taşlarından biri olan öğretmenlerin ve yine asıl mesleği öğretmenlik olan
eğitim yöneticilerinin, bu süreçte yaşanan aksaklıklardan ne gibi rahatsızlıklar duydukları ve bu
sorunların çözümüne yönelik, etkili olabilecek çözüm önerileri sundukları, sorulara verdikleri
yanıtlardan anlaşılabilir. Varoluş nedeni öğretmek olan, ancak pandemi döneminde bunu hakkıyla
yerine getirememenin üzüntü ve kaygısını yaşayan eğitimcilerin bu hassasiyeti, geleceğimizi emanet
ettiğimiz çocuklarımızın ne kadar emin ellerde olduğunun bir göstergesidir.

Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar
Araştırmanın dördüncü alt problemi “BİLSEM’lerde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin; Covid-19
Pandemisi sürecinde yaşadıkları en büyük korku/kaygıları ve bunların giderilmesine ilişkin görüş ve
önerileri nelerdir?” biçiminde düzenlenmiştir. Bu probleme yanıt aranırken, katılımcıların pandemi
döneminde yaşadıkları en büyük korku/kaygılarının ne olduğu ve bu korku/kaygılarının giderilmesi için
nelerin yapılması gerektiğine ilişkin sorular sorulmuştur.
Buna göre katılımcıların pandemi döneminde yaşadıkları en büyük korku/kaygılarının ne olduğuna
ilişkin görüşleri Tablo 9’da verilmiştir.

Tablo 9. Katılımcıların Covid-19 Salgın Sürecinde Yaşadıkları En Büyük Korku/Kaygılarına İlişkin
Görüşleri
Korku/Kaygı Türü

Frekans (f)

Hastalığa yakalanma / bulaştırma / ölüm / kalıcı hasar

18

Uzun vadede ülkeye vereceği zararlar

7

Öğrencilerdeki akademik/pedagojik/motivasyonel kayıplar ve
ahlaki/psikolojik bozukluklar

5

Aile ve toplum ilişkilerinde bozulmalar

3

Herhangi bir korku/kaygı taşımıyorum

2
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Tablo 9 incelendiğinde, katılımcıların çok önemli bir bölümünün (19/21) bu süreçte bir takım korku
veya kaygılar yaşadığı görülürken, daha az bir kısmının (2/21) herhangi bir korku veya kaygı
yaşamadıkları bilgisine ulaşılmıştır.
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Katılımcı görüşlerine göre bu süreçte en çok yaşanan korku/kaygının, Covid-19 hastalığına yakalanma
veya yakalandığı takdirde sevdiklerine, yakınlarına, arkadaşlarına bulaştırma olasılığıdır. Bu konu
hakkında bazı katılımcıların görüşleri şu şekildedir:
“Hastalığa yakalanmak ve başkalarına bulaştırmak.” (Ö-11)
“Hastalık kapıp ölmek.” (Ö-16)
“Hastalanmak. Sevdiklerime (anne-baba ki risk grubundalar, eş, çocuk) bulaştırma düşüncesi,
kalıcı hasar bırakması, hastanelerin durumu ortada olduğu için hastaneye yatma nefes
alamamak, ölüm riski vb.” (Ö-3)
“Bulaşın artması” (Ö-9)
“Pandemi korkusu, her an hastalığa yakalanacağım korkusu beni mahvediyor. Çember daralıyor.
Ne de olsa herkese gelecek. Bir an önce yakalasa da kurtulsak demeye başladık.” (Ö-10)
Bazı katılımcılar ise bu konuya çok daha geniş açıdan bakarak, sürecin uzun vadede ülkenin katma
değerine vereceği zararlar konusunda yaşadıkları kaygıyı dile getirmişlerdir. Bu konu hakkında bazı
katılımcıların görüşleri şu şekildedir:
“Bu dönemde yaşayan öğrencilerin ileriki hayatlarında yaşayacakları sıkıntılar ve bu durumun
ülkemizin katma değerine yapacağı etki” (M-2)
“Etkili bir okul hayatına sahip olmadıkları için bir neslin bu süreçte heba olup gitmesi !!!” (MY1)
“Eğitimdeki aksamanın telafisi çok zor. Bu aksamaların bize uzun vadede büyük maliyetlere
neden olacağını düşünüyorum.” (Ö-14)
Benzer şekilde, bu sürecin öğrencilerde oluşturduğu akademik, pedagojik, motivasyonel kayıplar ile
ahlaki ve psikolojik bozuklukların da önemli bir problem olduğunu dile getiren katılımcılar olmuştur.
Bu konu hakkında bazı katılımcıların görüşleri şu şekildedir:
“Sevdiklerimizin kaybı olur en çok. Ve de eğitimde açılmış bir Mariyana çukuru” (MY-2)
“Pedegojik kayıplar. Öğrencilerin ekranla muhattaplıklarının artması, aile ile ilişkilerinin
gerilmesi, akademik kayıplar” (Ö-2)
“Pandeminin çok daha uzun sürmesi en büyük kaygım. Çocuklarda oluşabilecek eğitsel
kayıplardan çok, psikolojik ve motivasyonel kayıpların daha ciddi sıkıntılara yol açabileceğinden
endişeliyim.” (Ö-8)
Aile ve toplum ilişkilerindeki bozulmalar konusunda kaygıları olan katılımcılardan bazılarının görüşleri
şu şekildedir:
“Gerek maskeden gerekse de insanlar birbirlerini görmeye görmeye sokakta görünce artık
birbirlerini tanımayacaklar ve tanısalar bile virüs korkusuyla tanımamazlıktan gelecek olması...”
(Ö-4)
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“Bu sürecin yıllarca devam etmesinden endişe ediyorum. Toplumsal ilişkilerimizin
bozulabileceğini düşünüyorum.” (Ö-17)
Bu süreçte herhangi bir korku veya kaygı yaşamadığını belirten katılımcı görüşü şu şekildedir:
“Hiçbir kaygı taşımıyorum. Sağlıklı olmayı düşünürüm.” (Ö-12)
Dördüncü alt problem kapsamında katılımcılardan toplanan bir diğer görüş ise; pandemi sürecinde
yaşadıkları korku ve kaygıların giderilmesi için yapılması gerekenlere ilişkin görüşlerinin neler
olduğudur. BİLSEM öğretmen ve yöneticilerinin, Covid-19 salgın sürecinde yaşadıkları en büyük korku
ve kaygılarının giderilmesine yönelik önerileri Tablo 10’da verilmiştir.

Tablo 10. Katılımcıların Covid-19 Salgın Sürecinde Yaşadıkları En Büyük Korku/Kaygılarının
Giderilmesine Yönelik Önerileri
Öneriler

Frekans (f)

Pandemi kurallarına uyulması

9

Aşı geliştirilmesi ve pandeminin sona ermesi

7

Salgının yayılmasını önlemek için üst kurumların alacağı önlemler

6

Tablo 10 incelendiğinde katılımcıların tamamının; kurallara uyulması, aşı geliştirilmesi ve alınacak sıkı
önlemler ekseninde çözüm önerileri sundukları görülmüştür.
Pandemi sürecinde yaşadıkları korku ve kaygılarının maske, mesafe, hijyen ve evde kalma vb. pandemi
kurallarına uyulması ile giderilebileceğini ifade eden katılımcılar çoğunluktadır. Bu konu hakkında bazı
katılımcıların görüşleri şu şekildedir:
“Kendim maske mesafe ve temizliğe dikkat ediyorum. Herkes de dikkat etmeli.” (Ö-11)
“Maske mesafe hijyen” (Ö-1)
Bu süreçte yaşadıkları korku ve kaygıların ancak uygun bir aşı geliştirilmesi ve pandemi şartlarının
sonlandırılması ile giderilebileceğini belirten katılımcılar da olmuştur. Bu konu hakkında bazı
katılımcıların görüşleri şu şekildedir:
“Bu hastalığı dünya üzerinden silebilecek tek şey aşıdır. Umudum iyi niyetle insanlığın faydasına
hazırlanmış etkili bir aşının ortaya çıkarılması ve bu sürecin artık sona ermesidir.” (MY-1)
“Tatbikî aşı. Hatta aşı çalışmalarına öğretmenlerden başlanılmalıdır. Çünkü toplumun her
kademesinden insanla muhatap olan bizleriz.” (Ö-5)
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Yaşadıkları korku ve kaygıların, alınacak daha sıkı önlemler, daha uygun fiziksel ortam ayarlanması,
öngörüler geliştirilmesi suretiyle alınacak tedbirler ve duyarsız vatandaşlara uygulanacak caydırıcı
yaptırımlar sayesinde giderilebileceğini ifade eden katılımcılardan bazılarının görüşleri şu şekildedir:
“Üst kurumları gelecek senaryolarını çok iyi bir şekilde planlamalı ve bugünden gerekli
önlemleri almalılar” (M-2)
“Gerekirse kısıtlama uygulansın, virüs kontrol altına alınsın ve okulların açılması için elverişli
şartlar oluşsun.” (Ö-14)
BİLSEM öğretmen ve yöneticilerinin, Pandemi döneminde yaşadıkları en büyük korku / kaygılarının ne
olduğu ve bu korku / kaygılarının giderilmesi için nelerin yapılması gerektiğine ilişkin görüşleri bir
bütün olarak ele alındığında; katılımcıların neredeyse tamamının bu süreçte kişisel, ailevi veya daha
bütüncül bir bakış açısıyla toplumsal açıdan birçok korku veya kaygı yaşadıkları görülmüştür. Bunlar;
sevdiklerini kaybetme korkusu, toplumsal, ekonomik ve eğitsel açıdan aldığımız onarılması zor
yaraların verdiği üzüntü, bu sürecin geleceğimize verdiği zarar, toplumsal kültür ve ahlakımızda ortaya
çıkan değişmeler gibi üzücü durumlardır. Eğitimciler bu korku ve kaygılarının giderilebilmesi için
yapılması gerekenlere yönelik görüşlerini de ifade etmişlerdir. Bunlar; kurallara dikkatli bir şekilde
uyulması, ilgili birimler tarafından yapılacak aşı çalışmaları, şartların elvermesi halinde pandemi
sürecinin sonlandırılması, alınacak sıkı önlemler ve uymayanlara yönelik getirilecek yaptırımlar
şeklinde sıralanabilir. Eğitimciler ifade ettikleri bu görüşler ile aynı zamanda bu süreçte verilecek her
türlü karar ile alınacak her türlü önleme uyacakları konusunda yönelimlerini belli etmişlerdir. Bu süreçte
ortaya koyacakları bu yönlü tavır ile neden topluma örnek bir sınıf olduklarını ispatlar nitelikte bir
davranış ortaya koydukları ileri sürülebilir.

Beşinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar
Araştırmanın beşinci alt problemi “BİLSEM’lerde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin; Covid-19
Pandemisi sürecinde en çok özlemini çektikleri, süreç bitince ilk yapmak istedikleri ve bu süreçte
kendilerini en çok etkileyen olay veya durumlara ilişkin görüşleri nelerdir?” biçiminde düzenlenmiştir.
Bu probleme yanıt ararken, katılımcılara en çok özlemini çektikleri ve süreç bitince ilk yapmak
istedikleri şeyler ile bu süreçte kendilerini en çok etkileyen olay ve durumlara ilişkin sorular
sorulmuştur.
Buna göre katılımcıların Covid-19 salgın sürecinde en çok özlemini çektikleri şeylere ilişkin görüşleri
Tablo 11’de verilmiştir.
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Tablo 11. Katılımcıların Covid-19 Salgın Sürecinde En Çok Özlemini Çektikleri Durumlara İlişkin
Görüşleri
Özlem Duyulan Durumlar

Frekans (f)

Yüz yüze eğitim

11

Pandemiden önceki hayat

6

Sosyal faaliyetler / insanlarla bir araya gelmek

5

Korkusuzca gezmek / Seyahat etmek

3

Maskesiz bir şekilde yaşamak

2

Tablo 11’e göre, katılımcıların salgın sürecinde en çok özlemini duydukları şeyler sorulduğunda, en
fazla vurgulanan yanıtın yüz yüze eğitime yönelik görüşler olduğu görülmüştür. Bununla birlikte
pandemiden önceki yaşam standartlarını, rahat bir şekilde insanlarla bir araya gelerek sosyal faaliyetler
yapmaya özlem duyduğunu ifade eden katılımcılar da belli orandadır. Korkusuzca gezmeyi ve seyahat
etmeyi, maskesiz bir şekilde yaşamayı özlediğini dile getiren katılımcılar da olmuştur.
Sınıfta öğrencileriyle rahatça ders işlemenin, çocuklarla oyunlar oynamanın özlemini çeken
katılımcılardan bazılarının görüşleri şu şekildedir:
“Sınıfımda ders yapmanın özlemini ciddi bir şekilde yaşıyorum.” (Ö-14))
“Rahat bir ortamda güle eğlene derslerimi yapmayı” (Ö-16)
“Uzaktan öğretim çok yorucu ve verimsiz. Sınıfımda öğrencilerimle yüz yüze, can cana ders
işlemek istiyorum.” (Ö-17)
“Okulun gerçek sahibi öğrencilerin okula gelmesini ve okullara tekrar can vermelerini isterdim.”
(Ö-2)
“Derste proje fikri için beyin fırtınası yapmayı” (Ö-1)
Covid-19 virüsü dünyaya yayılmadan önceki yaşamını özlediğini belirten katılımcılardan bazılarının
görüşleri şu şekildedir:
“Yarın ne olacak kaygısı yaşamadan o sıkıldığımız ve bazen de şikayet ettiğimiz rutin yaşantımıza
geri dönebilmek.” (Ö-8)
“Pandemi öncesi hayatın her şeyini özlüyorum” (Ö-11)
“Bir yıl önceki günlük yaşantımı” (M-1)
İnsanlarla bir araya gelerek sosyal faaliyetler yapmaya özlem duyduğunu ifade eden katılımcılardan
bazılarının görüşleri şu şekildedir:
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“…annemin babamın yanına korkusuzca gidebilmek…” (Ö-3)
“Sosyal aktiviteler, insanlarla vakit geçirmek... Bunları çok özledim doğrusu” (Ö-5)
Korkusuzca gezmeyi ve seyahat etmeyi, maskesiz bir şekilde yaşamayı özlediğini dile getiren
katılımcılardan bazılarının görüşleri şu şekildedir:
“Karadeniz turu planlıyordum onu yaparım sanrım” (Ö-7)
“Rahat rahat kurumumda maskesiz mesafesiz dersi yapabilmek” (Ö-3)
“Maskesiz sokakta gezmek” (Ö-4)
Katılımcıların bu soruya verdikleri cevaplar irdelendiğinde, farklı farklı özlemleri dile getirmiş
olmalarına rağmen hepsinin temelde pandemiden önceki hayatlarına özlem duydukları ileri sürülebilir.
Bütünsel olarak bakıldığında; aslında bütün katılımcıların hayatların kaldıkları yerden devam etmek
istedikleri, bu “yeni normal” döneme alışmak zorunda olmakla birlikte bir yandan da eski hayatlarını
geri almak istedikleri söylenebilir. Özlem duydukları şeyler; kişisel hedefler, sevdikleriyle vakit
geçirme, rahat bir ortamda mesleğini icra etme, birtakım zorunluluklardan kurtulma vb. farklı şekillerde
olsa da tamamı insani istek ve ihtiyaçlardan kaynaklanan şeylerdir. Yüz yüze eğitime dönme özlemini
katılımcıların bu kadar sık tekrar etmelerinin nedeninin ise uzaktan öğretim çalışmalarında yaşanan
verimsizlik, öğrencilerin derse katılmaması, etkileşimin düşük olması gibi sayılabilecek çok sayıda
nedenden dolayı yaşadıkları zorluklar olabilir.
Bu alt problem kapsamında katılımcılara sorulan bir diğer soru ise; pandemi dönemi bittiğinde ilk
yapmak istedikleri şeylerin neler olduğuna ilişkindir. Katılımcıların bu soruya yönelik olarak verdikleri
cevaplar Tablo 12’de verilmiştir.

Tablo 12. Katılımcıların Covid-19 Salgın Süreci Bittikten Sonra Yapmak İstedikleri İlk Şeylere İlişkin
Görüşleri
Yapılmak İstenen

Frekans (f)

Sosyal ortamlarda insanlarla bir araya gelmek

7

Maskesiz gezmek

5

Korkusuzca gezmek/tatile çıkmak

4

Öğrencilerle vakit geçirmek

3

Hayatına kaldığı yerden devam etmek

2

Bu süreci anlatan bir belgesel çekmek

1

Tablo 12 incelendiğinde, katılımcıların Covid-19 salgın süreci bittikten sonra yapmak istedikleri
şeylerin birbirine yakın sıklıkta vurgulanan ve çeşitlilik arz eden durumlar olduğu görülmüştür.
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Çeşitli sosyal ortamlarda bir araya gelmek ve rahat bir şekilde ailesi ile vakit geçirmek istediğini belirten
katılımcılardan bazılarının görüşleri şu şekildedir:
“İnsanlarla daha çok bir araya gelmek. Çünkü şu an dünyadaki herkes yalnız ve insanların
birbirlerine ihtiyacı var.” (M-2)
“Aile ziyaretleri yapmak” (Ö-1)
“Arkadaşlarımla çay içmek” (Ö-2)
“Sosyal ortamlara katılmak” (Ö-4)
“Sevdiklerimize sarılabilmek,
geçirebilmek” (Ö-8)

arkadaşlarımızla,

akrabalarımızla

korkusuzca

zaman

Pandemi döneminin en temel kurallarından biri olan maske takma zorunluluğunun verdiği rahatsızlığın
bir ifadesi olarak, pandemi sonrası ilk fırsatta maskesiz gezmek istediğini belirten katılımcılardan
bazılarının görüşleri şu şekildedir:
“İnsanlardan kaçmadan, korkmadan, maskesiz bir şekilde sokağa çıkabilmek” (Ö-17)
“Maskesiz sokağa çıkmak” (Ö-3)
“Maskesiz bir şekilde sokaklarda pervasızca gezebilmek.” (MY-1)
Bunlarla birlikte ilk fırsatta öğrencileriyle bir araya gelmek istediğini belirten öğretmenler de vardır. Bu
konu hakkında bazı katılımcıların görüşleri şu şekildedir:
“Tüm öğrencilerime sarılmak” (Ö-15)
“Çocuklarla projeler yapmak” (Ö-9)
“Öğrencilerle yüz yüze en çok sevdikleri oyunları oynamak.” (Ö-10)
Özel herhangi bir şey istemeden sadece hayatına kaldığı yerden devam etmek istediğini belirten
katılımcılardan bazılarının görüşleri şu şekildedir:
“Geçen Günleri Unutmak ileriye bakmak istiyorum” (Ö-12)
“Tedirgin olmadan sağlıkla hayatımıza devam edebilmek” (MY-2)
Son olarak katılımcılardan biri ise süreç bittiğinde gerçekleştirmek istediği hedefi aşağıdaki şekilde
ifade etmiştir:
“Bu süreçle alakalı yaşananlardan oluşan bir belgesel, söyleşi, vb bir şeyler çekmek” (Ö-14)
Katılımcıların bu soruya verdikleri yanıtlara bütünsel olarak bakılacak olursa, pandemi dönemi sona
erdiğinde yapmak istedikleri şeylerin tamamı aslında “hayatına kaldığı yerden devam etmek” ekseninde
ele alınabilir. Covid-19 pandemisi tüm dünyanın olduğu gibi öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerin de
hayatlarını birçok açıdan değiştirmiştir. Bu soruda ortaya çıkan istekler de bu değişimin bir sonucudur.
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Bu alt problem kapsamında katılımcılara sorulan son soru, bu süreçte kendilerini en çok etkileyen olay
veya durumlara ilişkin görüşleridir. Katılımcıların görüşlerine ait frekans tablosu Tablo 13’te verilmiştir.

Tablo 13. Katılımcıların Covid-19 Salgın Sürecinde Kendilerini En Çok Etkileyen Yaşantıları, Anıları,
Gözlemleri veya Tanıklıklarına İlişkin Görüşleri
Durumu

Yaşantı/Anı/Gözlem/Tanıklık

Olumlu

Kişisel gelişim için fırsat

3

İnsan ve ölüm

4

İnsan ve pandemi

4

Öğretmen ve uzaktan öğretim

4

İnsan ve zaman

3

İnsan ve toplum

3

İnsan ve sevdikleri

3

Öğrenci ve öğretmen

2

Olumsuz

Frekans (f)
3

23

Tablo 13’e göre, katılımcıların çok önemli bir bölümü bu konu hakkında olumsuz yaşantılarını dile
getirirken, çok daha az bir bölümü olumlu bir yönde dönüt sağlamıştır.
İçinde bulunulan pandemi dönemindeki olumlu yaşantılarını dile getiren katılımcılardan bazılarının
görüşleri şu şekildedir:
“Alanımla ve ilgi duyduğum konularda bol bol okumalar gerçekleştirdim, eğitimlere katıldım.
Benim açımdan tek olumlu yönü bu.” (Ö-8)
“…Bununla beraber süreçte çok sayıda kişisel gelişim eğitimlerine katıldım. Ayrıca hiç
okumadığım kadar da kitap okudum.” (MY-1)
Geçirdiği olumsuz yaşantıları dile getiren katılımcıların görüşleri ilişkisel yönleri açısından; insan ve
ölüm, insan ve pandemi, insan ve uzaktan öğretim, insan ve zaman, insan ve toplum, insan ve sevdikleri,
öğrenci ve öğretmen şeklinde kategorilere ayrılmıştır.
İnsan ve ölüm ilişkisi açısından değerlendirilebilecek görüşler ortaya koyan katılımcılardan bazılarının
görüşleri şu şekildedir:
“Yanına birçok defa gittiğim yemeğini yiyip, çayını içtiğim, nasihatlarını dinlediğim yakın
arkadaşımın babasının Covit-19’dan hakkın rahmetine kavuşması.” (Ö-3)
“Bu hastalık yüzünden yakınlarımı kaybetmenin derin üzüntüsü…” (M-1)
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“Covid nedeniyle kayıplar” (Ö-2)
İnsan ve pandemi ilişkisi açısından değerlendirilebilecek görüşler ortaya koyan katılımcılardan
bazılarının görüşleri şu şekildedir:
“Covid-19 testimin pozitif çıktığını öğrendiğim an yaşadığım korku ve endişe” (Ö-12)
“Bunaldım herkesin de bunaldığını düşünüyorum” (Ö-11)
Öğretmen ve uzaktan öğretim ilişkisi açısından değerlendirilebilecek görüşler ortaya koyan
katılımcılardan bazılarının görüşleri şu şekildedir:
“Kendi dersinin gün ve saatini karıştıran ilkokul öğrencilerinin lise öğrencilerinin felsefe dersine
girmeleri ve bunu fark etmemeleri. Derslerde velilerin farkına varmadan özel konuları
konuşmaları. Çocuk ağlaması, mutfakta annenin yemek yapması ve şarkı söylemesi. Çocukların
sorulara cevap veremeyince düşme numarası yapması gibi çok şeyler var var var.” (Ö-10)
“Sürekli evde olmak, teknolojik cihaz kullanım sürelerinin artması” (Ö-15)
İnsan ve zaman ilişkisi açısından değerlendirilebilecek görüşler ortaya koyan katılımcılardan bazılarının
görüşleri şu şekildedir:
“Dünyanın güzel günlerinde boşa geçen zamanlarım!” (Ö-13)
“Okulum için yapmayı planladığım çok güzel faaliyetler vardı. Şu an uzunca bir süre için hepsini
rafa kaldırmak zorunda kaldım. Bu durum beni üzüyor.” (M-2)
İnsan ve toplum ilişkisi açısından değerlendirilebilecek görüşler ortaya koyan katılımcılardan
bazılarının görüşleri şu şekildedir:
“İnsanlar hastalığa yakalandıklarını gizleyip, kimsenin haberi olmadan hastalığı atlatmaya
çalışıyorlar. Çünkü her ne kadar iyileşmiş olsalar da, insanlar belli bir süre boyunca hastalığı
geçirenlerden neredeyse kaçıyorlar. En üzücü yanlardan biri de bu olsa gerek.” (Ö-17)
“Karantinaya alınıp da evine gıda maddesi bırakacak kimsesi olmayan insanların varlığına şahit
olmak” (Ö-14)
“İnsanların basit konuları maske mesafe öğrenememesi ve bencilliğin hat safhada olması üzdü.”
(Ö-7)
İnsan ve sevdikleri ilişkisi açısından değerlendirilebilecek görüşler ortaya koyan katılımcılardan
bazılarının görüşleri şu şekildedir:
“3 yaşındaki kızımın corona var diye en iyi arkadaşına sarılmaması. Bir şey olmaz diye
dakikalarca dil döküp ikna ettikten sonra birbirlerine sarılıp ağlamaları.” (Ö-16)
“Belirsizlik beni mahvetti. Sevdiklerim için kaygılandım.” (Ö-8)
Öğretmen ve öğrenci ilişkisi açısından değerlendirilebilecek görüşler ortaya koyan katılımcılardan
bazılarının görüşleri şu şekildedir:
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“Uzun süre ayrı kaldıktan sonra, dışarıda karşılaştığım bir öğrencinin beni görünce ağlaması.
Öğretmen ve öğrenci arasındaki duygusal bağı tanımlayacak, tarif edebilecek bir sözcük
olduğunu düşünmüyorum.” (Ö-14)
“Sokakta karşılaştığım eski bir öğrencimin ilk olarak maskeden dolayı beni tanıyamaması ve
maskemi çıkarmamla birlikte beni tanıyıp, heyecanla ismimi haykırıp bana sarılmak istemesi ve
sonrasında hem onun güvenliği hem de kendi güvenliğim için buna engel oluşum ve bu duruma
kalbi kırılmasın diye ona sözlü olarak bin bir ilgi ve sevgi ile yaklaşmaya çalışmam... Bu süreçte
yaşadığım üzüntü, pişmanlık, mutluluk falan falan... Bunu asla unutamam...” (MY-1)
BİLSEM öğretmen ve yöneticilerinin, Pandemi döneminde kendilerini en çok etkileyen olay veya
durumlara ilişkin görüşleri bir bütün olarak ele alındığında; farklı kategorilerde değerlendirilebilecek
farklı görüşler ortaya koydukları söylenebilir. Bu görüşlerin bir kısmı günlük hayatta tesadüfi olarak
karşılaştıkları bir durum ya da olayın ifadesiyken, bir kısmı sürece yönelik bireysel veya toplumsal tespit
ve değerlendirmeleri, bir kısmı da kişinin içinde bulunduğu duygusal iklimin bir ifadesidir. İfadelerde
duygusal yönün oldukça ağır bastığı ve kişiyi etki altına aldığı ileri sürülebilir.

Altıncı Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar
Araştırmanın altıncı alt problemi “BİLSEM’lerde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin; Covid-19
Pandemisi sürecinde, BİLSEM'lerin diğer örgün eğitim kurumlarına göre daha avantajlı veya
dezavantajlı olduğu durumlara ilişkin görüşleri nelerdir?” biçiminde düzenlenmiştir. Bu probleme yanıt
ararken; katılımcılara bilim ve sanat merkezlerinin diğer örgün eğitim kurumlarına göre daha avantajlı
veya dezavantajlı olduğu durumlara ilişkin görüşleri sorulmuştur.
Buna göre, katılımcıların Covid-19 salgın sürecinde BİLSEM'lerin diğer örgün eğitim kurumlara göre
daha avantajlı olduğu durumlara ilişkin görüşleri Tablo 14’te verilmiştir.

Tablo 14. Covid-19 Salgın Sürecinde, BİLSEM'lerin Diğer Örgün Eğitim Kurumlarına Göre
Avantajlarına İlişkin Katılımcı Görüşleri
Avantajlı Durumlar

Frekans (f)

Öğrencilere not ve sınav kaygısı yüklememesi

7

Uzaktan öğretimin sağladığı avantajlar ve kazandırdığı beceriler

7

Gruplardaki öğrenci sayılarının az olması

6

Öğrenci ve veli potansiyelinin avantajı

5

Esnek/eğlenceli müfredat ve az ders saati

5
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Tablo 14’e göre katılımcılar, BİLSEM’lerin diğer örgün eğitim kurumlarına göre birçok avantajının
olduğunu ifade etmişlerdir. Bunların hemen hepsinin BİLSEM’lerin yapısal farklılıkları ile hitap ettiği
eğitim paydaşlarının potansiyelinden kaynaklandığı ileri sürülebilir.
BİLSEM’lerin öğrencilere bir sınav ve not kaygısı yüklememesinin bir avantaj olduğunu ifade eden
katılımcılardan bazılarının görüşleri şu şekildedir:
“Ayrıca kurumumuz öğrencilere bir sınav kaygısı yüklemiyor. Sınav kaygısı yüklemiyor olması
zaman zaman avantaj iken bazen de dezavantaj olabiliyor.” (Ö-17)
“…öğrencilerimizin bilseme dair sınav kaygıları ve ……… çok az.. bunlar bizim için birer
avantajdır.” (Ö-4)
“Daha avantajlıyız, sınav kaygımızın olmaması bizi rahatlatan bir durum” (Ö-7)
Uzaktan öğretimin sağladığı avantajlar ve kazandırdığı becerilerin, BİLSEM’ler özelinde eğitim öğretim
faaliyetlerinin kalitesini artıracağını ifade eden katılımcılar da olmuştur. Bu konu hakkında bazı
katılımcıların görüşleri şu şekildedir:
“Eğitimde teknoloji kullanımı hızlandı. Bu teknolojileri yüz yüze eğitime taşıyarak bu zeki
çocuklara daha çeşitli etkinlikler yapılabilir” (Ö-11)
“Bilsemler de uzaktan eğitimin yaygınlaşması avantaj” (Ö-9)
“Ders dışı etkinliklerin uzaktan eğitime çabucak uyarlanması. Sonraki zamanlarda da
kullanırız.” (Ö-5)
Ayrıca BİLSEM’lerin yapısal farklılıklarından dolayı, gruplardaki öğrenci sayılarının az olması
avantajını dile getiren katılımcılar olmuştur. Bu konu hakkında bazı katılımcıların görüşleri şu
şekildedir:
“İlk olarak avantajlara bakacak olursak; diğer okullara göre gruplarımızda daha az öğrencinin
yer alması…” (MY-1)
“Öğrenci sayımızın az olması avantaj” (Ö-13)
Bununla birlikte BİLSEM’lerin öğrenci ve veli potansiyelinin yüksek olmasının da bir avantaj olarak
dile getirildiği görülmüştür. Bu konu hakkında bazı katılımcıların görüşleri şu şekildedir:
“Özel yetenekli çocukların bu süreci fırsata dönüştüreceğine inanıyorum. Bol bol okuma ve
araştırma yapmaya zaman ayırabilirler.” (Ö-8)
“…öğrencilerimizin ve velilerimizin nispeten daha bilinçli olmaları, öğrencilerin zeka seviyeleri
daha yüksek olduğu için uzaktan öğretimin bazı dezavantajlarını yaşamamaları…” (MY-1)
“Özel çocuklar bu süreci daha iyi değerlendiriyorlar. Normaldeki okulları ile birlikte
kurumumuzun eğitimlerine katılıyorlar ve çok yoruluyorlar ama bunu aşabilecek güçteler.” (Ö17)
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Son olarak, BİLSEM program ve müfredatının esnek ve eğlenceli olması ile ders saatlerinin daha az
olmasının, öğrencilerin derslere ilgisini canlı tutmada ve derse katılmama oranlarını azaltmada bir
avantaj olduğu belirtilmiştir. Bu konu hakkında bazı katılımcıların görüşleri şu şekildedir:
“…ders saatlerimizin diğer okullara göre nispeten az olması avantajlı yönler” (M-1)
“avantajlı çünkü müfredat yetiştirme derdimiz yok yani bir sınav kaygısı oluşmuyor” (Ö-15)
“BİLSEM etkinliklerinin normal okullarındaki eğitim öğretim etkinliklerine göre nispeten daha
eğlenceli olması...” (MY-1)
Bu alt problem kapsamında katılımcılara sorulan bir diğer soru ise; pandemi döneminde bilim ve sanat
merkezlerinin diğer örgün eğitim kurumlarına göre daha dezavantajlı olduğu durumlara ilişkin
görüşlerinin neler olduğudur.
Buna göre; katılımcıların Covid-19 salgın sürecinde BİLSEM'lerin diğer örgün eğitim kurumlara göre
daha dezavantajlı olduğu durumlara ilişkin görüşleri Tablo 15’te verilmiştir.

Tablo 15. Covid-19 Salgın Sürecinde, BİLSEM'lerin Diğer Örgün Eğitim Kurumlarına Göre
Dezavantajlarına İlişkin Katılımcı Görüşleri
Dezavantajlı Durumlar

Frekans (f)

Beceri temelli etkinlikleri uzaktan uygulamanın zorluğu

8

Öğrencilere not ve sınav kaygısı yüklememesinin oluşturduğu rehavet

7

Diğer örgün eğitim kurumları kaynaklı durumlar

5

Tablo 15’e göre, Covid-19 salgın sürecinde BİLSEM'lerin diğer örgün eğitim kurumlarına göre daha
dezavantajlı oldukları durumlar 3 kategoride ele alınmıştır.
BİLSEM’lerin genel felsefesinde yer alan beceri temelli etkinliklerin uzaktan öğretim yöntemleri ile
uygulanmasının zorluğunu bir dezavantaj olarak belirten katılımcılardan bazılarının görüşleri şu
şekildedir:
“Daha dezavantajlı olduğumuzu düşünüyorum. Daha ziyade etkinliklere projelere dayalı bir
içeriğimiz olduğu için, uzaktan eğitimde en büyük kaybı Bilsem'lerin yaşadığını düşünüyorum.”
(Ö-14)
“Etkinlik tabanlı çalışıldığı için öğrenciler dezavantajlı. 1 yıldır online eğitim görmeleri
problem” (Ö-11)
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“Ayrıca bizim bütün etkinliklerimiz etkinlik temelli. Bunları uzaktan eğitimle gerçekleştirmek pek
de mümkün olmuyor.” (Ö-17)
BİLSEM’lerde notla değerlendirme yapılmıyor oluşunun oluşturduğu rehavet ve öğrencilere sınav
kaygısı yüklemiyor oluşunun verdiği rahatlıktan doğan sıkıntılar bazı katılımcılar tarafından bir
dezavantaj olarak ele alınmıştır. Bu konu hakkında bazı katılımcıların görüşleri şu şekildedir:
“Dezavantajı, çocuklar kopuyor bilsemden. Çünkü çocuklar bilsemle ilgili bir kaygı çekmiyorlar
ve diğer okullarının derslerinde çok yoruluyorlar” (Ö-2)
“…sınav kaygısı yaşayan öğrencilerin herhangi bir sınav yapılmayan BİLSEM derslerine önem
vermemeleri” (MY-1)
“Sınav yapmadığımız için öğrenci BİLSEM derslerini es geçebiliyor.” (Ö-17)
“Dezavantajlarına bakılacak olursa; öğrencilerin normal okullarındaki uzaktan öğretim
derslerinin sayısı hâlihazırda çok fazla olmasından ve öğrencilerin bu derslerde not kaygısı
yaşamalarından dolayı BİLSEM derslerinin bazı zamanlarda ikinci plana itilmesi” (MY-1)
BİLSEM’lerin diğer örgün eğitim kurumlarıyla yapısal farklılıklarından ortaya çıkan bazı dezavantajlar
da belirtilmiştir. Bu konu hakkında bazı katılımcıların görüşleri şu şekildedir:
“…derslerimizin diğer okullarındaki derslerle çakışması, …, öğrencilerin derslere yorgun
girmesi” (M-2)
“Diğer okullarla çakışma ve uyuşmazlık çıkması ve sürekli program değiştirmek zorunda
kalmamız” (M-1)
“BİLSEM derslerinin EBA ve normal okul programlarından arta kalan zamanlara planlanması
gerekmesinden dolayı ders programı yapma işlemlerinde yaşanan zorluklar” (MY-1)
BİLSEM öğretmen ve yöneticilerinin, bilim ve sanat merkezlerinin diğer örgün eğitim kurumlarına göre
daha avantajlı veya dezavantajlı olduğu durumlara ilişkin görüşleri bir bütün olarak ele alındığında,
farklı kategorilerde değerlendirilebilecek farklı görüşler ortaya koydukları görülmüştür. Bilim ve sanat
merkezleri hem yapısal olarak hem de öğrenci ve veli potansiyeli anlamında çok farklı kurumlar
oldukları için diğer örgün eğitim kurumlarına göre üstünlükleri ve içerdiği farklı uygulamalardan dolayı
zayıflık yaşayabileceği durumların ortaya çıkması beklenilen bir durumdur. Bu kurumların, kuruluş
felsefesinden de hareketle; ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar bu üstünlükleri geliştirme, zayıflıkları ise
ortadan kaldırmaya yönelik gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmelidirler.

SONUÇ VE ÖNERILER
Bu araştırmada amaç; Bilim ve Sanat Merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin ve kurum
yöneticilerinin Covid-19 Pandemisi sürecinde karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini
belirlemektir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar aşağıda öz olarak ifade edilmiştir:
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Katılımcılara Covid-19 Pandemisi sürecinde genel olarak yaşadıkları problemler sorulmuş ve büyük
çoğunluğu, uzaktan öğretim açısından yaşanan sorunları ifade etmiştir. Daha az yoğunlukta bir katılımcı
kitlesi ise; eğitim paydaşlarındaki genel moralsizlik / endişe / bıkkınlık / motivasyon kaybı ile kurumsal,
eğitsel ve sosyal etkinlik ve iş / işlem / faaliyetlerin aksaması ile eğitim paydaşları arasındaki iletişim
problemi durumunu problem olarak ifade etmişlerdir.
Covid-19 Pandemisi sürecinde katılımcıları genel olarak yaşadıkları problemlere yönelik çözüm
önerileri arasında, uzaktan öğretimi iyileştirme çalışmaları, en çok vurgulanan çözüm önerisi
konumundadır. Sunulan başka çözüm önerileri de olmuştur.
Covid-19 Pandemisi sürecinde, katılımcıların çözüm getirilemeyen sorunlara yönelik olarak sundukları
görüşler farklılıklar göstermektedir. Az sayıda görüş, yapılabilecek her şeyin zaten yapıldığını ifade
ederken yapılacak birtakım çalışmalar olduğunu öne süren görüş sayısı çok daha fazladır. Bu görüşler;
kurumsal düzeyde yapılabilecekler ve üst kurumlar düzeyinde yapılabilecekler şeklinde gruplara
ayrılarak ele alınmıştır. Kurumsal düzeyde yapılabilecekler arasında, daha sıkı önlemler ve daha dikkatli
insanlar ile çözülemeyen sorunların çözülebileceğini ifade eden görüşler çoğunluktadır.
Katılımcılara, yüz yüze eğitime geçilmesi durumunda yaşanabilecek sorunların neler olduğu sorulmuş
ve elde edilen cevaplar öncelikle sorun yaşanır/sorun yaşanmaz şeklinde gruplara ayrılmış ve bir sorun
ortaya çıkabileceğini ifade eden görüşler; eğitsel sorunlar, davranışsal sorunlar ve pandemik sorunlar
şeklinde parçalara ayrılmıştır. Eğitsel sorunlarda devamsızlık problemi ile hazırbulunuşluk düşüklüğü;
davranışsal sorunlarda iletişim, uyum ve motivasyon problemleri; pandemik sorunlarda ise bulaş
korkusu ön plana çıkmıştır.
Yapılabilecek herhangi bir şey olmadığını ifade eden katılımcılar da bulunmakla birlikte, yüz yüze
eğitime geçilmesi durumunda ortaya çıkabilecek sorunlara yönelik olarak sunulan çözüm önerileri, üç
farklı başlık altında ele alınmıştır. Eğitsel boyuttaki çözüm önerileri diğerlerine göre daha fazla sayıda
sunulmuştur. Bununla birlikte eğitsel boyutta sunulan çözüm önerilerinden öğretim faaliyetlerinde
pandemi sürecine uyum önerisi; davranışsal boyutta eğitim paydaşlarına yönelik eğitici çalışmalar;
pandemik boyutta ise kurallara uyan okul önerileri daha sık tekrar edilen önerilerdir.
Katılımcılara uzaktan öğretim sürecinde yaşadıkları problemler sorulmuş ve çok önemli bir bölümünün,
uzaktan öğretimin doğasından kaynaklanan nedenlerden dolayı sorun yaşadıklarını ifade ettikleri
görülmüştür. Eğitim paydaşlarındaki genel bıkkınlık, motivasyon düşüklüğü ve ciddiyetsizlik problemi
de sıkça vurgulanan problemlerdendir. En az vurgulanan sorun ise araç gereç eksikliği olmuştur.
Katılımcılara bahsi geçen problemlere yönelik önerileri sorulduğunda ise, çoğunlukla daha ilgi çekici
ve etkili derslerle bu problemlerin çözülebileceğini ifade eden görüşler ortaya çıkmıştır.
Katılımcılara Covid-19 Pandemisi sürecinde yaşadıkları en büyük korku/kaygılarının ne olduğu
sorulmuş ve çok az sayıda görüşte herhangi bir kaygı/korku yaşanmadığı ifade edilmiş olsa da çok daha
fazla sıklıkta bir takım korku ve kaygılar dile getirilmiştir. Bunlar arasında da en çok vurgulanan;
hastalığa yakalanma, bulaştırma, ölüm veya kalıcı hasara maruz kalma korkusudur. Ülkenin katma
değerinde ortaya çıkacak olumsuz etkilenme, öğrencilerdeki akademik / pedagojik / motivasyonel
kayıplar ile ahlaki / psikolojik bozukluklar hakkındaki korku ve kaygılar da görece daha az
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vurgulananlarıdır. Bu süreçte, aile ve toplum ilişkilerinde bozulmalar ortaya çıkması durumuna yönelik
korku / kaygı ifadeleri ise en az vurgulanan korku / kaygı türüdür.
Covid-19 Pandemisi sürecinde yaşanılan en büyük korku / kaygıların çözümüne yönelik olarak ifade
eden öneriler arasında, Pandemi kurallarına sıkı sıkıya uyulması en çok vurgulanan öneridir.
Katılımcılara Covid-19 Pandemisi sürecinde en çok özlemini çektikleri şeyler sorulmuş ve ifade edilen
görüşlerin çok önemli bir bölümü yüz yüze eğitim ile ilgili çıkmıştır. Daha sonra önem sırasına göre
özlem duyulan şeyler; pandemiden önceki hayat, sosyal faaliyetler, insanlarla bir araya gelmek,
korkusuzca gezmek ve seyahat etmek şeklinde sıralanmıştır.
Katılımcılara Covid-19 Pandemisi bittikten sonra yapmak istedikleri ilk şeyin ne olduğu sorulmuştur.
En çok vurgulanan istek, sosyal ortamlarda insanlarla bir araya gelmek olarak ifade edilmiştir. Belirtilen
diğer görüşler önem sırasına göre; maskesiz gezmek, korkusuzca gezmek ve tatile çıkmak, öğrencilerle
vakit geçirmek, hayatına kaldığı yerden devam etmek ve pandemi sürecini anlatan bir belgesel filmi
çekmek şeklinde sıralanmıştır.
Katılımcılara Covid-19 Pandemisi sürecinde kendilerini en çok etkileyen yaşantıları, anıları, gözlemleri
veya tanıklıklarına ilişkin görüşleri sorulmuş ve ifade edilen görüşlerin çok az bir kısmı olumlu
yaşantılar iken, bundan çok daha fazlası olumsuz yaşantılar olarak karşımıza çıkmıştır. Olumlu
yaşantılar kişisel gelişim için fırsat ekseninde ifade edilirken; olumsuz görüşler insan ve ölüm, insan ve
Pandemi, öğretmen ve uzaktan öğretim, insan ve zaman, insan ve toplum, insan ve sevdikleri, son olarak
öğretmen ve öğrenci ilişkisi ekseninde ifade edilebilecek görüşlerdir.
BİLSEM öğretmen ve kurum yöneticilerine, Covid-19 Pandemisi sürecinde bilim ve sanat
merkezlerinin diğer örgün eğitim kurumlarına göre daha avantajlı veya dezavantajlı olduğu durumlara
ilişkin görüşleri sorulmuş ve BİLSEM’lerin avantajlı olduğu konularda, öğrencilere not ve sınav kaygısı
yüklememesi durumu öne çıkmıştır. Yalnız bu durum aynı zamanda en çok vurgulanan dezavantajlı
durumlar arasında da gösterilmiştir. Yani bu durum katılımcılara göre, bazı zamanlarda avantaj
olabiliyorken dezavantajlı hale geldiği durumlar da mevcuttur. Dezavantaj oluşturan durumlar arasında
en çok vurgulanan durum, BİLSEM’lerde sıkça uygulanan beceri temelli etkinlikleri uzaktan öğretimle
uygulamanın zorluğu durumudur.

Öneriler
Araştırma sonucunda ulaşılan bulgulara dayalı olarak geliştirilen öneriler uygulamacılar ve
araştırmacılar için öneriler olarak iki başlık altında ele alınmıştır.
Uygulamacılar İçin Öneriler
1. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, BİLSEM’lerin temel
mantığında olan beceri temelli etkinliklerin uzaktan öğretim ortamlarına uygun hale getirilmesi
amacıyla, oluşturulacak bir birimin bu çalışmayı yürütmesi sağlanabilir.
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2. Kurumların idari birimlerince, uzaktan öğretim sürecinde yaşanan sorunları minimuma
indirmek için, tüm eğitim paydaşları arasında etkili bir iletişim süreci oluşturulmalıdır.
3. Eğitim paydaşlarında ortaya çıkan genel moralsizlik, motivasyon düşüklüğü, bıkkınlık vb.
duygusal olumsuzlukları azaltmak üzere, pandemi şartlarına uygun çeşitlik sosyal ve kültürel
faaliyetler düzenlenmelidir.
4. Uzaktan öğretim sürecinde ders çalışma alışkanlıkları yönünden sorun yaşayan öğrencilere
yönelik olarak, kurum rehberlik servisi tarafından bireysel çalışma planları hazırlanabilir.
5. İl milli eğitim müdürlüklerince, uzaktan öğretim sürecinde kullanılan uygulama ve teknik
donanımlar hakkında öğretmenlere yönelik olarak bir hizmetiçi eğitim faaliyeti düzenlenebilir.
6. Covid-19 Pandemisi sürecinde, öğrencilerde ortaya çıkan/çıkabilecek psikolojik ve davranışsal
bozuklukları gidermek amacıyla Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde, kendi bölgelerinde yer
alan öğrencilere yönelik çalışmalar planlanabilir.
7. İl milli eğitim müdürlüklerince, bölgelerinde bulunan okullarda bölgenin özellikleri de dikkate
alınarak, tüm eğitim paydaşlarınca uyulması gereken pandemi kuralları belirlenip, kurallara
uyulması konusunda da gerekli yasal çalışmalar yapılmak suretiyle bu konuda ortaya
çıkan/çıkacak dikkatsizlik ve sorumsuzlukların önüne geçilebilir.
8. İlgili devlet kurumlarınca belirli bölgelerde yaşanan teknolojik araç gereç, teknik bilgi ve altyapı
yetersizliklerinin giderilmesine yönelik çalışmalar yapılması ve halihazırda yapılan çalışmaların
da kapsam alanı genişletilmelidir.
9. İl milli eğitim müdürlüklerince, uzaktan öğretim derslerini daha etkili ve ilgi çekici hale
getirmek için, Web 2.0 araçlarının kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik hizmetiçi eğitim
faaliyetlerinin sayısı ve niteliği arttırılmalıdır.
Araştırmacılar İçin Öneriler
1. Bu araştırma Kahramanmaraş ilinde yer alan BİLSEM‘lerde görev yapan okul yöneticileri ve
öğretmenler ile görüşülerek yapılmıştır. Genelleme yapabilmek adına başka illerde veya başka
kurum türlerinde tekrarlanabilir.
2. Bu araştırmanın katılımcılarını, bilim ve sanat merkezleri okul yöneticileri ve öğretmenler
oluşturmaktadır. Benzer bir çalışma müfettişler, il ya da ilçe müdürü veya şube müdürü
katılımcılarla tekrarlanabilir.
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Öz
Matematik tarihi, matematiğin diğer disiplinler arasındaki bağlantılarını oluşturur, böylelikle daha geniş
bir bakış açısı sağlayarak öğrencilerin daha derin anlamalarına olanak sağlamaktadır. Matematik
derslerinde matematik tarihine yer vermek, öğrencilerin matematiğin açık, yaşayan, hisseden ve her
zaman ilginç olduğu düşüncelerini edinmelerini sağlayabilir. Matematik derslerinde matematik
tarihinden bahsederken, matematik tarihi ile ilgili çalışmalardan, matematik tarihi ile ilgili oyunlardan
ve öykülerden, sanat ve görsel sanatlardan yararlanılması önerilmektedir. Matematik tarihinin yer
verildiği matematik derslerinde teknolojiden yararlanılabilir. Teknolojinin matematiği keşfetme
sürecine katkı sağladığı, öğrencilerin matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri görmesini
kolaylaştırdığı, öğrenme ve öğretme sürecini zevkli hale getirdiği birçok çalışma sonucuyla ortaya
çıkmıştır. Teknolojinin ders içi etkinliklerde kullanılması gün geçtikçe önemini artırmakta olup yeni bir
dijital boyut kazandırmıştır. Son yıllarda kullanılan dijital öyküler, yeni medya olanakları ile geçmişi
yüzyıllara dayanan hikâye anlatımını birleştirerek sınıf ortamında teknoloji kullanımını
desteklemektedir. Bu kapsamda araştırmada öğretmen adaylarına matematik tarihçilerine yönelik dijital
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öykü tasarlatılarak, tasarladıkları dijital öykülerle ilgili görüşleri alınmıştır. Bu amaç doğrultusunda
araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Bu
araştırmanın katılımcılarını Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan bir devlet üniversitesinin İlköğretim
Matematik Öğretmenliği Programının ikinci sınıfında öğrenim gören çalışmaya istekli 30 (24 Kız, 6
Erkek) öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının seçiminde amaçlı örnekle
yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın ilk aşamasında,
öğretmen adaylarına 6 haftalık dijital öykü tasarlama eğitimi verilmiştir. İkinci aşamasında, öğretmen
adaylarına kendilerine verilen matematik tarihçisine yönelik dijital öykü tasarlamaları istenmiştir.
Üçüncü aşamada, öğretmen adaylarından tasarladıkları dijital öykülerle ilgili görüşleri alınmıştır. Veri
toplama aracı olarak dört açık uçlu sorudan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme süreci
yaklaşık 20-25 dakika sürmüş ve veri kaybını önlemek için yürütülen görüşmeler ses kaydına alınmıştır.
Verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Analiz sürecinde, araştırmacılar tarafından
görüşmelere ait ses kayıtları bilgisayarda Word programına aktarılarak, görüşmelerin ses dökümleri
çıkarılmıştır. Öğretmen adaylarına ait ses dökümleri araştırmacılar tarafından detaylı incelenerek tema
ve kodlar oluşturulmuştur. Uzman görüşleri doğrultusunda, bu tema ve kodlara son şekli verilmiştir.
Araştırmanın sonunda, öğretmen adaylarının büyük bir çoğunluğunun, tasarladıkları dijital öykülerden
yeni bilgi öğrendikleri tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının çoğunun, dijital öykü tasarlama sürecinde,
Powtoon aracını kullanmada zorluk yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Araştırmada ortaya çıkan sonuçlardan
bir diğeri de, öğretmen adaylarının tamamının tasarladıkları dijital öyküleri ileriki meslek yaşantılarında
kullanacaklarını ifade etmeleridir. Ayrıca çalışmada öğretmen adaylarının çoğunun, matematik
tarihçilerine ilişkin tasarladıkları dijital öyküleri öğretim sürecinde farklı amaçlarla (öğretici, dikkat
çekici, dersi eğlenceli hale getirme vb.) kullanabileceklerini belirtmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Dijital öykü, Matematik tarihi, Matematik öğretmeni adayı

Abstract
History of mathematics composes connections between other disciplines of mathematics. In this way a
broaders perspective allows students to understand more deeply. To include the history of mathematics
lessons can allow students to understand thoughts that like feel and are always interesting in
mathematics. It is recommended to use from games, stories about the history of mathematics and art and
usually arts related to the history of mathematics. Technology can be used in mathematics lessons where
the history of mathematics is included. Many studies have shown that technology contributes to the
process of discovering mathematics, it makes it easier for students to see the relationships between
mathematical structures making the learning and teaching process enjoyable. Use of technology in the
classroom environment combining story telling dating back centuries of history with new media
possibilities. In this context, the opinions were taken received from the research is aimed at the
prospective teachers, mathematical historians by having them design digital stories they are related to
the digital stories they designed. For this purpose, the case study method, which is one of the qualitative
research methods, was used in the study. The participants of this study are the 30 (24 girls and 6 boys )
willing students who are the students in second grade of Secondary Mathematics Teaching Program in
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a public university in the Western Black Sea Region. Selection of prospective teachers, one of the
methods with a purposeful example of easily accessible sampling method is used. In the first phase of
the research, 6 weeks training on digital story design was given to prospective teachers. In the second
stage, digital story design for mathematics history given to them were requested from the prospective
teacher. In the third stage opinions about the digital stories which were designed by the prospective
teachers were requested. An interview form consisting of four open-ended questions was used on data
collecting tool. The interviewing process take up time about 20-25 minutes and to prevent date loss,
conducted interviews were recorded. Content analysis technique was used in the analysis of the data. In
the analysis process, the audio recordings of the interviews were transferred to the Word on the computer
by the researchers, and the audio transcripts of the interviews were made. The audio transcripts of
prospective teachers were examined in details, themes and codes created by researchers. In line with
expert opinions, these themes and codes were given final form. At the end of the majority of the
prospective teachers have learned new knowledge from digital stories they designed. Most of
prospective teachers had problems using digital story design process, Powtoon tool. One of the results
revealed in the study is all prospective teachers stated that they will use the digital stories they have
designed in their future professional life. Most of the prospective teachers stated that they could use the
digital stories they designed relating to the historians of mathematics in the process of teaching for
different purposes (instructive, remarkable making the lesson fun).
Keywords: Digital story, History of mathematics, Prospective mathematics teacher

1.GİRİŞ
Matematik dersi, öğrencilerin çoğu tarafından zor bir ders olarak algılanmaktadır. Bu durum,
öğrencilerin matematikten uzaklaşmasına ve korkmasına neden olmaktadır. (Dursun & Dede, 2004).
Matematikte başarılı olmanın birinci aşaması matematiği sevmeye bağlı olduğundan öğretmenler
ilkokulun ilk yıllarından itibaren öncelikle öğrencilere matematiği sevdirmeye çalışmalıdır (Söylemez
& Kinay, 2012). Matematiği sevdirmenin yolu matematik eğitiminden geçmektedir. Matematik
eğitimindeki zorluklar dikkate alındığında, öğretmenlerin, öğrencilerine matematiği sunarken
öğrencilerin matematik hakkındaki olumsuz düşüncelerini gidermeleri oldukça önemlidir (Aydoğdu &
Yüksel 2013). Bolinger-Horton (2011), matematiğin, insanlık tarihinin en eski bilimlerinden biri
olduğunu ve bugünkü matematiksel bilgilerin geçmişteki matematiğin bilinmesiyle desteklendiğini
belirtmiştir. Gürsoy’a (2010) göre öğrenciye matematiği sevdirecek, ona matematiğin doğasını
tanıtabilecek, matematiğin hangi aşamaları geçerek günümüze geldiğini gösterecek, günlük hayatta nasıl
kullanıldığını sunacak, kısacası matematiğe karşı inşa edilmiş duvarları yıkacak olan etkenlerden birisi
de matematik tarihinin öğretimidir.
Matematik tarihi, matematiğin diğer disiplinler arasındaki bağlantılarını oluşturur. Böylelikle daha geniş
bir bakış açısı sağlayarak öğrencilerin daha derin anlamalarına olanak sağlamaktadır (Dubey & Singh,
2013). Matematiğin tarihle olan ilişkisi matematiğin diğer disiplinlerle olan ilişkisinin bir kanıtı olarak
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görülmektedir (Görür, 2016). Matematik derslerinde matematik tarihine yer vermek, öğrencilerin
matematiğin açık, yaşayan, hisleri olan ve her zaman ilginç olduğu fikrini edinmelerini sağlayabilir
(Karakuş, 2009). Fauvel’e (1991) göre matematik tarihinin matematik eğitiminde neden kullanılması
gerektiği şu şekilde sıralanabilir: Matematiğe yönelik öğrenme motivasyonunu arttırır, matematiksel
bilginin insani yönünü ortaya çıkarır, matematiksel kavramların nasıl geliştiğini göstererek kavramların
anlaşılmasını kolaylaştırır, matematik korkusunu azaltır. Öğretim programında yer alan açıklamalar,
tarihsel içerik olarak derslerde, matematikçilerin hayat hikâyelerinin, eserlerinin, matematiğe yaptıkları
katkıların, anektotların kullanılabileceğini göstermektedir (Baki & Bütüner, 2018). Ancak, Alparslan
ve Işıksal Bostan’ın (2016) çalışmasının bulguları ortaokul öğrencilerinin ilgili öğretim program ve ders
kitapları çerçevesinde ölçülen matematik tarihi bilgilerinin genel olarak yetersiz olduğu fikrini vermiştir.
2016-2017 eğitim-öğretim yılındaki ortaokul matematik ders kitaplarında toplam 19 matematik tarihi
öğesi tespit edilmiş olup bu sayı kitap başına yaklaşık üç tane matematik tarihi öğesi düştüğünü
göstermektedir. Ders kitaplarında ortalama üç tane tarihsel öğenin yer alması ders kitaplarının
matematik tarihine yer verme açısından oldukça yetersiz olduğunu göstermektedir (Mersin & Durmuş,
2018). Ders kitaplarında matematik tarihi ile ilgili öğelerin sayısının yetersiz olmasından dolayı,
matematik derslerinde matematik tarihine ilişkin materyallerin sayısının arttırılması gerektiği
söylenebilir.
Öğretmenlerin kullanacağı materyallerin, öğretime ortam hazırladığı ve öğrencilerin başarısındaki
önemli bir yere sahip olduğu bilinmektedir (Demir & Durmaz, 2018). Tzanakis ve Arcavi (2000)
çalışmaları incelendiğinde, matematik derslerinde matematik tarihine yer verirken, matematik tarihi ile
ilgili çalışmalardan, matematik tarihi ile ilgili hikâyelerden, sanat ve görsel sanatlardan yararlanılması
önerilmektedir. Matematik tarihinin yer verildiği matematik derslerinde teknolojiden yararlanılabilir.
Teknolojinin ders içi etkinliklerde kullanılması gün geçtikçe önemini artırmakta olup yeni bir dijital
boyut kazandırmıştır (Kordaki & Psomos, 2014). Bu sebeple son yıllarda kullanılan dijital öyküler, yeni
medya olanakları ile geçmişi yüzyıllara dayanan hikâye anlatımını birleştirerek sınıf ortamında teknoloji
kullanımını desteklemektedir (Kocaman-Karoğlu, 2015). Bu kapsamda araştırmada öğretmen
adaylarına matematik tarihçilerine yönelik dijital öykü tasarlatılarak, tasarladıkları dijital öykülerle ilgili
görüşleri alınmıştır.
2. YÖNTEM

2.1 Araştırmanın Deseni
Bu araştırmada, öğretmen adaylarının tasarladıkları dijital öykülere ilişkin görüşlerinin incelenmesi
amaçlandığından nitel araştırma yaklaşımına dayalı durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Nitel
araştırmalarda araştırmacılar, belli bir konu ile ilgili araştırma yaparken o konunun “ne kadar” veya “ne
kadar iyi” olduğunu öğrenmekten çok daha geniş bir bakış açısı elde etmek isterler (Büyüköztürk, vd.,
2015). Araştırmada, öğretmen adaylarının tasarladıkları dijital öykülerle ilgili görüşleri ve tasarım
sürecinde yaşadıkları zorluklar incelendiğinden bu yöntemin kullanılması tercih edilmiştir.
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2.2 Katılımcılar
Bu araştırmanın katılımcılarını Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan bir devlet üniversitesinin İlköğretim
Matematik Öğretmenliği Programının ikinci sınıfında öğrenim gören 30 (24 Kız, 6 Erkek) öğretmen
adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının seçiminde amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay
ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının ikinci sınıf seçilmesinin nedeni
olarak, birinci sınıfta Matematik Tarihi dersini görmüş olmaları gösterilebilir. Araştırmanın etiği gereği,
öğretmen adaylarının gerçek isimleri yerine Ö1,Ö2, Ö3…Ö30 şeklinde kodlar kullanılmıştır.

2.3 Uygulama Süreci
Araştırma sürecine ilişkin akış şeması Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Araştırma sürecine ilişkin akış şeması

Şekil 1’de görüldüğü üzere, araştırmanın ilk aşamasında, öğretmen adaylarına 6 haftalık dijital öykü
tasarlama eğitimi verilmiştir. İkinci aşamada, öğretmen adaylarına tasarlayacakları matematik tarihçisi
hakkında bilgi verilmiştir. Matematik tarihçileri araştırmacılar tarafından belirlenmiştir.
Matematikçilerin dağılımında, matematiğe önemli katkılar yapan matematikçiler olmasına (Pisagor,
Blaise Pascal, Leonhard Euler, Cahit Arf, Ömer Hayyam, Harezmi vb.) dikkat edilmiştir. Ayrıca çoğu
öğrenci tarafından bilinmeyen bayan matematikçilere de (Örn. Hypatia) yer verilmiştir. Üçüncü
aşamada, kendilerine verilen matematik tarihçisine yönelik dijital öykü tasarlamaları istenmiştir.
Tasarım süreci bir hafta olarak planlanmıştır. Ancak süreç içerisinde yetiştiremeyen öğretmen adayları
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için bu süre uzatılmıştır. Dijital öykülerin tasarımında çoklu ortam tasarım ilkeleri (Shipley, 2013)
dikkate alınmıştır. Dijital öykü tasarım süreci, Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Dijital Öykülerin Tasarım Süreci
Dijital Öykü Oluşturulması Süreci
Yazım süreci

Ortamın oluşturulması
İlk etapta matematik tarihçilerine ilişkin detaylı araştırma
yapılmış ve öyküde verilecek bilgiler yazıya aktarılmıştır.

Dijital öykülerin
senaryo
oluşturulma
süreci

MS Word

Öğretmen adayları, matematik tarihçilerine ilişkin
senaryoyu oluşturmuşlardır.

Çoklu ortam
öğelerinin
oluşturulması

Powtoon’da
karakterler ve
öykü sayfaları

Öğretmen adayları senaryo dâhilinde kullanılacak çoklu
ortam öğelerini tek tek oluşturmuşlardır.
Dijital
öykülerde kullanılan ortam ve karakterler dijital ortamda
tasarlanmıştır. Oluşturulan senaryoya uygun karakterler
seçilmiş ve seslendirme yapılmıştır.

Öykü panosu

Windows Movie
Maker

Hazırlanan çoklu ortam öğelerinden sonra bu öğelerin
belirli bir sıra ile birleştirilip öyküye yerleştirilmiştir.
Öykü panosu; zamanlama (hangi öğenin kullanıldığı ve
ne zaman kullanılacağı) ile etkileşim (çoklu ortam
öğelerinin birbiri ile nasıl etkileşim kurduğu) olarak
adlandırılan iki boyuta sahiptir. Hangi cümlelerin hangi
resim, fotoğraf veya videolarla ne zaman eşleşeceği
belirlenmiştir. Ayrıca bu aşamada, görsel efekt ve
geçişlerin nasıl kullanılacağına da karar verilmiştir.

Dijital öykülerin
oluşturulması

Windows Movie
Maker

Dijital öykü öğeleri (seslendirme, dijital resimler, müzik
vb.) birleştirilmiştir.

Öğretmen adaylarının tasarladıkları dijital öykülere ilişkin ekran görüntülerinden bazı örneklere Şekil
2’de yer verilmiştir.
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Şekil 2. Pascal ve Euler’e ait dijital öyküden ekran görüntüsü

Üçüncü aşamada, öğretmen adayları ile tasarladıkları dijital öykülerle ilgili görüşme yapılmıştır. Veri
toplama aracı olarak dört açık uçlu sorudan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme süreci, online
görüşme şeklinde yürütülerek yaklaşık 20-25 dakika sürmüştür. Veri kaybını önlemek için yürütülen
görüşmeler ses kaydına alınmıştır.

2.4 Verilerin Analizi
Verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Analiz sürecinde, araştırmacılar tarafından
görüşmelere ait ses kayıtları bilgisayarda Word programına aktarılarak, görüşmelerin ses dökümleri
çıkarılmıştır. Öncelikle bulguların genel resmini görmek için kodlara ilişkin WordArt uygulamasında
kelime bulutları oluşturulmuştur. Sonrasında öğretmen adaylarına ait ses dökümleri araştırmacılar
tarafından detaylı incelenerek tema ve kodlar oluşturulmuştur. İçerik analizinde daha detaylı analiz
yapılarak kelime bulutunda aynı anlama gelen kelimeler birleştirilerek tek kod (Örneğin kelime
bulutundaki Eğitici-Öğretici kelimeleri için Konuyu Öğretme kodu; Dijital öykü-tasarım kelimeleri için
Dijital Öyküyü tanıtma kodu; Buluş-Eser kelimeleri için Buluş kodu şeklinde yazılması gibi) şeklinde
yazılmıştır. Uzman görüşleri doğrultusunda, bu tema ve kodlara son şekli verilmiştir. Çalışmanın
güvenirliği için iki araştırmacı arasındaki kodlama yüzdesi Miles ve Huberman’ın (1994) uyuşma hesabı
kullanılarak hesaplanmıştır ve 0.96 olarak bulunmuştur. Geriye kalan %4’lük fark için uzman görüşü
alınarak uzlaşmaya gidilmiştir. Bulguların sunumunda kodlara ait frekans değerleri verilmiş ve
öğretmen adaylarının görüşlerinden doğrudan alıntılarla desteklenmiştir.

3. BULGULAR VE YORUM
Bu bölümde, öğretmen adayları ile yapılan görüşmelere ait bulgulara yer verilmiştir. Bulgular, dört
soruya ait kodlara yönelik kelime bulutları ve frekans tablosu olarak sunulmuştur. Ayrıca araştırmanın
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ayrıntılı resmini sunmak için öğretmen adaylarının görüşlerinden doğrudan alıntılar verilmiştir.
Görüşmelerde bir öğretmen adayı bir ya da birden fazla kodda görüş belirttiğinden tablolarda yer alan
frekans (f) sayısı katılımcı sayısını değil kod sayısını göstermektedir.

3.1 Birinci Soruya İlişkin Bulgular
Öğretmen adaylarının “Tasarladığınız dijital öyküde yeni öğrendiğiniz matematiksel bilgi, kavram ya
da formül oldu mu? Eğer cevabınız evet ise öğrendiğiniz bu bilgi, kavram ya da formülü açıklayınız.”
sorusuna yönelik görüşlere ait kelime bulutu Şekil 3’te verilmiştir.

Şekil 3. Birinci soruyla ilgili görüşlere ait kelime bulutu

Şekil 3’te görüldüğü üzere, öğretmen adaylarının yapılan görüşmelerde kullandıkları ifadelerde geçen
kelimelerin başında hayatı, formül, buluş, fizik ve filozof kelimeleri geçmektedir. Öğretmen adaylarının
nerdeyse tamamı (bir katılımcı dışında), görüşme sürecinde tasarladıkları dijital öykülerle ilgili yeni
bilgi öğrendiklerini ifade etmişlerdir. Bu soruyla ilgili içerik analizine ilişkin bulgular incelendiğinde,
birinci soruya ait kodların frekans tablosu Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2 incelendiğinde, öğretmen adaylarının dijital öykü tasarlarken en çok matematikçilerin
hayatlarına ve buldukları formüllere ilişkin yeni bilgi öğrendikleri ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda en
çok hayatı (f=12) ve formül (f=12) kodlarında görüş ortaya çıkmıştır. Birinci sorudaki kodlara ilişkin
bazı öğretmen adaylarından doğrudan alıntılara yer verilmiştir:
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Tablo 2. Birinci Soruya Ait Kodların Frekans Tablosu
Tema

Dijital öykünün tasarım sürecinde
öğrenilen bilgi

Kodlar

f

Teorem

2

Hayatı

12

Buluş

8

Formül

12

Dijital Öykü

4

Matematik

10

Ö10: “Evet. Matematik kavramını daha geniş bir bakış açısı ile baktım ve bunun üzerine
daha çok matematiğin tanımını öğrendim...”
Ö15: “Evet oldu. Diferansiyel geometri kavramının geometrik problemler üzerinde
diferansiyel metotlar ve integral hesaplamalarla çalışan matematiksel bir disiplin
olduğunu, mekanik matematik biliminin fizik ve matematiğin ortak çalışma alanı olduğunu
öğrendim…”
Ö16: “Evet yıllar boyunca kullandığımız formüllerin birçoğunun aslında adını dahi
duymadığımız matematikçilere ait olduğunu ve birçok matematikçinin adını tarihe
kazıdığını. Matematik tarihi dersini görmüştük ama ezbere öğrenmişim. Tasarlarken daha
iyi öğrendim Pascal’ın hayatını…”
Ö22: “Evet. Cahit Arf'ın hayatını öğrendim. Arf değişmezini bu sayede araştırma ve
öğrenme fırsatı buldum…”

Yukarıdaki alıntılardan görüldüğü üzere, öğretmen adayları, dijital öyküleri tasarlarken, yeni bilgi
öğrendiklerini dile getirmişlerdir. Bununla ilgili olarak adayların matematiğin tanımı, diferansiyel
geometri, formül, Pascal’ın hayatı, Cahit Arf’ı ve Arf değişmezi şeklinde görüş belirttikleri
görülmektedir. Özellikle de matematik tarihi dersini alan Ö16’nın dijital öykünün daha öğretici
olduğunu dile getirmesi de dikkat çekici bulgulardan biridir.
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3.2 İkinci Soruya İlişkin Bulgular
Öğretmen adaylarının “Tasarladığınız dijital öyküde tasarım sürecinde zorluk yaşadınız mı? Cevabınız
evet ise yaşadığınız zorluk/zorlukların ne olduğunu detaylı açıklayınız.” sorusuna yönelik görüşlere ait
kelime bulutu Şekil 4’te verilmiştir.

Şekil 4. İkinci soruyla ilgili görüşlere ait kelime bulutu

Şekil 4’te görüldüğü üzere, öğretmen adayları dijital öyküleri tasarlama sürecinde yaşadıkları
zorluklarla ilgili olarak, çoğunlukla Powtoon, ağ problemleri, uzaktan eğitim, süre sıkıntısı ve tasarım
ifadelerini kullanmışlardır. Görüşmeden elde edilen bulgulara göre, öğretmen adaylarının tamamı
“Tasarladığınız dijital öyküde tasarım sürecinde zorluk yaşadınız mı?” sorusuna evet cevabını
vermişlerdir. Bu soruyla ilgili içerik analizine ilişkin bulgular incelendiğinde, ikinci soruya ait kodların
frekans tablosu Tablo 3’te sunulmuştur.
Tablo 3 incelendiğinde, öğretmen adaylarının dijital öykü tasarlama sürecinde en çok Powtoon
uygulamasını kullanmada sorun yaşadıkları yönünde görüş belirttikleri (f=14) ortaya çıkmıştır. Bununla
ilgili olarak dört öğretmen adayının açıklamasına aynen yer verilmiştir:
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Tablo 3. İkinci Soruya Ait Kodların Frekans Tablosu
Tema

Dijital öykünün tasarım sürecinde yaşanılan
zorluk

Kodlar

f

Powtoon kullanımı

14

Sürenin yetersizliği

2

Uzaktan eğitimde öğretilmesi

6

Ağ problemlerinin yaşanması

9

Tasarım aşaması

3

Ö3: “Kullandığım powtoon uygulaması yabancı sunu kaynaklı olduğundan dolayı
zorlandım. Ağ hatası sorunları yaşadım. Uzaktan eğitim aldığımızdan dolayı eğitim
sürecinde yüz yüze kadar etkileşim kuramadık…”
Ö15: “Evet yaşadım. İnternet sıkıntısının olması ve kullandığım powtoon uygulamasının
sürekli durmasından dolayı sıkıntı yaşadım…”
Ö17: “Evet, bilgisayar kullanımı ve powtoon uygulaması ile ilgili kullanım sorunları…”
Ö27: “Powtoonda animasyon kısmında zorluk yaşadım”

3.3 Üçüncü Soruya İlişkin Bulgular
Öğretmen adaylarının “Matematikçilere yönelik tasarladığınız dijital öyküyü ileride öğretmen
olduğunuzda kullanır mısınız? Eğer cevabınız evet ise hangi amaç/amaçlarla kullanacağınızı detaylı
açıklayınız.” sorusuna yönelik görüşlere ait kelime bulutu Şekil 5’te verilmiştir.
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Şekil 5. Üçüncü soruyla ilgili görüşlere ait kelime bulutu

Şekil 5’te görüldüğü üzere, öğretmen adaylarının ileride kullanma amaçları arasında en çok öğretici,
eğlenceli, merak, dijital öykü, ilgi ve eğitici kelimelerini kullanmışlardır. Görüşme bulguları
incelendiğinde, öğretmen adaylarının tamamı “Matematik tarihine yönelik tasarladığınız dijital öyküyü
ileride öğretmen olduğunuzda kullanır mısınız?” sorusuna evet cevabını vermişlerdir. Bu soruyla ilgili
içerik analizine ilişkin bulgular incelendiğinde, üçüncü soruya ait kodların frekans tablosu Tablo 4’te
sunulmuştur.

Tablo 4. Üçüncü Soruya Ait Kodların Frekans Tablosu
Tema

Öğretmenlikte matematik tarihçilerine yönelik tasarlanan
dijital öykü kullanımının amacı

Kodlar

f

Dijital öyküyü tanıtma

9

Yaratıcılığı ortaya çıkarma

1

Konuyu öğretme

21

Dikkat çekme ve motive etme

12

Eğlenceli hale getirme

9

Matematik tarihçilerini tanıtma

3
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Tablo 4 incelendiğinde, öğretmen adaylarının dijital öyküleri ileride öğretmen olduklarında en çok
konuyu öğretme (f=21) amacıyla kullanacakları yönünde görüş belirttikleri tespit edilmiştir. İkinci
olarak da dikkat çekme ve motive etme (f=12) kodu yer almaktadır. Bununla ilgili olarak aşağıda verilen
iki öğretmen adayının açıklaması bunu en iyi şekilde örneklendirmektedir.
Ö8: “ Evet. Görsel amaçla daha fazla akılda kalacağı için ve dikkat çekici olduğu için… “
Ö21: “Kullanırım. Dijital öykü o yaştaki çocukların ilgisini çekeceğinden ve onları
sıkmadan tarihteki matematikçiler hakkında onları bilgilendirebilirim. Ayrıca matematikle
ilgili formüllerin öğretiminde de kullanırım…”

Diğer taraftan dijital öyküleri ileride dersi eğlenceli hale getirme amacıyla kullanacakları şeklinde görüş
belirten öğretmen adaylarına rastlamak mümkündür. Bununla birlikte çoğu öğrenci tarafından
bilinmeyen bayan matematikçiler hakkında öğrencilere bilgi verme amacıyla kullanacaklarını ifade eden
öğretmen adayları da nadiren de olsa tespit edilmiştir. Aşağıda görüşme sürecinden adaylara ait verilen
alıntılar bu durumu desteklemektedir.

Ö14: “ Kullanırım çünkü görsel olarak hafızada iz bırakan etkilere sahip olması. Dikkat
dağınıklığına karşı sürükleyici ve eğlenceli olması…”
Ö24: “ Evet. Dijital öykü formatında olunca ortaokul çocuklarının dikkatini fazlasıyla
çekeceğini düşünüyorum. Böylece dersin eğlenceli hale geleceğine inanıyorum. Ayrıca
Hypatia'yı tanımaları gerektiğini düşünüyorum...”

3.4 Dördüncü Soruya İlişkin Bulgular
Öğretmen adaylarının “Tasarladığınız dijital öyküyü, ileride öğretmen olduğunuzda matematik
tarihçileri dışında farklı amaç (konu öğretimi, etkinlik vb.) için tasarlayıp kullanmayı düşünür
müsünüz? Eğer cevabınız evet ise nedenini açıklayınız.” sorusuna yönelik görüşlere ait kelime bulutu
Şekil 6’da verilmiştir.
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Şekil 6. Dördüncü soruyla ilgili görüşlere ait kelime bulutu

Şekil 6’da görüldüğü üzere, öğretmen adayları, matematikçilere yönelik tasarladıkları dijital öyküleri,
farklı amaçlarla kullanabileceklerini ifade ederek açıklamalarında en çok akılda kalıcı, öğretici, dikkat
çekici, dijital öykü, probleme dayalı kelimelerine vurgu yapmışlardır. Görüşme bulguları
incelendiğinde, öğretmen adaylarının tamamı, “Tasarladığınız dijital öyküyü, ileride öğretmen
olduğunuzda matematik tarihçileri dışında farklı amaç (konu öğretimi, etkinlik vb.) için tasarlayıp
kullanmayı düşünür müsünüz? sorusuna evet cevabını vermişlerdir. Bu soruyla ilgili içerik analizine
ilişkin bulgular incelendiğinde, soruya ait kodların frekans tablosu Tablo 5’te sunulmuştur.

Tablo 5. Dördüncü Soruya Ait Kodların Frekans Tablosu
Tema

Öğretmenlikte matematik tarihçileri dışında tasarlanan dijital
öykü kullanımının amacı

Kodlar

f

Konuyu öğretme

23

Eğlenceli hale getirme

5

Dikkat çekme

11

Problem çözme

7

Dijital öyküyü tanıtma

6
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Tablo 5’teki bulgular incelendiğinde, üçüncü soruda olduğu gibi, öğretmen adaylarının çoğu
tasarladıkları dijital öyküleri sadece matematik tarihçileri için kendi derslerinde bir öğretim materyali
olarak kullanabileceklerini belirtmişlerdir. Ayrıca bazı öğretmen adayları, görüşme sürecinde dijital
öyküleri probleme dayalı öğrenmede öğrencilerin problemleri çözme becerilerini geliştirmek için
kullanabileceklerini ifade etmişlerdir. Aşağıda verilen alıntılar, konuyu öğretme ve problem çözme
kodunu en iyi şekilde örneklendirmektedir.
Ö1:”Bence çocukların görsel zekâları daha çok etkili. Çizgi film seyrederken hep o
karakterler aklında kalıyor. Dijital öykünün de öyle olacağını düşünüyorum bu yüzden
etkili öğretim materyali olarak kullanırım…”
Ö19: “Öğretimde etkili bir materyal olacağını düşünüyorum öğrenciler için eğitici ve son
derece akılda kalıcı olacaktır…”
Ö21: “Problem çözme becerilerini geliştirmek için kullanabilirim. Problem dayalı
öğrenmede etkili bir materyal olabileceğini düşünüyorum…”

4. SONUÇLAR ve ÖNERİLER
Araştırmada, öğretmen adaylarının matematik tarihçilerine yönelik tasarladıkları dijital öykülerle ilgili
olumlu görüşlere sahip oldukları görülmüştür. Öğretmen adayları, dijital öyküleri tasarlarken, tasarlama
sürecinde zorluk yaşadıklarını ifade etseler de bu öyküleri ileriki öğretmenlik hayatlarında
kullanacaklarını belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarının çoğu, hem tasarladıkları matematik tarihçileriyle
ilgili dijital öyküleri, hem de derslerde hazırlayacakları dijital öyküleri konuyu öğretme amacıyla
kullanacaklarını ifade etmişlerdir. Bazı adaylar, matematik tarihçilerinin dijital öykülerle anlatılmasının,
o tarihçi hakkında verilen bilgiyi öğrencilere kazandırma noktasında daha kalıcı olduğu ve dersi daha
eğlenceli hale getirdiği üzerine vurgu yapmışladır. Ayrıca bu süreçte kendilerinin de matematik
tarihçileri hakkında yeni bilgiler öğrendiklerini vurgulamışlardır. Literatürdeki çalışma sonuçları
incelendiğinde, benzer sonuçlara rastlanmak mümkündür. Örneğin Çetinöz, Düzalan ve GökkurtÖzdemir (2019) ve Karakoyun (2014) araştırmasında öğrencilerin çoğunun dijital öykülerle ilgili olumlu
görüşlere sahip olduklarını, dijital öyküleri öğretici, eğlenceli bulduklarını tespit etmişlerdir.
Uslupehlivan, Kurtoğlu-Erden ve Cebesoy’un (2017) öğretmen adaylarının dijital öykülerin işitsel ve
görsel öğelerle barındırması nedeniyle öğrenmeye yardımcı olduğunu ve dikkat çekici bulduklarını dile
getirmeleri de bu çalışmayı destekler niteliktedir. Benzer şekilde Karataş, Bozkurt ve Hava’nın (2016)
çalışmasında, dijital öykülerin ilgi çekici olduğu, öğrenmeyi kolaylaştırdığı ve kalıcı öğrenmeyi
sağladığı sonuçlarına rastlanmıştır. Bu sonuçlar neticesinde, hem üniversitelerde Matematik Tarihi
dersinde, hem de matematik derslerinde dijital öykülerin etkili bir materyal olarak kullanılması gerektiği
önerilmektedir. Bu sonuçlara dayalı olarak, benzer çalışmanın öğretmenlerle yürütülerek, öğretmenlerin
dijital öykü tasarlamaları ve tasarladıkları dijital öyküleri derslerinde kullanmalarına ilişkin çalışmaların
yapılması önerilmektedir. Özellikle de Covid 19 sebebiyle öğretmenlerin dijital becerilerinin önem
kazandığı son yıllarda, öğretmenlerin teknolojiyi etkin kullanarak materyal oluşturmaları gerektiği
düşünülmektedir. Bu araştırmada, öğretmen adaylarının dijital öyküleri tasarlarken yaşadıkları
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zorlukların başında Powtoon uygulamasını kullanmada sorun yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Bu konu
üzerine yapılacak çalışmalarda dijital öykü öğretiminde alternatif Web 2 0 araçlarının öğretilerek,
öğrencilerin, öğretmen adaylarının ya da öğretmenlerin bireysel farklılıklarına göre istedikleri
uygulamada bu materyalleri tasarlamaları önerilmektedir.
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Koronavirüs (Covid-19) Salgın Döneminde
İngilizce Öğretmeni Olmak
Necdet KONAN1
Abdulkadir KIYMAZ2

Öz
Bu araştırmada, Türkiye’nin farklı şehir ve farklı okul kademelerinde görev yapan İngilizce
öğretmenlerinin Koronovirüs (Covid-19) Salgını sürecinde karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara
ilişkin çözüm önerilerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu araştırma olgu bilim deseninde nitel bir
araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubu 21’i kadın, 12’si erkek olmak üzere toplam 33 İngilizce
öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri, İngilizce öğretmenlerinin Koronovirüs (Covid-19)
Salgını sürecinde karşılaştıkları sorunları ve bunlara ilişkin çözüm önerilerini belirlemeyi amaçlayan
yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Araştırmanın veri toplama aracı, araştırmacılar
tarafından geliştirilen ve iki bölümden oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formudur. Birinci bölümde
katılımcıların cinsiyeti, çalıştığı okul kademesi ve öğretmenlik mesleğindeki hizmet süresini (kıdemini)
belirlemeyi amaçlayan üç soru yer almaktadır. İkinci bölümde ise katılımcı İngilizce öğretmenlerinin
Koronovirüs (Covid-19) Salgını sürecinde karşılaştıkları sorunları ve bu sorunların çözümüne ilişkin
önerilerini belirlemeyi amaçlayan 16 açık uçlu soru yer almaktadır. Elde edilen veriler, betimsel analize
ve içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmada kategoriler, temalar ve öğretmenler için kodlar
kullanılmıştır. Araştırma sonucunda İngilizce öğretmenlerinin görüşlerine göre, salgın sürecinde ders
içi ve ders dışı kaynaklı yaşanılan sorunlardan öne çıkanların “devamsızlık” ve “İngilizce derslere erişim
ve dersleri izleme amaçlı kullanılması söz konusu olan teknolojik araçların yetersizliği ve
yoksunluğundan kaynaklı imkân yetersizliği” olduğu; bu sorunlara yönelik en çok belirtilen çözüm
önerilerinin “derslerin izlenmesini sağlayan teknolojik araç-gereç tedarik etme” ve “seyreltilmiş yüz
yüze eğitim” olduğu belirlenmiştir. Ayrıca İngilizce öğretmenlerinin bu süreçte yaşadıkları en büyük
korku/kaygının “hastalığa yakalanma” korkusu olduğu, salgın sona erdiğinde katılımcıların en çok
yapmak istedikleri şeyin ise “sevdikleriyle zaman geçirmek” olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Koronavirüs, Covid-19, Salgın, Pandemi, İngilizce öğretmeni
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Abstract
In this research, it was aimed to determine what problems the English teachers from different cities and
school levels faced and what solutions to these problems they pointed out during the Coronavirus
Pandemic. This research is a qualitative research in phenomenology design and was conducted with 33
(21 female, 12 male) English teachers. The data of the research were obtained using a semi-structured
interview form aimed at identifying the problems faced by the English teachers during the Coronavirus
Pandemic and their solution suggestions. The data collection tool of the research is a semi-structured
interview form developed by the researchers and consists of two parts. In the first part, there are three
questions aiming to determine the gender of the participants, the school level they work at and their
seniority. In the second part, there are 16 open-ended questions aiming to determine the problems faced
by the English teachers during the Coronavirus Pandemic and their solution suggestions. The obtained
data were analyzed using descriptive analysis and content analysis. In this research, categories, themes
and codes for the participant teachers were used. The results of the research indicated that according to
the opinions of the English teachers, the most prominent problems based on in-online and out-of-online
lessons are "absenteeism" and "lack of opportunity" in terms of technological devices. Besides, it was
determined that the most cited solution suggestions to these problems by participants are “supplying
equipment” and “face-to-face education” with divided groups of students. Finally, it was also
determined that the biggest fear/anxiety experienced by the English teachers in this process is the fear
of “getting sick” and when the pandemic ends, the most common thing the participants want to do is
“spend time with their loved ones”.
Keywords: Coronavirus, Covid-19, Pandemic, English teachers

GİRİŞ
Eğitim, insanlık tarihinin başlangıcından bu yana insanların hayatında önemli bir yer tutmuştur. Sürekli
değişip gelişen bir dünyada bu değişimi ve gelişimi yakalamak ve ona ayak uydurmak için eğitim bir ön
koşul olmuştur. Bu nedenle insanlar eğitime önem vermiş ve bu doğrultuda adımlar atmışlardır. Bilim
ve teknolojinin ilerlemesi eğitim aracılığıyla mümkün olabilmiştir. Bunun sonucunda yüzyıllardır tüm
dünya ülkeleri eğitim örgütleri oluşturma, eğitim politikaları belirleme ve bunları uygulamaya ilişkin
ciddi bir çaba içerisinde olmuşlardır (Çakmak, 2008). Bu süreçleri ahenkli bir şekilde sürdürebilmek
için sistematik yapılar oluşturulmaya çalışılmıştır. Oluşturulan bu yapılar içerisinde en önemli yere sahip
olanların başında okullar gelmektedir.
En önemli eğitim örgütlerinden biri olan okullar, bireyin ilk eğitimini aldığı aile kurumundan sonra
gelen en önemli eğitim kurumları olagelmiştir. Eğitimin etkili ve verimli bir şekilde verilmesi için
okulların daha işlevsel hale getirilmesi konusunda çok fazla çaba sarf edilmiştir ve hala da sarf
edilmektedir. Türkiye’de de yıllardır eğitimin okullarda daha etkili olarak verilebilmesi için çeşitli
düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler okul örgütlerindeki temel insan girdileri olan yöneticiler,
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öğretmenler ve öğrenciler üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu düzenlemelerden bir tanesi bilime ve teknolojiye
verilen önemin arttırılmasıdır. Son birkaç yüzyılda bilim ve teknoloji, ülkelerin kaderini belirleyen en
önemli etmenlerden biri olmuştur. Bilim ve teknolojide ilerlemiş olan ülkelerin dünyada söz sahibi
olduğu görülmektedir.
Türkiye’de ise bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip etmek ve bu alanda gelişme kaydetmek adına
okullarda, bilimde de Lingua Franca (Li, 2020) olan İngilizce öğretimine ağırlık verilmesi önem
taşımaktadır. İngilizcenin önemi yadsınamayacak derecede çoktur. İngilizce, bireylerin istihdamını,
uluslararası işbirliğini, bilgi ve araştırmaya ulaşma imkânını ve işçilerin, turistlerin ve öğrencilerin
uluslararası hareketliliğini sağlamada önemli bir rol oynamaktadır (Coleman, 2010). Ticarette, turizmde,
tıpta, edebiyatta, sanatta ve birçok farklı alanda olduğu gibi eğitimde de tüm insanların kullandıkları
ortak dilin İngilizce olduğu görülmektedir. Dünya’da 50’yi aşkın ülkede İngilizce yabancı dil olmaktan
çıkmış ve resmi dillerden bir tanesi olmuştur (Sousa, 2018).
Evrensel bir dil haline gelen İngilizce farklı ülkelerden insanların ortak paydası haline gelmiştir. Bu
sebeple ana dili İngilizce olmayan ülkeler de İngilizce öğretimine ve öğrenimine önem vermek
durumunda kalmışlardır. Türkiye’de ise İngilizce öğretimi ve öğrenimi konusu tam manasıyla istenilen
seviyeye getirilememiştir. Bunun altında birçok sebebin yattığı söylenebilir. Fakat son zamanlarda
yaşanan Koronovirüs (Covid-19) Salgın (TCSB, 2020) süreci de İngilizce öğretimini daha da
zorlaştırmıştır.
20. yüzyılda Amerika’nın Kansas City şehrinde ortaya çıkan, tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaklaşık
50 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden olan İspanyol gribi olarak adlandırılan salgın hastalıktan
(Yolun, 2012) sonra Çin merkezli ortaya çıkan Koronovirüs salgını da tüm dünyayı kısa sürede etkisi
altına almıştır. Başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere ilgili bilim adamları ve doktorlar virüsün nasıl
ortaya çıktığını, ne gibi belirtilerinin olduğunu, ne şekilde bulaştığını, insanların bu virüsten nasıl
korunabileceğini ve ne tür tedavilerin olduğunu açıklamaya çalışmıştır (DSÖ, 2020). Devletlerin aldığı
tedbirler artış göstermiş ve bu tedbirlerin kapsamı da arttırılmıştır. Ancak her geçen gün dünyadaki
durumun kötüye gitmesinin önüne geçilememiş ve sorunların artması engellenememiştir ve şu ana kadar
Koronovirüs salgınında yaşamını yitiren insan sayısı 2 milyona yaklaşmıştır (WHO, 2021).
Birçok devlet salgının kötü seyrinden dolayı pek çok alanda olduğu gibi eğitim alanında da ivedilikle
tedbirler almış ve eğitim-öğretim faaliyetleri uzaktan yürütülmeye başlanmıştır (Telli ve Altun, 2020).
Türkiye’de de birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da önlemler arttırılıp tüm öğretim
kademelerinde uzaktan öğretime geçilmiştir. Bu durum, hayatın her alanında olduğu gibi eğitim
alanında da büyük aksaklıklara neden olmuştur. Toplumun hiç hazır olmadığı bir anda ortaya çıkan bu
olağanüstü durumdan dolayı, eğitim-öğretim faaliyetlerinde, öğretmenler ve öğrenciler başta olmak
üzere birçok kişi ciddi sorunlar yaşamışlardır ve yaşamaya devam etmektedirler (Tümen Akyıldız,
2020). Bu durumdan en çok olumsuz etkilenenlerden biri de, dersin doğası gereği yüz yüze iletişim ve
etkileşim gereken İngilizce dersi öğretmenleri olmuştur.
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Bu araştırma aracılığıyla, yaşanan bu süreçte İngilizce öğretmenlerinin yaşadığı sorunlar, aksaklıklar ve
bunlar hakkında çözüm önerileri belirlenmeye çalışılmıştır. İlgili alanyazın incelendiğinde Koronovirüs
salgın sürecinde İngilizce öğretmenlerinin görüşleri üzerine sınırlı sayıda çalışma yapıldığı söylenebilir.
Kimi araştırmalar yalnızca ortaokul İngilizce öğretmenlerini konu edinirken (Tümen Akyıldız, 2020),
kimisi üniversite kademesinde İngilizce dersleri veren öğretim elemanlarını (Dolmacı ve Dolmacı,
2020) ve bazıları da yalnızca lise düzeyinde öğretim yapan İngilizce öğretmenlerinin uzaktan öğretim
sürecinde karşılaştıkları sorunları içermektedir (Niemi ve Kousa, 2020). Bunların yanı sıra bu süreçle
ilgili araştırmaların çoğu, çeşitli ders öğretmenleri üzerine yapılmıştır (Hebebci, Bertiz ve Alan, 2020).
Bu nedenle bu araştırmanın ender görülen bir süreci kapsaması, farklı öğretim kademe ve kıdemlerden
İngilizce öğretmenlerin görüşlerini birlikte içermesi, uzaktan İngilizce öğretiminde farklı bakış açıları
sunması sebebiyle alan yazına önemli bir katkı getirmesi umulmaktadır.
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın temel amacı İngilizce öğretmenlerinin Koronovirüs (Covid-19) Salgınında İngilizce
öğretiminde karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini belirlemektir.
Bu amacı gerçekleştirmek için şu sorulara yanıt aranmıştır:
Alt Problemler
1. İngilizce öğretmenlerinin Koronovirüs (Covid-19) Salgınında uzaktan ve/veya yüz yüze
İngilizce öğretiminde ders içi ve ders dışı kaynaklı karşılaştıkları sorunlar nelerdir?
2. İngilizce öğretmenlerinin Koronovirüs (Covid-19) Salgınında uzaktan ve/veya yüz yüze
İngilizce öğretiminde karşılaştıkları sorunlara ilişkin çözüm önerileri nelerdir?
3. İngilizce öğretmenlerinin bu süreçte yaşadıkları korku/kaygılar ve özlemini çektikleri nelerdir?

YÖNTEM
Bu bölümde Araştırmanın Deseni, Çalışma Grubu, Veri Toplama Aracı ve Verilerin Analizi yer
almaktadır.
Araştırmanın Deseni
Bu araştırmada nitel araştırma yaklaşımına dayalı olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır.
Creswell (2007)’e göre, olgubilimsel çalışmalar katılımcılar tarafından tanımlanan bir olgu hakkında
araştırmacının insan deneyimlerini açığa çıkarmak için uygulanan sorgulama stratejisidir. Şimşek ve
Yıldırım (2016) ise olguların yaşadığımız dünyada olaylar, deneyimler, algılar, yönelimler, kavramlar
ve durumlar gibi çeşitli biçimlerde karşımıza çıkabileceğini belirtmektedirler. Bu olguları araştırmayı
amaçlayan çalışmalar için olgubilimin uygun bir araştırma yöntemi olduğunu ifade etmektedirler (Akt.
Ceylan ve Gündoğdu, 2018).
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Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubu 2020-21 öğretim yılında Türkiye’nin farklı illerinde ilköğretim ve
ortaöğretim kurumlarında İngilizce öğretmeni olarak görev yapan öğretmenlerin Koronovirüs (Covid19) Salgınında İngilizce öğretiminde karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin görüşlerini
belirten 33 kişiden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenler kodlama esasına göre İÖ1, İÖ2,
İÖ3… şeklinde kodlanmıştır. Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bilgiler Çizelge 1’de
gösterilmektedir.

Çizelge 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bilgiler
Katılımcı

Cinsiyet

Görev Yeri

Kıdem (Yıl)

İÖ1

Erkek

Lise

1-5

İÖ2

Erkek

Lise

6-10

İÖ3

Erkek

Ortaokul

6-10

İÖ4

Erkek

İlkokul

1-5

İÖ5

Erkek

İlkokul

6-10

İÖ6

Erkek

İlkokul

6-10

İÖ7

Kadın

Ortaokul

1-5

İÖ8

Kadın

İlkokul

1-5

İÖ9

Kadın

Ortaokul

6-10

İÖ10

Kadın

Lise

11-15

İÖ11

Kadın

Ortaokul

11-15

İÖ12

Kadın

Ortaokul

6-10

İÖ13

Kadın

Ortaokul

6-10

İÖ14

Kadın

Ortaokul

11-15

İÖ15

Kadın

Lise

11-15

İÖ16

Erkek

Lise

16 ve üstü

İÖ17

Kadın

İlkokul

1-5

İÖ18

Erkek

Lise

16 ve üstü

İÖ19

Kadın

Lise

1-5

İÖ20

Erkek

Ortaokul

6-10
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(Çizelge 1’in devamıdır)
İÖ21

Kadın

Ortaokul

1-5

İÖ22

Kadın

İlkokul

1-5

İÖ23

Erkek

Lise

6-10

İÖ24

Kadın

Lise

6-10

İÖ25

Erkek

Ortaokul

11-15

İÖ26

Kadın

Lise

11-15

İÖ27

Erkek

Lise

6-10

İÖ28

Kadın

Lise

1-5

İÖ29

Kadın

Lise

1-5

İÖ30

Kadın

Lise

1-5

İÖ31

Kadın

Lise

1-5

İÖ32

Kadın

Lise

1-5

İÖ33

Kadın

Lise

1-5

Çizelge 1’e bakıldığında araştırmaya 21 kadın ve 12 erkek İngilizce öğretmeninin katıldığı
görülmektedir. Bu öğretmenlerden 6’sı ilkokul, 10’u ortaokul ve 17’sinin de lisede görev yaptığı
belirlenmiştir. Ayrıca katılımcıların 14’ü 1- 5 yıl arası, 11’i 6-10 yıl arası, 6’sı 11-15 yıl arası ve 2’si de
16 yıl ve üstü öğretmenlik kıdemine sahip olduğu görülmektedir.
Veri Toplama Aracı
Araştırmanın veri toplama aracı, araştırmacılar tarafından geliştirilen ve iki bölümden oluşan yarı
yapılandırılmış görüşme formudur. Birinci bölümde katılımcıların hangi eğitim-öğretim kademesinde
görev yaptığı, cinsiyeti ve öğretmenlik mesleğindeki hizmet süresini belirlemeyi amaçlayan üç soru yer
almaktadır. İkinci bölümde ise katılımcıların Koronovirüs (Covid-19) Salgınında İngilizce öğretiminde
karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini belirlemeyi amaçlayan 16 açık uçlu soru yer almaktadır.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Türkiye’nin farklı illerinde ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında İngilizce öğretmeni olarak görev
yapan öğretmenlerin Koronovirüs (Covid-19) Salgınında İngilizce öğretiminde karşılaştıkları sorunlar
ve çözüm önerilerine ilişkin görüşleri yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla elde edilmiştir.
Bu bilgilere araştırmacılar tarafından çalışma grubu ile cep telefonu ile yapılan görüşmeler, yüz yüze
yapılan görüşmeler, Google Form vasıtasıyla, mail yoluyla ve WhatsApp uygulaması aracılığıyla
ulaşılmıştır.
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Veriler, betimsel analiz ve içerik analizi teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Yıldırım ve Şimşek
(2011), betimsel analizde özetlenen ve yorumlanan veriler, içerik analizinde daha derin bir işleme tabi
tutulduğunu ve betimsel yaklaşımla fark edilmeyen kavram ve temalara ulaşıldığını ifade etmişlerdir
(Akt. Erdem ve Soylu, 2013). Verilerin, daha açık ve anlaşılır olarak analizi amacıyla 2 kategoriye
ayrılmıştır. Ayrıca nitel değerlendirmelerde doğrudan alıntıların bireylerin düşüncelerini olduğu gibi
yansıtmada etkili olacağına inanıldığı (Yin, 1994, Akt. Erdem ve Soylu, 2013) için her bir kategoriye
örnek olabilecek cevaplar aynen aktarılmıştır. Bunun yanı sıra katılımcıların her bir kategoriye ilişkin
görüşlerinin sıklık düzeyleri verilerek, araştırmanın problemi hakkında daha genel yargılara ulaşılmaya
çalışılmıştır.

BULGULAR ve YORUM
Bu bölümde; araştırma probleminin çözümü için toplanan verilerin çözümlenmesi sonucunda elde
edilen bulgularla, bu bulgulara ilişkin yorumlar yer almaktadır. Bulgular ve ilgili yorumlar, araştırma
alt problemlerinin düzenlenişindeki sıraya uyularak verilmiştir.

Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum
Araştırmanın birinci alt problemi “İngilizce öğretmenlerinin Koronovirüs (Covid-19) Salgınında
uzaktan ve/veya yüz yüze İngilizce öğretiminde ders içi ve ders dışı kaynaklı karşılaştıkları sorunlar
nelerdir?” biçiminde düzenlenmiştir. Bu alt probleme yanıt bulmak amacı ile İngilizce öğretmenlerinin
yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla sorulan sorulara verdikleri yanıtlar içerik analizi yoluyla
çözümlenmiştir.
İngilizce öğretmenlerinin Koronovirüs (Covid-19) Salgınında uzaktan ve/veya yüz yüze İngilizce
öğretiminde karşılaştıkları sorunları belirlemek amacıyla katılımcı İngilizce öğretmenlerine yarı
yapılandırılmış görüşme formunda “Uzaktan İngilizce öğretiminde ne tür sorunlarla
karşılaşmaktasınız?”, “Okulların yüz yüze öğrenime açılmasıyla karşılaştığınız / karşılaşabileceğiniz
sorunlar nelerdir?” ve “Okullarda bu olağan dışı dönemde hangi sorunlar yaşanmaktadır?” soruları
yöneltilmiştir. Görüşme formundaki bu sorular ile İngilizce öğretmenlerinin salgın süreciyle ilgili
görüşleri alınmıştır. Öğretmenlerin bu görüşleri ders içi ve ders dışı olarak kategorize edilerek Çizelge
2’de gösterilmiştir.
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Çizelge 2. İngilizce öğretmenlerinin Koronovirüs (Covid-19) Salgınında Karşılaştıkları Sorunlara
İlişkin Bulgular
Ders İçi Sorunlar

f

Ders Dışı Sorunlar

f

Devamsızlık

10

İmkân Yetersizliği

11

Motivasyon Eksikliği

7

Adaptasyon

5

İletişim Kopukluğu

6

Öğrencilere Ulaşamama

4

Teknik Aksaklıklar

6

Öğrenci ve Veli İlgisizliği

4

Ödev Takibi

4

Maske-Mesafe Kuralına Dikkat Edilmemesi

4

Aktivite Yapamama

4

Öğrencilerin Ailevi Problemleri

3

Sınıf Yönetimi

3

Müfredat-Süre Uyumsuzluğu

2

Çizelge 2 incelendiğinde İngilizce öğretmenlerinin Koronovirüs (Covid-19) Salgınında ilk kategori olan
ders içinde karşılaştıkları en önemli sorun olarak “devamsızlık” sorununu belirtikleri, bunu sırasıyla
“motivasyon eksikliği” ve “iletişim kopukluğu / teknik aksaklıklar” izlemektedir. Görüldüğü üzere
İngilizce öğretmenlerinin ders içi sorunlar kategorisinde en fazla belirttikleri sorun “devamsızlık”
sorunu iken, en az belirttikleri sorun ise “sınıf yönetimi” sorunudur.
Çizelge 2 incelendiğinde İngilizce öğretmenlerinin Koronovirüs (Covid-19) Salgınında ikinci kategori
olan ders dışı kaynaklı karşılaştıkları en önemli sorun olarak “imkân yetersizliği” sorununu belirtikleri,
bunu sırasıyla “adaptasyon” ve “öğrencilere ulaşamama” izlemektedir. Görüldüğü üzere İngilizce
öğretmenlerinin ders dışı sorunlar kategorisinde en fazla belirttikleri sorun “imkân yetersizliği” sorunu
iken, en az belirttikleri sorun ise “müfredat-süre uyumsuzluğu” sorunudur.
İngilizce öğretmenlerinin salgın sürecinde yaşadıkları ders içi kategorisindeki sorunları daha detaylı bir
şekilde görmek amacıyla katılımcıların verdikleri cevapların bazıları doğrudan alıntı şeklinde aşağıda
sunulmuştur:
İÖ3: “İnternet bağlantısıyla ilgili bazı kopukluklar yaşanması öğrencinin derslerde bütünlüğü
yakalamasına engel oluyor. Her ne kadar eğitime devam edilse de yüz yüze eğitimdeki verim
maalesef yakalanamıyor.”
İÖ4: “Öğrencilerin yarısı derse girebiliyor. Bazen ses duymama vs. gibi internet yüzünden
sıkıntılar yaşıyoruz.”
İÖ5: “Öğrencilerin yeterince sorumlu davranmayıp, derslere düzenli katılmamaları ve ödev
yapmamaları.”
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İÖ9: “Derse katılan öğrenci sayısı çok az, katılanların bir kısmı da kendini derse veremiyor.
Dezavantajlı öğrenciler tamamen geri kalıyor ve okul açılınca onlar mağdur olmasın diye başa
dönmek zorunda kalıyoruz.”
İÖ10: “En büyük sorunlardan bir tanesi devamsızlık. İmkânı olan öğrencilerin derse
gelmemesi.”
İÖ11: “Ders sırasında İngilizce konuşmak zor. ‘Listening’ yaptırmak daha da zor.”
İÖ13: “Grup çalışması ve ikili çalışma yaptırılamıyor; ben yaptıramadım en azından.”
İÖ21: “Öğrencileri derse katmak daha zor. Ayrıca ödev kontrolünde sorunlar yaşanabilir. Bir
de dersi kontrol etmek daha zor.”
İÖ23: “Bir sürü sorun olmakta, ödev takibinde sorun oluyor, katılım oranı düştü, öğrencilerin
derse ilgisi azaldı.”
İÖ25: “Öğrencileri motive etmede güçlük.”
İÖ27: “Öğrencilerle yeterli etkileşim kurulamamakta ve konuşmak istemeyen öğrenciler derse
dâhil edilememektedir.”

Öğretmen görüşlerine bakıldığında, öğretmenlerin ders içi kaynaklı yaşanan sorunların çoğunun
öğrencilerin derslere düzenli devam etmemeleri ile ilgili olduğu anlaşılmaktadır (10/33). Öğretmenler
ile öğrenciler arasında sağlıklı bir iletişim kurulamaması, aktivitelerin etkili bir şekilde yapılamaması
ve bunlarla beraber öğrencilerin motivasyon seviyelerinin düşmesi derslere katılmamalarında önemli
faktörler olarak göze çarpmaktadır. İngilizce dersinde aktivitelerin yapılmasında kullanılan grup
çalışması ve ikili çalışma yaptırılamaması da bazı öğretmenlerin büyük sıkıntı çekme nedenlerinden
biridir (İÖ13). Ayrıca İngilizce dersinin temel unsurlarından olan konuşma ve dinleme aktivitelerini
yaptırmanın da oldukça zor olduğu anlaşılmaktadır (İÖ11).
İngilizce öğretmenlerinin salgın sürecinde yaşadıkları ders dışı kategorisindeki sorunları daha detaylı
bir şekilde görmek amacıyla katılımcıların verdikleri cevapların bazıları doğrudan alıntı şeklinde
aşağıda sunulmuştur:
İÖ1: “Birçok öğrencinin bilgisayarı ve interneti yok. Özellikle köylerden gelen öğrenciler, her
ne kadar onlar yokmuş gibi davranılsa da, eğitimden mahrumlar. Şehir merkezlerin de bile zar
zor yürütülen uzaktan eğitimin, köy yerinde sorunsuz devam ettiğini düşünmek çok mantıklı
değildir.”
İÖ2: “Uzaktan eğitimde en başta altyapı-internet erişimi yetersizliği gelmekte ve veliler hem
kendileri hem çocukları için akıllı telefon-tablet veya bilgisayar temin etmek mecburiyetinde
kalmaktadır. Bu da ciddi ekonomik maliyet demektir.”
İÖ5: “…Veli desteği eksikliği (ödev takibini yapma, çocukların derse düzenle katılımı için
koşulları sağlama).”
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İÖ6: “Uzaktan öğretimdeki en büyük sorun öğrencilerin imkânları ve altyapıları olmadığı için
canlı derslere katılamamasıdır.”
İÖ10: “…Özellikle 9. sınıf öğrencilerin adaptasyon sorunları.”
İÖ12: “Sosyal mesafe ve hijyen sorunu yaşandı okulların açık olduğu dönemde, yine benzer
sorunlar olabileceğini düşünüyorum.”
İÖ15: “İnternet ve tablet sahibi olmayan çocukların derse katılamaması.”
İÖ19: “En büyük sorun bütün öğrencilerin aynı imkânlara sahip olmaması.”
İÖ24: “Öğrencilerin katılımı yetersiz. Maddi koşullardan olsun ailenin kalabalık oluşu olsun.
Özellikle maalesef kız çocuklarımızın evdeki iş yükü olsun. Birçok faktör var. Genel kademede
İngilizce, sınav dersi olmadığı için maalesef hala önemsenmiyor… .”
İngilizce öğretmenlerinin yukarıda belirtilen görüşleri, öğrenciler arasında özellikle imkân eşitsizliği
olduğunu göstermektedir. Birçok öğrencinin derslere devam edebilmesi için yeterli teknolojik donanıma
sahip olmadıkları belirtilmiştir (İÖ1). Bu imkân eşitsizliği ve yetersizliğinin altında, öğrencilerin bir
kısmının taşrada yaşaması, sosyo-ekonomik durumları ve ilgili kurumların gerekli kaynağı sağlamada
yetersiz kalması gibi faktörlerin yattığı anlaşılmaktadır. Bunların yanı sıra, özellikle ilkokul öğrencileri
başta olmak üzere tüm öğrencilerin bu sürece adapte olmakta zorlandıkları ifade edilmektedir (İÖ10).
Öğretmenlerin görüşlerine bakıldığında, Koronovirüs (Covid-19) Salgın sürecinde İngilizce
öğretmenlerinin dersleri etkili bir şekilde işlemesinin oldukça zor olduğu görülmektedir. İngilizce
dersinin karşılıklı etkileşim temelli bir ders olduğu düşünüldüğünde uzaktan eğitimin, verimi ciddi
anlamda düşürdüğü anlaşılmaktadır.

İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum
Araştırmanın ikinci alt problemi “İngilizce öğretmenlerinin Koronovirüs (Covid-19) Salgınında uzaktan
ve/veya yüz yüze İngilizce öğretiminde ders içi ve ders dışı kaynaklı karşılaştıkları sorunlara ilişkin
çözüm öneriler nelerdir?” biçiminde düzenlenmiştir. Bu alt probleme yanıt bulmak amacı ile İngilizce
öğretmenlerinin yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla sorulan sorulara verdikleri yanıtlar
içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir.
İngilizce öğretmenlerinin Koronovirüs (Covid-19) Salgınında uzaktan ve/veya yüz yüze İngilizce
öğretiminde karşılaştıkları sorunlara ilişkin çözüm önerilerini belirlemek amacıyla katılımcı İngilizce
öğretmenlerine yarı yapılandırılmış görüşme formunda “Çözüm getirilmeyen sorunların çözümü için
neler önerebilirsiniz?”, “Okulların yüz yüze öğrenime açılmasıyla karşılaştığınız / karşılaşabileceğiniz
sorunların çözümü için neler önerirsiniz?” ve “Uzaktan İngilizce öğretiminde yaşanılan sorunların
çözümü için neler önerirsiniz?” soruları yöneltilmiştir. Görüşme formundaki bu sorular ile İngilizce
öğretmenlerinin salgın süreciyle ilgili çözüm önerilerine dair görüşleri alınmıştır. Öğretmenlerin bu
görüşleri temalar halinde Çizelge 3’te gösterilmiştir.
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Çizelge 3. İngilizce öğretmenlerinin Koronovirüs (Covid-19) Salgınında Karşılaştıkları Sorunlara
İlişkin Çözüm Önerileri ile İlgili Bulgular
Çözüm Önerileri

f

Araç-gereç tedarik etme

13

Seyreltilmiş yüz yüze eğitim

10

Okul rehberlik servisinin etkinleştirilmesi

7

Okul-aile iş birliği

4

Telafi dersleri

3

Derslere devam zorunluluğu

3

Dersleri ilgi çekici kılma

3

Çizelge 3 incelendiğinde İngilizce öğretmenlerinin Koronovirüs (Covid-19) Salgınında karşılaştıkları
sorunlara ilişkin çözüm önerilerinden en fazla “araç-gereç tedarik etme” önerisini belirtikleri, bunu
sırasıyla “seyreltilmiş yüz yüze eğitim”, “okul rehberlik servisinin etkinleştirilmesi” izlemektedir.
Görüldüğü üzere İngilizce öğretmenlerinin çözüm önerileri ile ilgi olarak en fazla vurguladıkları “araçgereç tedarik etme” önerisidir.
İngilizce öğretmenlerinin salgın sürecinde yaşadıkları sorunlara ilişkin çözüm önerilerini daha detaylı
bir şekilde görmek amacıyla katılımcıların verdikleri cevapların bazıları doğrudan alıntı şeklinde
aşağıda sunulmuştur.
İÖ4: “Öğrencilerin cihaz ve internet erişimi için kaynak sağlanmasını istiyorum. Bir de internet
altyapısının iyileştirilmesini.”
İÖ14: “Gerekli donanım ihtiyacının karşılanması.”
İÖ21: “İnternete erişimi olmayan öğrencilere tablet-internet desteği verebilir.”
İÖ23: “Maalesef çok adım atılmasına rağmen hiçbiri istenilen düzeyde başarı sağlamadı; bu
nedenle yüz yüze eğitimin yerini tutmamaktadır.”
İÖ24: “Katılım zorunlu tutulmalı. Fiziki yetersizliği olan aileler belirlenip bu öğrenciler
haricindeki herkese katılım zorunlu olmalı. Yani devamsızlığın yaptırımı olmalı.”
İÖ27: “Online eğitim tabanı güçlendirilmeli ve öğrencilerin imkânsızlıkları ortadan
kaldırılmalıdır.”
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İÖ28: “İlk başta yüz yüze eğitime dönüldüğünde öğrencilere yoğun bir rehberlik verilmesi ve
tüm öğrencilere seviye tespit sınavları yapılarak eksikliklerin tespit edilmesi sonucunda ek
programlarla öğrencilere telafi dersleri verilmelidir.”
Katılımcıların yaşanılan sorunlara ilişkin belirttikleri çözüm önerilerine bakıldığında, hem öğrenci
temelli hem de kullanılan uzaktan eğitim platformu ile ilgili eksikliklerin ivedilikle çözüme
kavuşturulması gerektiği yönünde görüşler ifade edilmiştir (İÖ4). Bu iyileştirmelerden sonra ise
öğrencilere, derslere devam zorunluluğu getirilmesi ve yoklama alınması önerilerinde bulunulmuştur.
Tıpkı okullarda olduğu gibi uzaktan öğretimde de yoklama alınması önem arz etmektedir. Aksi halde
içsel bir motivasyon kaynağı olmayan çoğu öğrencinin derslere düzenli devam etmesi ihtimali
düşmektedir.
Katılımcıların çoğunun görüşlerinden anlaşıldığı üzere, eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan ve
etkileşim olmadan sağlıklı bir şekilde yürütülmesi pek mümkün gözükmemektedir (İÖ23). Bu nedenle
gereken tüm tedbirler ve düzenlemeler ile birlikte öğrenci sayısı ve müfredat seyreltilerek yüz yüze
öğretime geçmek gerektiği anlaşılmaktadır (10/33). Bununla birlikte bu süreçte uzaktan öğretim
faaliyetlerinin de devam etmesinin öğretmen ve öğrenciler için faydalı olacağı ifade edilebilir.
Seyreltilmiş yüz yüze öğretim, sınıflardaki öğrencileri iki gruba ayırarak ve haftada 2 veya 3 gün
şeklinde okullara gelmeleri sağlanarak ve tedbirlere azami ölçüde uyularak uygulamaya geçirilebilir.
Derslerin olmadığı günlerde ise okulların dezenfekte işlemleri yapılabilir. Bu önerinin, her ne kadar
sağlık açısından bir risk oluştursa da eğitimin insan hayatındaki ehemmiyetinden dolayı dikkate değer
olduğu söylenebilir.

Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum
Araştırmanın üçüncü alt problemi “İngilizce öğretmenlerinin bu süreçte yaşadıkları korku / kaygılar ve
özlemini çektikleri nelerdir?” biçiminde düzenlenmiştir. Bu alt probleme yanıt bulmak amacı ile
İngilizce öğretmenlerinin yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla sorulan sorulara verdikleri
yanıtlar içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir.
İngilizce öğretmenlerinin Koronovirüs (Covid-19) Salgınında yaşadıkları korku / kaygılar ve özlemini
çektiklerinin neler olduğunu belirlemek amacıyla katılımcı İngilizce öğretmenlerine yarı yapılandırılmış
görüşme formunda “Bu süreçte en büyük korkunuz ve kaygınız nedir?” ve “Bu süreç sona erdiğinde
yapmak istediğiniz ilk şey nedir?” soruları yöneltilmiştir. Görüşme formundaki bu sorular ile İngilizce
öğretmenlerinin salgın sürecinde yaşadıkları korku / kaygılar ve özlemini çektiklerine dair görüşleri
alınmıştır. Öğretmenlerin bu görüşleri temalar halinde Çizelge 4’te gösterilmiştir.
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Çizelge 4. İngilizce öğretmenlerinin Koronovirüs (Covid-19) Salgınında Yaşadıkları Korku / Kaygılara
ve Özlemini Çektiklerine Dair Bulgular
Kaygı / Korku

f

Özlem

f

Hastalığa yakalanma

8

Sevdikleriyle vakit geçirme

11

Öğrencilerin geri kalması

7

Öğrencilerle hasret giderme

9

Virüsü başkalarına bulaştırma

4

Tatil yapma

8

Hayatlarını kaybetme

3

Maskesiz hayat

4

Sevdiklerini kaybetme

2

Öğrencilerle etkinlik yapma

3

Aşı olma

2

Çizelge 4 incelendiğinde İngilizce öğretmenlerinin Koronovirüs (Covid-19) Salgınında yaşadıkları
en büyük korku / kaygıyı “hastalığa yakalanma” olarak belirtikleri, bunu sırasıyla “öğrencilerin geri
kalması”, “virüsü başkalarına bulaştırma” izlemektedir. Görüldüğü üzere İngilizce öğretmenlerinin en
fazla belirttikleri kaygı / korku “hastalığa yakalanma” iken, en az belirttikleri kaygı / korku ise “aşı
olma” olarak görülmektedir.
İngilizce öğretmenlerinin Koronovirüs (Covid-19) Salgınında en fazla özlemini duydukları şeyi
“sevdikleriyle vakit geçirme” olarak belirtikleri, bunu sırasıyla “öğrencilerle hasret giderme”, “tatil
yapma”, “maskesiz hayat” ve “öğrencilerle etkinlik yapma” izlemektedir.
İngilizce öğretmenlerinin salgın sürecinde yaşadıkları korku/kaygıları daha detaylı bir şekilde görmek
amacıyla katılımcıların verdikleri cevapların bazıları doğrudan alıntı şeklinde aşağıda sunulmuştur.
İÖ2: “…hastalığın bir şekilde bana ve ailemden birilerine bulaşması, aşının muhtemel yan
etkileri ve süreç sonucunda ortaya çıkacak gelişmelerle ilgili kaygılar.”
İÖ5: “A) Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı düşüncesi, B) En sevdiklerini kaybetme korkusu, C)
Uzaktan eğitim konusunda yetersiz hissetme, D) Bir daha seyahat edememe korkusu, E) Maskeyle
kapalı alanda uzun süre kalamama (Baş ağrısı, boğaz ağrısı, öksürme) ve kalıcı başka
hastalıklarımın olacağı korkusu.”
İÖ10: “En büyük korkum bu virüsün bana bulaşması, benim de çocuklarıma, kronik hasta olan
büyüklerime bulaştırmak. Eğitim anlamında öğrencilerin okullardan uzaklaşması ders çalışma
sorumluluklarını kaybetmesi.”
İÖ12: “Öğrencilerimin bildiklerini de unutması. Derse katılan ve katılmayan öğrenciler arasında
seviye farkı oluşması.”
İÖ24: “Virüsü başkalarına bulaştırmak. Kendi sorumluluğumu alabilirim ama başkalarının
hasta olmasına sebep olmak ağır bir durum.”
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Yukarıdaki öğretmen görüşleri göz önüne alındığında, bu salgın sürecinde öğretmenlerin yaşadıkları
korku / kaygılarının nedenleri farklılık göstermektedir. Bazı öğretmenlerin korkusu kendilerine ve
sevdiklerine zarar gelmesi iken bazı öğretmenlerin kaygısı ise öğrencilerin eğitim ve öğretimden
faaliyetlerinden geri kalması ve telafinin zor olması olarak ifade edilmiştir. Virüsü başka insanlara
bulaştırma korkusu yaşayan öğretmenler de bir hayli fazladır. Bu salgının sebep olduğu tüm bu korku
ve kaygıların gölgesinde öğretmenlerin oldukça sıkıntı çektikleri görülmektedir. Fiziksel olarak evlere
hapsolmuş öğretmenlerin zihinsel olarak da bu tür baskılara maruz kalmasının öğretim faaliyetlerinin
verimini iyice düşürdüğü söylenebilir.
Bu süreç sona erdiğinde İngilizce öğretmenlerinin en çok yapmak istedikleri şeyleri daha detaylı bir
şekilde görmek amacıyla katılımcıların verdikleri cevapların bazıları doğrudan alıntı şeklinde aşağıda
sunulmuştur:
İÖ1: “Lise öğrencilerime çay ısmarlamayı ve onlarla varoluş, yaratılış, insan üzerine sohbet
etme.”
İÖ10: “Maskesiz mesafesiz, öğrencilerimin gözlerine bakarak ders anlatmak.”
İÖ12: “5. sınıf öğrencilerime sarılmak, çok sevimliler.”
İÖ26: “Çocuklarımla maskesiz dışarda dolaşmak.”
İÖ28: “Sanırım gerçek bir tatil yapmak istiyorum. Korkmadan her an ders var mıydı, ertelendi
mi, açıldı mı veya hasta olacak mıyım korkusu olmadan. Sanırım eski insani şeylere dönmek en
güzeli olacaktır.”
Normal hayatlarının salgın nedeniyle sekteye uğradığı öğretmenlerin görüşlerinden bazıları yukarıda
verilmiştir. Öğretmenlerin bu süreçte özlediklerine bakıldığında, en çok arzuladıkları şeylerin salgından
önceki yaşantılarındaki insani ilişkilerine, okul yaşantılarına ve yaptıkları aktivitelere tekrar kavuşmak
olduğu görülmektedir. Ayrıca araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğunda, kaybettikleri şeylerin
kıymetinin bu salgın sürecinde daha iyi anlaşıldığı izlenimi edinilmektedir.

SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu araştırmada, İngilizce öğretmenlerinin Koronovirüs (COVİD-19) Salgınında İngilizce öğretiminde
karşılaştıkları sorunlara ve bunlara dair çözüm önerilerine ilişkin görüşlerinin irdelenmesi
amaçlanmıştır. Araştırmanın yöntemi nitel olup olgubilim deseninden yararlanılmış ve bu kapsamda
farklı özellik gösteren durumlar arasında ortaya çıkabilecek ortak temalar belirlenmiştir. Bu araştırma
21 kadın ve 12 erkek İngilizce öğretmeni üzerinden yürütülmüştür. Türkiye’deki genel tabloyu
görebilmek amacıyla farklı il ve ilçelerde, farklı öğretim kademelerinde görev yapan ve farklı kıdemlere
sahip olan İngilizce öğretmenleri araştırmaya dâhil edilmiştir.
Yapılan bu araştırmada, daha sağlıklı sonuçlara ulaşabilmek için konu ile ilgili alanyazın taranmıştır.
Araştırmada alt problemler oluşturularak araştırma konusu hakkında sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırmaya
katılan öğretmenlerin görüşleri, her bir alt problem başlığı altında kategoriler ve temalar halinde ifade
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edilmiştir. İlk alt problem, İngilizce öğretmenlerinin Koronovirüs (Covid-19) Salgınında karşılaştıkları
ders içi kaynaklı ve ders dışı kaynaklı sorunlar olarak 2 kategoride ele alınmıştır. İkinci alt problemde,
öğretmenlerin karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri temalar halinde ifade edilmiştir. Üçüncü
ve son alt problemde ise, katılımcıların salgın sürecinde yaşadıkları kaygı/korkular ve özlemleri temalar
halinde verilmiştir.
Araştırmada ulaşılan sonuçlar aşağıda öz olarak verilmiştir:
Öğretmenler salgın sürecinde ders içi kaynaklı olarak karşılaştıkları sorunlardan çoğunun öğrencilerin
devamsızlık (f = 10) yapması olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca diğer sorunların da öğrencilerdeki
motivasyon eksikliği (f = 7), ders esnasında yaşanan iletişim kopukluğu (f = 6), teknik aksaklıklar (f =
6), ödev takibi yapamama (f = 4), aktivite yapmada zorluk yaşanması (f = 4) ve sınıf yönetiminde
yaşanan sorunlar (f = 3) ile ilgili olduğunu belirtmişlerdir.
Öğretmenler bu süreçte ders dışı kaynaklı olarak karşılaştıkları sorunlardan en çok öğrencilerin yeterli
teknik donanıma sahip olmaması (f = 11) olduğunu ifade etmişlerdir, Bunun yanı sıra, öğrencilerin
sürece adapte olamaması (f = 5), bazı öğrencilere ulaşamama (f = 4), öğrenci ve velinin ilgisiz
davranması (f = 4), okulun kısa süreliğine açıldığı dönemde maske-mesafe kuralına dikkat edilmemesi
(f = 4), öğrencilerin yaşadıkları ailevi problemler (f = 3) ve müfredat için yeterli sürenin olmayışı (f =
2) gibi sorunlar belirlenmiştir.
Katılımcılar yaşanılan bu sorunlara yönelik olarak ihtiyaç sahibi öğrencilere araç-gereç tedarik etmek (f
= 13) ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime (f = 10) tekrar geçilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu
süreçte okul rehberlik servisinin etkinleştirilmesi (f = 7), okul-aile işbirliğinin (f = 4) arttırılması, telafi
derslerinin (f = 3) yapılması, derslere devam zorunluluğunun (f = 3) getirilmesi ve dersleri ilgi çekici
kılmanın (f = 3) gerekliliğini çözüm önerileri olarak sunmuşlardır.
İngilizce öğretmenlerinin bu süreçte en çok kaygı / korku duydukları arasında hastalığa yakalanma (f =
8), öğrencilerin derslerden geri kalması (f = 7), virüsü başkalarına bulaştırma (f = 4), hayatlarını
kaybetme (f = 3), sevdiklerini kaybetme (f = 2) ve aşı olma (f = 2) gibi durumların olduğu ifade
edilmiştir.
Salgın sona erdiğinde öğretmenlerin en çok özlem duyduklarının sevdikleriyle vakit geçirme (f = 11),
öğrencilerle hasret giderme (f = 9), tatil yapma (f = 8), maskesiz hayata (f = 4) tekrar dönme ve
öğrencilerle etkinlik yapma (f = 3) olduğu belirlenmiştir.
Öneriler
Araştırmanın bulgularına dayalı olarak Uygulamacılar ve Araştırmacılar için geliştirilen öneriler aşağıda
sunulmuştur.
Uygulamacılar için Öneriler
1. Millî Eğitim Bakanlığı, daha önce de mevcut olan fakat salgın sürecinde iyice gün yüzüne
çıkan, ihtiyaç sahibi öğrencilerin imkân eşitsizliğini ve yetersizliğini gidermelidir.
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2. Bakanlık, gerekli tedbirleri alarak seyreltilmiş de olsa okulları açarak öğrenci ve
öğretmenler arasındaki bağın ve iletişimin zayıflamamasını sağlamalıdır.
3. Seyreltilmiş öğretimin yanında uzaktan öğretimin de sağlıklı bir şekilde yürütülmesini
sağlamak için uzaktan öğretim platformunun alt yapısı güçlendirilme ve eksiklikler
giderildikten sonra derslere devam zorunluluğu getirilmelidir.
4. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, salgın sürecinden psikolojik olarak olumsuz
etkilenen ailelere psikososyal destek sağlamalıdır.
5. Öğretmen ve öğrencilerin birçok sorun yaşadığı bu süreçte Millî Eğitim Bakanlığı alacağı
kararları dikkatle belirleyip kamuoyuna sunmalıdır. Kararlar günü birlik bir şekilde
alınmamalıdır.
6. İngilizce öğretmenleri derslerini doğrudan sunmaktan kaçınmalı, bunun yerine PowerPoint
belgeleri, çeşitli video, İngilizce şarkılar, etkileşimli tahta uygulamaları ve çeşitli çevrimiçi
oyunlar ile dersleri ilgi çekici hale getirmelidir.
7. İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürleri okulların ve okul yöneticilerinin denetimini arttırarak
salgın sürecinde okullardaki durumlar hakkında somut veriler almalıdır.
8. Okul yöneticileri ve sınıf rehber öğretmenleri öğrenciler hakkında kapsamlı bilgi edinmeli
ve veliler ile iletişimi güçlendirerek öğrencilerin takibini yapmalıdır.
9. Okul rehberlik servisleri telefon veya internet yoluyla veliler ve öğrenciler ile iletişime
geçip bilinçlendirme ve motive etme faaliyetleri yürütmelidir.
Araştırmacılar için Öneriler
1. Yapılacak araştırma salgın sürecinde tek bir okul kademesinde veya tüm kademelerde görev
yapan İngilizce öğretmenlerinden seçilebilir.
2. Salgın sürecinin kıdem veya okul türü değişkeni açısından İngilizce öğretmenleri arasındaki
farklar ve benzerlikler araştırılabilir.
3. Türkiye’deki doğu bölgeleri ile batı bölgeleri arasında karşılaştırma yapabilmek için
örneklem grubu bu iki bölgeden seçilebilir.
4. Eğer ulaşılabilirse farklı ülkelerden İngilizce öğretmenleri ile Türkiye’deki İngilizce
öğretmenlerinden oluşan bir çalışma grubu oluşturularak karşılaştırma yapılabilir.
5. Genellenebilir sonuçlara ulaşmak isteniyorsa araştırma katılımcıları arttırılarak büyük bir
örneklem grubu seçilebilir.
6. Benzer bir araştırma İngilizce dersi alan öğrencilerle de yapılabilir.
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Online Conceptual Based Mathematical
Teaching through Activity Method during
COVID-19
Namirah ASLAM1
Asma Shahid KAZI2

Abstract
This research was designed to study the potential of teaching online Mathematical concepts creatively
through activity-based method during COVID-19 which has become an emerging trend all over the
world. In our country, there is inadequate evidence of online teaching through activity-method,
especially in Mathematics. This action research was designed to explore the cognitive process of
teaching mathematics through activity-Method during pandemic at graduate level. The data was
collected from 53 students of B.Ed (Elementary), as part of a project in collaboration with Creative
Partnerships. The data collection tools were based on field notes and interviews. The data was analyzed
through descriptive statistics and thematic analysis. The results and outcomes of the research study
depicted that mostly students were aware of creative activity-based Mathematics learning, but they
weren’t experienced in using and handling it correctly. The most common student perception was that
they thought creative or activity method provided a way to learn new concepts or knowledge, in addition
to developing essential skills. The study recommended that more efforts should be directed towards the
implementation of Mathematics e- learning through activity method in under developed areas of
Pakistan.
Keywords: Activity-based Method, Online Mathematical teaching, Action Research, Elementary level
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The Functionality of the State of Bosnia and
Herzegovina: Root Problems and Solutions
Dr. İbrahim KARATAŞ1

Abstract
The debate whether the state system of Bosnia and Herzegovina (BiH) is functional or dysfunctional
continues to be discussed by scholars and other concerning people. Some scholars argue that BiH is a
failed state since decision making is blocked by representatives of three constituents through their veto
rights. To some extent they are correct because the constitution which is an annex of the Dayton Peace
Agreement signed just for ending the war enables local politicians deadlocking administrative process
instead of pawing the way for ruling. When the constitution was ratified, the intention was to provide
equal representation of three ethnical groups. This goal was realized but it led new problems to emerge.
On the other hand, those claiming that the Bosnian state is functioning base their arguments on peaceful
environment, less hostility among ethnic groups as compared to the past, the developing economy,
political decision-making, etc. Moreover, EU’s interference via High Representative has positive impact
on the stabilization of the country. This study argues that BiH is neither a failed state nor a functioning
state. It is true that ethnic separation is quite deep that keeping three distinct communities under one
administration is quite difficult. However, there is stability in any case. Also, likely war doesn’t seem
possible. In addition, foreign powers, particularly the EU, helps the state function. Regarding to the
future of BiH, this study suggests that it must be an EU member to uphold peace and stability. European
standards, fiscal incentives, remote control and expertise will enhance politics and economy of the
country. Regarding the method of the study, existing studies were reviewed for this research.
Keywords; Bosnia and Herzegovina, Balkans, Failed States, European Union, Dayton Peace Agreement

1

Istinye University, TURKEY. Orcid: 0000-0002-2125-1840, E-mail: ibratas@gmail.com

85

1. INTRODUCTION
Bosnia and Herzegovina (BiH) is a former rebublic of Yugoslavia which began to broke up in 1991 and
no longer exists. Like other republics, when it declared its independence in 1992, Bosnian Serbians
reacted the decision and a civil war started. The war between Bosniacs, Croats and Serbians caused the
death of more than 100.000 people, wounding of hundreds of thousands of people and displacement of
more than one million people. The war was so much mortal because Serbian para-military groups
backed and supplied by Yugoslavian army killed Bosniac masses. Especially, the massacre taking place
in Srebranica in 1995 is the most brutal, shameful and notable incident of the Bosnian war which is still
remembered with anger. The war ended with the Dayton Peace Agreement (DPA) agreed by
representatives of Bosniacs, Serbs and Croats in a military base located in Dayton and signed in Paris
in 14 December 1995. The DPA proclaimed independence of contemporary Bosnia and Herzegovina
which consisted of two federal states; Federation of Bosnia and Herzegovina administered by Bosniacs
and Croats on equal terms, and Republica Srpska administered by Bosnian Serbs. A tripartite presidency,
constitution, central bank and other administrative institutions were also formed. In addition, besides
deployment of 60,000 peace-keeping troops of NATO, OSCE and other international organizations,
some peace-building institutions such as Office of High Representative (OHR) and Peace
Implementation Council (PIC) were formed in order to implement the DPA.
The sole goal of international actors was to prevent a new likely war and to stabilize Bosnia and
Herzegovina which was divided by ethnical basis. However, to many scholars, the DPA legitimized
ethnic divisions and kept seeds of conflict alive, so, the agreement only stopped the war but could not
provide a stable BiH. Therefore, it is argued that Dayton Agreement is outdated and needs to be revised.
We should note that a revision on the agrement will not be sufficient to change fragile status of BiH.
There are root sources that causes current problems like ill performing economy, corruption, ethnical
and religious fragmentation, ethnic based political structure, international intervention, etc. It is due to
such critical problems that the functionality of BiH state system is questioned.
This article tries to reveal whether Bosnia and Herzegovina is a failed state or not by examining main
problems of the country. It also offers solutions for a more stable BiH. Literature review was wielded to
write this article. The article begins with discussing main problems of fragility and how dangerous they
are to the unity of the country. It then continues with problem-solving offers which are thought to be
beneficial for the future of BiH.

2. Root Poblems
While there are so many problems that distorts functionality of Bosnian state, the three most important
ones are Post-Dayton Agreement state structure, ethnic and religious differences, and stalled economy
and corruption. If these three problems are solved or at least minimized, other minor problems might
simultaneously be solved.
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1.1. Post- Dayton Agreement State Structure
Dayton Peace Agreement was signed by Alija Izzetbegovic ( for Bosniacs), Franjo Tudjman ( for Croats)
and Slobodan Milosevic ( for Serbs) to end Bosnian civil war that lasted 3 years (1992-1995). As a result
of the DPA, Bosnia and Herzegovina became an internationally recognized country with two federal
states. While Federation of Bosnia and Herzegovina which represented Bosniacs and Croats got 51% of
territory, Republica Srpska was given the rest of Bosnian territory, 49%. Bosniacs, Croats and Serbs
were accepted as constituent people. The country was divided into 10 cantons, and 149 municipalities
were formed. In the Dayton Treaty it is stated that the each of "three constituent peoples" must be
represented in the tripartite Presidency (each constituent people to have one seat), and in the 15-seat
House of People (each constituent people to have 5 seats), thus dividing some state institutions to be run
on the basis of ethnicity (Pilavdzija,2013, p.29). A constitution was also ratified in order to represent
three constituent people. The veto right was granted to three ethnic groups so that none would be ruled
out by the others. However, since two/third majority has to be obtained from each group, consensus
reguirement has been used as a blocking tool when a constituent group assumes that the concerning law
that to be enacted is not in its interest. Three groups look happy with veto right.
“Politicians in BiH, however, are aware that even if they continue to delay legislation and use
their veto, legislation can still be forced through and passed by the OHR using its powers. This
enables politicians to then remain blameless to their electorate should a controversial piece of
legislation come into force through this manner. A second problem with consociationalism in
BiH is that it only brings together representatives from different ethno-national groups at an
elite level and, as Large and Sisk argue, does ‘not seek to build bridges across the segments of
society that are in conflict (Farrell, 2009, p.13).

The Dayton Peace Agreement’s main objective was to bring peace and stability to newly founded BiH.
Yet, while it terminated the war, the conflict continued on a political ground. According to
(Kartsonaki, 2016, p.498), it was signed when three parties were fighting and had no plans of making
peace. No parties had a clear victory and none of them was ready to compromise. For example, Muslim
Bosniacs were conducting successful military attacks and they had confidence in re-taking lost
territories. Bosnian Serbs’ aim was to unite with Serbia. Finally, Croats were denied being an entity and
neither did they annex with Croatia. It was international powers that forced three ethnic groups to end
the war. Hence, dissatisfaction with the DPA and being pushed by external forces to terminate fighting
might be permanent solution to military conflict but it did not stop hostility among Bosnian ethnic
groups.
The hope that warring parties would put aside their differences and forget their past was misjudged
(Pilavdzija, 2013, p.7). The country is now more divided among Muslim Bosniacs, Catholic Croats and
Orthodox Serbs. Even the rhetoric politicians use has not changed. While Croats press for being an
entity, Republica Srpska’s leaders, particularly Milorad Dodik, call for unification with Serbia.

87

Nationalistic discourse increases tensions among ethnic groups which are already struggling with
unemployment and social injustice. As it is claimed by many scholars, Dayton Agreement only
legitimated ethnic divisions since Bosnian state system further divides ethnic divisions. Currently,
obedience to the state is at lowest level as Bosniacs can’t govern in full, Croats do not have even an
entity, and Serbs have their own republic which is closer to Serbia than BiH. Certainly, lack of
international intervention and presence in the country would exacerbate the situation more.
The Dayton Peace Agreement had enabled the foundation of some peace-building institutions that would
implement peace and rule the country until Bosnian politians were ready to undertake the administration
of the country. Piece Implementation Council (PIC) and its institution Office of High Representative
(OHR) have enormous effective power.
“The Dayton peace agreement was unlike any other peace treaty of modern times, not merely
because it was imposed by powers formally external to the conflict, but because of the far
reaching powers given to international actors, which extended well beyond military matters to
cover the most basic aspects of government and state. The majority of annexes to the Dayton
agreement were not related to the ending of hostilities, traditionally the role of a peace
agreement, but the political project of state-building in Bosnia, of ‘reconstructing a society’
(Chandler, 2006, p.24).

Their co-ruling of the country with locals has both positive and negative aspects. As Kulanic (2011,
p.170) says, it was OHR which enacted vital laws like The Law on Citizenship of Bosnia and
Herzegovina, The Law on the Flag of Bosnia and Herzegovina, The Law on the National Anthem of
Bosnia and Herzegovina, The Law on State Border Service, and The Law on the Human Rights
Ombudsman of Bosnia and Herzegovina. OHR established several governmental institutions as well.
While OHR’s being so influential in Bosnian state-building was in benefit of BiH, state dependency on
this institution caused local politicians to distance themselves from state affairs since they thought OHR
was the real power that ruled the country. Due to OHR’s so much inclusion to Bosnian politics, BiH’s
ruling system is called “Controlled Democracy”. “As a result of the “controlled democracy,” with
excessive involvement of the international community and the OHR, local political actors could not
often reach agreement on important political issues and instead, the High Representative had to make
inevitable decisions (Kulanic, ibid, 173).
International actors’ control on administrative issues might be efficient in a state under-construction like
BiH. However, their decisions have a ruining effect on state politics as well. Since High Representative
(HR) is the top decision-maker, local administrators hesitate to introduce new projects as they think HR
already deals with major/minor issues. In addition, OHR’s absolute power is so dominant that they can
replace even top officials. For example, “between the years of 1997-2001 Pietrisch dismissed 81 officials
and imposed 166 laws and amendments…. OHR seized the Republika Srpska public television
transmitters and fired the board of the Bosnian Serb broadcaster…. In 2002 he shut down a weapon
manufacturer in Republika Srpska that supplied weapons to Saddam Hussein (Pilavdzija, 2013, p.24)”.
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In addition to specifically established institutions for BiH, external organizations like NATO, EU,
OSCE, World Bank, etc. make BiH a dependent country. NATO deployed 60,000 troops (now 600)
right after the DPA became effective. On the other hand, EU penetrates every cell of the country. No
projects can be carried out without financial support and approval of external forces. As for countries,
Serbia and Croatia interfere Bosnia and Herzegovina because of their ethnic minorities. Partition of the
county as federal entities through the DPA keeps hopes of those Croatians and Serbs desiring to annex
to their independent countries hot. Perhaps, it is such external interests in BiH that requests to divide the
country into three parts as per ethnic bases is uttered continuosly. For example, (Stabilization and
Transition, 2017) claims Bosnia and Herzegovina is a failed state and Croats must have their own
entities.
To summarize this section, we can say that the Dayton Peace Agreement is outdated, and, so, it must
be gone over it so that problems stemming from the agreement can be elaborated. Moreover, statebuilding process perpatrated by international organizations and countries pacifies local politicians in
ruling their country. Yet, such organizations are still crucial for the future of BiH, which we will discuss
below.

a) Ethnic and Religious Differences
Religious (mostly) and ethnic (partly) differences played a great role for eruption of Bosnian Civil war.
While Bosnians are Muslims, Serbs are Orthodox and Croats are of Catholic faith. Serbs did not forget
Kosovan War taking place in 1389. Since then Muslims have been called invaders and enemies. We
should note that Serbs accept Bosniac Muslims as Turks and call them “Dahije”, a general in Ottoman
army. There were also Croats vs Bosniacs and Croats vs Serb problems. Perhaps, the civil war would
still happen even if differences were not so high. Nevertheless, faith differences inflamed hostilities and
led the war. Even now cultural fractures have potential to commence another war. While the DPA
brought peace to Bosnia, it also legitimated ethnic division by granting each constituent rule their own
entity. While equal representation was given to all ethnic groups in government, central bank,
constitution, supreme court, etc., local governance was handed over to a specific ethnic group. The
decentralised authority only sparked nationalist rhetoric and dissociation. In addition, since each canton
and entity is ruled by an ethnic group, it is not possible for a person who is not of same ethnicity to be
elected to the office. Besides, even ordinary civil servants and workers do not prefer to work in a region
which is under the administration of opposite ethnic group. For example, a Bosniac will not prefer to
work in Republica Srpska and a Serb in FBiH. As for education, each entity has its own ethnical
curriculum which does not promote tolerance but suspicion (Kartsonaki, 2016, p.500). As a result, ethnic
hatred is injected to people while they are studying.
Surveys about ethnic and religious differences reveals how BiH society is divided. As Bozo Skoko
concludes in his report “The survey has demonstrated that the Bosniaks, the Croats and the Serbs,
although they have been living in the same state for centuries, have a relatively poor knowledge and
interest for each other, and that their mutual perception is still burdened with stereotypes from the past
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and the recent war (Skoko, 2011, p.8)”. He also found out that “More or less, each people has its own
national, i.e. particular goal, and their own vision of the future and of BiH as the state in general, and
eventual accession of BiH to the EU is evidently not the magnet that is sufficiently strong to force the
three peoples to make concessions or to give up their individual interests for the sake of the shared ones
(Ibid, p.12). It is clear from the survey that each ethnic group has its own agenda, they blame each other
and there is no trust among the three. It can be concluded that unless there was foreign pressure on three
groups, they would have been apart long time ago.
Serbian nationalism of Republica Srpska (RS) should also be mentioned here since it may have a
devastating effect. As Kartsonaki (2016, p.13) argues, Republica Srpska’s Prime Minister Milorad
Dodik has been continiuosly speculating an independence referendum. He does not hesitate to point out
that BiH is a failed state. According to Dodik, if Kosovo secedes from Serbia, Republica Srpska has
right to apart BiH and become either an independent country or a part of Serbia. However, not only BiH
government but also Serbian administration are against independence of RS, not to mention other
countries which are staunchly against such a move. Even if Dodik’s discourse is empty, it is for sure
provoking and further polarises Bosnia’s already divided society.

b) Stalled Economy and Corruption
As in every country, corruption and economic grievances stemming from stalled economy are
significant problems that spark social unrest. After the Dayton Peace Agreement, a privatization process
was initiated. While it was aimed to rescue state companies from corrupt officials, the result became
counter-productive since former politicians and bureaucrats could still control privatized companies.
There was no transparency during bidding. Actually, no biddings were conducted during the sale of
many public assets. “Political parties have indirectly managed and guided the process of privatisation to
their advantage by appointing their own people to run those enterprisesestablishing peace-time local
power structures led by war-time leaders (Kartsonaki, 2016, p.501)”.
Another problem which is related to economy is corruption. Many incumbent politicians and their party
members exploit state assets and revenues for their personal interests. They hose public properties which
belong to all Bosnian people. In addition, only those people who have close relations with rulers are
given jobs in goverrnmental institutions. The only way for people not so lucky to find a job is to deal
with unregistered jobs in unregistered/informal/grey economy which doesn’t require any registry and
taxes. Due to corruption, the wealth is distributed unfairly. While there is a very rich small minority,
masses are in search of a regular job to live by. That is why people, regardless of their ethnicity, took
streets to protest corrupt politicians in 2014. Protestors mostly complained about unemployment which
was around 40% at that time. Another aspect of corruption is bribery taken from foreign investors. It is
almost impossible to make business in BiH without bribing concerning officials. Hence, foreign
companies prefer not to invest in BiH.

90

However, there are promising developments in Bosnian economy as well. According to the World
Bank’s (2017) BiH economy report, Bosnian economy grew 3.1% in 2016, 0,1% lower than estimated.
Agriculture and manufacturing are growing and comprise 80% of total revenues. While unemployment
is beginning to decline, it is still high, especially among the youth. Unemployment rate fell from 25.4%
in 2016 to 20.5% in first half of 2017. As for the youth, it fell from 54.3% to 45.8 although it is still
high. While inflation rate is stable, the economy has begun to witness even fiscal surpluses. Regarding
to the future, World Bank estimates 3.9% average growth in upcoming years. Yet, BiH needs 6% growth
to catch up other candidate members states of the European Union (EU). Since the EU is the driving
force for BiH, its touch to economy (and politics) may enable finding solutions to chronical economical
problems of the country. It is definite that Bosnian economy won’t recover without an external touch.

2. Solutions to the Problems of BiH
Anyone will acknowledge that people of BiH with various ethnic origins are not satisfied with current
distribution of power and wealth. Definitely while they were happy that the war ended, their expectation
for post-war era was not current situation which makes them feel desperate. When life is impasse and
deadlocked by others, people look for a solution to change circumstances. If the change is not mentored
by wise men or organizations or countries, the result may be turmoil. Unfortunately, Bosnian ethnic
fractions are not in a posture of acting objectively. All sides are striving for maximizing their own
interests which is hurting all, and it does not promise a brillant future. None is eager to insert its sword
into scabbard. Hence, the debate about Bosnian government’s (dis)functionality is at its peak.
As per our readings and opinion, we can say that Bosnia and Herzegovina is neither a failed nor a well
functioning state. According to Fragile State Index report, prepared by (Messner, 2017), BiH is enlisted
as 93th in terms of fragility. So, it can not be assumed as a failed state. However, it is obvious that BiH
government is not functioning as others. What is worse is that a likely ethnic war among three constituent
ethnic groups is always on the table. In order to evade the risk of another conflict, more effective and
operative policies are needed.
One solution on the agenda is the restructurazation of relations between Bosnian government and postwar founded institutions, particularly Office of High Representative. As a parallel work, the Dayton
Peace Agreement may also be revised. It is certain that the DPA is outdated. It was a quickly prepared
agreement to end the war, and hence, it did it. Yet, its annexes also include fast-prepared Bosnian
constitution and the structure of the state system. Unfortunately, the DAP legitimized ethnic division
which all groups base their politics on. It is a crucial obstacle for fusion of citizens with different ethnic,
cultural and religious backgrounds. The agreement implicitly enforces people to be nationalist,
discriminate others, seek their future in their own entity. In addition, equal political rights and
representation granted to politicians of constituent peoples have turned into trump card in the hands of
rulers. It is true that obtaining the consent of three ethnicities in order to prevent violation of rights and
ensure a fair governance is very crucial. However, this was abused by Bosnia’s problematic ethnic based
divisions. For example, veto right was used just to block new laws, decisions or amendments. So, the
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system is skidding instead of moving forward. As many scholars agree, it is time to renew the outdated
Dayton Agreement. There is no ongoing war and parties have enough time to discuss a better functioning
governmental system and brand new constitution. The DPA was accepted, despite reluctantly, for the
sake of peace. But peace does not only mean circumstances without war. As seen, economic difficulties,
corruption, human rights etc. continue to be main problems in peace time. My personal offer will be to
allow envoys of constituent groups to write their own constitution with the help and consultancy of
external actors as they are ethnic peoples that will be ruled by the new constitution. Since there may be
hard discussions, foreign representatives, preferably from big countries and international organizations,
must intervene when required. There is such a short story about sharing somehing fairly in Turkish
literature; “ Two brothers were fighting for sharing a bread. Both were blaming each other for not cutting
the bread right in the middle. Then, they decide to go to ask a wise man to help them. The wise man
asks one of brothers to cut the bread and asks the other to choose either portion”. The case of Bosnia is
almost similar except that there are three parties. However, this time the key matter is that ethnic groups
should ratify their own constitution on theirselves, not in Dayton but in Sarajevo. In addition, as a
Bosnian academician says, not ethnic principles but citizenship must be emphasized in the constitution.
As for external intervention, Office of High Representative (OHR) which represents mainly European
Union and partly other foreign countries must continue to exist and function actively in BiH. Yet, it is
clear that OHR’s suprastate activities and decisions disrupt governance. Many Bosnian politicians
hesitate to dedicate themselves to their countries since they know that the final decision is of OHR. On
the other hand, some local politicians and bureaucrats do not perform well as they are sure that OHR
will deal with problems. In order to increase functionality of the state, OHR must not have authorization
to fire or replace officials, enact laws, establish institutions and other missions which remind a colonial
rule. OHR’s duties should be observance, consulancy, auditing, representation, etc. It must leave
governing and punishment to BiH politicians. Regarding to peace-keeping forces, they must continue to
be deployed in order for deterrence.
Many scholars agree that the best solution to stabilize BiH and uphold peace is to make the country a
member state of European Union. Even H.R Valentin Inzko expresses that one of his duties is to make
BiH a member of the EU. A member-state is supposed to have done economic reforms, sticks to
democracy, decreases the role of military in politics, abandons inhuman laws. So, being a member of
the EU will be a great opportunity for BiH since it will have to adapt the EU system. Even acquiring
candidate status entitles BiH to get incentives to recover fiscal deficits. Moreover, it will empower rule
of law, transparency, standards to production, and so on. When BiH economy recovers, definitely
problems that cause disorder will disappear and the peace will be reinforced (Kartsonaki, 2016, p.501).
Majority of Bosnian citizens, even Serbs who are not so enthusiastic to the membership, favour the EU
as they think that it will change their living standards. In addition, since EU membership will enable
free movement and working permission in member countries, Bosnians will have new job oppurtunities.
Perhaps the most important benefit of the EU to BiH will be the military presence which actually already
exists despite with small numbers. Military presense is necessary because it will deter ethnic groups to
fight each other. Besides, as a recipient of EU funds, BiH can develop its economy provided that the EU
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also enables transparency which is significant for preventing corruption. As the EU is quite professional
in governance, if it transfer its expertise, it will pave the way for the solution of many structural state
problems. In fact, BiH’s membership will be beneficial to the EU as well. When ethnic groups killed
each other in Bosnia between 1992 and 1995, European countries did not do their best to stop the war.
Therefore, Bosnian civil war is an era of shame for Europe. If it neglects Bosnia again as it did in early
1990s, the fire inflaming in BiH will burn the EU, too. In addition, Balkans are on the crossroads of
refugees and human trafficking. In other words, the region is the last gate for refugees to enter Europe.
If any Balkan country, particularly BiH which is more unstable, fails to function, the EU will be affected
negatively. So, stabilization of Bosnia means, to some extent, a stable Europe.
Meanwhile, there is an idea recommending that Serbia should be an EU member for the stability of BiH.
As we all know it is Republica Srpska’s secessive actions that further increase polarisation among people
and may cause another war. Obviously, it has this courage since it relies on Serbia. Fortunately, Serbian
government no longer supports secession of RS and it even uses a narrative defending unity of Bosnia.
Serbia’s such moves are really promising for the future of Bosnia. Moreover, because Serbia is also a
canditate member of EU, a destructive policy from Serbia is not expected.

CONCLUSION
The debate whether Bosnia and Herzegovinan state system is functional or disfunctional continues to
be discussed by scholars and other concerning people. Someone sees BiH as a failed state since decision
making is blocked by representatives of three constituents through their veto rights. To some extent they
are correct because the constitution which is just an annex of the Dayton Peace Agreement signed just
for ending the war enables local politicians deadlocking administrative process instead of pawing the
way for ruling. When the constitution was ratified, the intention was to provide equal representation of
three ethnical groups. This goal was realized but it led new problems to emerge. Especially, the
legitimization of divisions among people as per their religious, cultural and ethnic differences increased
nationalistic tensions instead of decreasing it. Bosnian ethnic groups may not be at war but politically
there is a low dense fighting. On the other hand, those claiming that Bosnian state is functioning base
their arguments on peaceful environment, less hostility among ethnic groups as compared to the past,
developing economy, political decision-making though slow, etc. Moreover, EU’s interference via High
Representative has positive impact on stabilization of the country. We can argue that BiH as a state is
neither a failed state nor a functioning state. It is true that ethnic seperation is quite deep that keeping
three distinc communities under one administration is quite difficult. The constitution exacerbates
circumstances as well. OHR’s role also causes confusions about how to rule the country. However, there
is stability in any case. A likely war doesn’t seem possible. In addition, foreign powers, particularly the
EU, helps the state function. Consequently, we can say that the state of BiH is functioning but not well.
Regarding to the future of BiH, it must be an EU member to uphold peace and stability. European
standards, fiscal incentives, remote control and expertise will enhance politics and economy of the
country. In addition, economic prosperity may reduce ethnic problems and tensions. Finally, Serbia’s
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dissupport of Republica Srpska’s secessive movements must continue as it will be RS that may
deteriorate the current situation.
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Lojistik 4.0’ın Salgın Dönemlerinde Lojistik
Firmalarının Performansına Etkileri: X
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The Effects of Logistics 4.0 on the Performance of Logistics Firms in Epidemic Periods: The Case
of X-Firm
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Öz
2019 yılı sonlarında Çin’de başlayan ve kısa sürede Dünya’yı etkisi altına alan Covid-19 salgınından
birçok sektör olumsuz yönde etkilenmiş ve etkilenmeye de devam etmektedir. Bu kapsamda salgından
en fazla etkilenen sektörlerin başında lojistik sektörü gelmektedir. Ülkeler arası faktör hareketliliğinin
azalması, iç pazardaki birçok üretim ve hizmet sektörünün durması, sokağa çıkma kısıtlamalarının
süreklilik arz etmesi gibi nedenlerden dolayı lojistik faaliyetlerinde aksamalar yaşanmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, Lojistik 4.0’ın salgın dönemlerinde lojistik firmalarının performansına olan
etkilerinin analiz edilmesidir. Analizlerde Gaziantep Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren ve
tarafımızdan X lojistik firması olarak adlandırılan firma örneğinden hareket edilmiştir. 2018-2020
dönemine ilişkin verilerin dikkate alındığı analizlerde, Covid-19’un firma faaliyetlerine ve firma
performansına etkileri incelenmiştir. Yapılan analizler sonucu, Covid-19’un genel anlamda
Türkiye’deki lojistik sektörü üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Salgın sürecinde
dış pazarlara yapılan lojistik faaliyetlerinin azaldığı, buna karşın gıda, sağlık ve hijyene yönelik ürünlere
olan talep artışından dolayı iç pazar lojistik faaliyetlerinin arttığı belirlenmiştir. Lojistik 4.0’ın firmaların
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performanslarına olumlu yönde etkilediği dikkate alındığında, salgın sürecinin etkilerini minimize
edebilmek için lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmaların lojistik 4.0 stratejisini kullanmaları önem
arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Lojistik Sektörü; Lojistik 4.0; Covid-19; Gaziantep

Abstract
Many sectors have been adversely affected by the Covid-19 epidemic that started in China in late 2019
and affected the world in a short time and continues to be affected. In this context, the logistics sector is
one of the sectors most affected by the epidemic. Logistics activities are disrupted due to reasons such
as the decrease in factor mobility between countries, the cessation of many production and service
sectors in the domestic market, and the continuity of curfew restrictions.
The purpose of this study is to analyze the effects of Logistics 4.0 on the performance of logistics
companies during epidemic periods. In the analyzes, the example of the company operating in the
Gaziantep Industrial Zone and named by us as X logistics company was taken as an example. In the
analyzes where the data for the 2018-2020 period were taken into account, the effects of Covid-19 on
company activities and company performance were examined. The analysis results, in general Covidien19 has been found to have a negative impact on the logistics sector in Turkey. During the epidemic
period, it has been determined that the logistics activities made to foreign markets decreased, while the
domestic market logistics activities increased due to the increase in demand for food, health and hygiene
products. Considering that logistics 4.0 positively affects the performance of companies, it is important
that companies operating in the logistics sector use the logistics 4.0 strategy in order to minimize the
effects of the epidemic process.
Keywords: Logistics Sector; Logistic 4.0; Covid-19; Gaziantep

GİRİŞ
Covid-19 ya da diğer adı ile Koronavirüs Salgını-2019, insan yaşamını tehdit eden ve insanlar arasında
hızla yayılım gösteren bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır (WHO, 2020a). Covid-19 ilk defa 2019
yılında Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde ortaya çıkmış ve dünya çapında hızla yayılarak kısa
sürede pandemiye dönüşmüştür (WHO, 2020b). Pandeminin en sık görülen belirtileri, yüksek ateş,
öksürük ve nefes alıp vermede zorlanmadır. Hastalığa neden olan virüs genellikle öksürük sonucu
ortama yayılan damlacıklar vasıtasıyla bulaşmaktadır (Sağlık, 2020). Virüse maruz kalındıktan
belirtilerin ortaya çıkmasına kadar geçen süre (kuluçka süresi) 2-14 gün arasında olup, ortalama 5 gün

96

sürmektedir (Wikipedia, 2020a). Dünya genelinde hızlı bir şekilde yayılan Covid-19 salgınında
Türkiye’de ilk vaka 10 Mart 2020 tarihinde tespit edilmiştir (Paksoy ve Batdı, 2020; Wikipedia, 2020b).
Pandemiye dönüşen Covid-19, Dünya’daki ve Türkiye’deki birçok sektörü kısa sürede etkilemeye
başlamıştır. Bu bağlamda işletme faaliyetleri yavaşlamaya, azalmaya ve durmaya başlamıştır. Ayrıca
bazı sektörlerde zorunlu değişim süreçleri başlamıştır. Yapılan değerlendirmelere göre, bütün
sektörlerin söz konusu süreçten etkileneceği tahmin edilmektedir (Euler Hermes, 2020). Salgının etkileri
başlangıçta gıda, otomotiv, elektronik, perakendecilik, makine, enerji gibi sektörlerde yoğunlaşmış ve
bu etkileşim farklı açılardan lojistik sektörüne olumsuz olarak yansımıştır. Salgın, firmaları yeni
stratejiler belirlemeye zorlamaktadır. Bu bağlamda, lojistik 4.0 firmaların uygulamaya başladıkları bir
strateji olarak önem kazanmaya başlamıştır. Bu çalışmada Lojistik 4.0’ın salgın dönemlerinde lojistik
firmalarının performansına olan etkilerinin analiz edilmesi amaçlanmıştır. 2018-2020 dönemi
verilerinin dikkate alındığı analizlerde Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir
lojistik firması örneğinden hareket edilmiştir.

LOJİSTİK SEKTÖRÜ VE LOJİSTİK 4.0
Lojistik teriminin kökeni askeri faaliyetlere dayanmaktadır. Savaş bölgesine asker, donanım-teçhizat,
sağlık ve gıda malzemeleri gibi gerekli olabilecek bütün malzemelerin sağlaması süreci lojistik kavramı
ile açıklanmaya çalışılmaktaydı (Stroh, 2020). Lojistik kavramı literatürde müşteri ihtiyaçlarını
karşılayabilmek adına her türlü ürün, hizmet, bilgi akışının başlangıç kaynağından, tüketildiği son
kaynağa kadar olan tedarik zinciri içerisindeki hareketlerinin verimli ve etkili bir şekilde planlanması,
faaliyete geçirilmesi, taşınması, depolanması ve kontrol altında tutulması hizmetleri anlamına
gelmektedir (Paksoy, 2019; Wikipedia, 2020c).
Lojistik sektörü ile dış ticaret arasından hem doğrudan hem de dolaylı etkileşimler söz konusudur.
Covid-19 salgını sürecini de kapsayan 2018-2020 dönemi dış ticaret verileri Şekil-1 yardımıyla
özetlenmiştir.
Şekil-1’e göre, 2018 yılı ihracat rakamları 177.169 Milyon ABD Doları iken 2019 yılı ihracat rakamları
ile karşılaştırıldığın da yaklaşık %2,07 oranında ihracat rakamlarında bir artış söz konusu olup 180.833
Milyon ABD Doları olduğu görülmektedir.
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Şekil- 1: Dış Ticaret Verileri, 2018-2020; (Milyon ABD Doları)
Kaynak: Ticaret Bakanlığı, 2021.

2018 yılı ithalat rakamları 231.152 Milyon ABD Doları iken 2019 yılı ithalat rakamları ile
karşılaştırıldığın da yaklaşık olarak %9,00 oranında ithalat rakamlarında bir azalma ile birlikte ithalat
rakamlarının 210.345 Milyon ABD Doları olduğu görülmektedir. 2019 yılı Ocak-Kasım ayları arası
ihracat rakamları 165.446 Milyon ABD Doları iken 2020 yılının Ocak-Kasım ayları arasında ki ihracat
rakamlarının yaklaşık %8.31 oranında azalması ile birlikte ihracat rakamlarının 151.704 Milyon ABD
Doları olduğu görülmektedir. 2019 yılının Ocak-Kasım ayları arasında ki ithalat rakamları 190.290
Milyon ABD Doları iken 2020 yılının Ocak-Kasım ayları arası ithalat rakamları yaklaşık olarak %3,55
oranında bir artış ile birlikte 197.047 Milyon ABD Doları olduğu görülmektedir.
Aynı verileri aylar bazında incelediğimiz zaman Covid-19 salgını sürecinin etkisini daha iyi
görebileceğiz. Şekil-2’de Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı tarafınca 2018-2020 yılları için
hazırlanmış aylara göre ihracat verileri düzenlenmiştir.
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Şekil- 2: Aylara Göre İhracat Verileri, 2018-2020; (Milyon ABD Doları)
Kaynak: Ticaret Bakanlığı, 2021.
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Aralık

Şekil-2’ye göre, 2019 yılının yapılan ihracat rakamları bir önceki yıla kıyasla Ocak ayında %6,08 ve
Şubat ayında %3,59 oranında artmıştır. Mart ayında %0,01 oranında azalan ihracat, Nisan ayında %5,57,
Mayıs ayında %11,13 oranında artmıştır. Son olarak Ekim ayında %1,08, Kasım ayında %0,88 oranında
azalan ihracat Aralık ayında %5,06 artmıştır.
Şekil-3’de Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı tarafınca 2018-2020 yılları için hazırlanmış aylara
göre ithalat verileri düzenlenmiştir.
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Şekil- 3: Aylara Göre İthalat Verileri, 2018-2020; (Milyon ABD Doları)
Kaynak: Ticaret Bakanlığı, 2021.

Şekil-3’e göre, 2019 Ocak ayında yapılan ithalat rakamları bir önceki yıla kıyasla %27,11 oranında
azalma, Şubat ayında %19,22 oranında azalma, Mart ayında %18,02 oranında azalma, Nisan ayında
%14,76 oranında azalma, Mayıs ayında %20,05 oranında azalmıştır. İthalat, Haziran ayında %22,92,
Temmuz ayında %8,25, Ağustos ayında %0,02 oranında azalmış, Eylül ayında %0,06 oranında artmıştır.
Son olarak Ekim ayında %10,81, Kasım ayında %11,86 ve Aralık ayında ise %19,77’lik bir artış söz
konusu olmuştur.
Türkiye’de ilk Covid-19 vakası 10 Mart 2020 tarihinde tespit edilmiştir. Yukarıdaki şekiller bir arada
değerlendirildiğinde, Şubat-Haziran döneminde gerçekleştirilmiş olan ihracat faaliyetlerinde büyük
düşüşler ortaya çıkmıştır. Benzer şekilde ithalatta da Mart-Ağustos döneminde yine büyük oranlarda
azalmalar tespit edilmiştir. Buna göre Covid-19’u bulaş riskini azaltabilmek adına ülkeler arası sınırların
kapatılması, Türkiye’nin gerçekleştirmiş olduğu ithalat faaliyetlerinde de aşağı yönlü bir etki ortaya
çıkarmıştır. Bu bağlamda sokağa çıkma kısıtlamalarının hayata geçirilmesi ile birlikte ihracat verilerinde
de bir bozulma söz konusu olmuştur.
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Lojistik 4.0, ilk defa 2011 Hannover Uluslararası Ticari Araçlar Fuarı ile gündeme gelen Endüstri 4.0
teriminden ilham alınarak oluşturulmuştur. Bundan yola çıkarak, dördüncü sanayi devrimini
yaşamaktayız. Birinci sanayi devrimi buhar gücünün kullanılması ile oluşmuştur, ikinci sanayi devrimi
elektrik enerjisinin ve fabrika bantlarının kullanımıyla oluşmuştur. Dijital devrim olarak da bilinen
üçüncü sanayi devrimi ise üretimde otomasyona geçilmesi ile oluşmuştur (Timocom, 2020).
Lojistik 4.0 eğilimi, en son olarak bilgi-işlem ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak daha da ileriye
taşımaktadır. Akıllıca ve dijital olarak ağla senkronize edilmiş sistemler sayesinde insanlar, makineler,
fabrikalar, lojistik ve üretim direkt olarak birbirleri ile kolaylıkla iletişim kurabilmektedir. Yani lojistik
4.0, ağla senkronize etme, dijitalleştirme ve cloud bilgisayar sistemleri gibi uygulamaları kapsayan en
son lojistik teknolojisini içermektedir (Timocom, 2020).
Bir teşkilatın kurulmasından oluşturulmasına, karmaşık bir işlemin planlamasından yönetilmesine ve
ürünün tedarik etme sürecine kadar birden fazla operasyonel faaliyeti içermektedir. Lojistik 4.0 kavramı
yaşamakta olduğumuz çağda git gide daha önemli hale gelen kavramları ve konuları tek bir çatı altında
gerçekleştirebilmemizi erişim kolaylığı, hızlı bilgi işleme ve güvenlik gibi unsurları gerçekleştirme
imkanı sunmaktadır (Magg4, 2020).
Lojistik 4.0, kuruluş içindeki bütün süreçleri kontrol edebilmeyi mümkün kılmaktadır. Günümüzde
kuruluşlar için en az Endüstri 4.0 kadar önemli bir kavramdır. Bu dijital teknoloji, kuruluşların yeni
ağlar oluşturabilmesini, tedarik zincirlerini otomatikleştirebilmelerini ve ulaşımın daha seri bir şekilde
olmasını sağlamaktadır. Oluşturulan bu yeni ağların ana bileşenleri ise akıllı paletler, konteynerler, depo
yönetim sistemleri ve sürücüsüz taşıma sistemleridir. Sistemin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi
sonucunda malzeme akışlarıyla alakalı bütün süreci gözle görülür şekilde akıcı hale getirebilmektedir.
Bu aşamaların iyileştirilmesi, kuruluşların müşterileri, tedarikçileri, üreticileri ve toptancıları gibi iş
ortakları ile daha verimli bir şekilde çalışmalarına imkân sağlamaktadır (Magg4, 2020).
Lojistik 4.0 sürücüsüz taşımacılık, akıllı limanlar, akıllı kamyonlar vb. gibi ulaşımla alakalı teknolojileri
de içermektedir. Günümüzde dijital ulaşımdan bahsedildiğinde akıllı kamyonlar, konteynerler, paletler
gibi çeşitli tedarik sürecini gözlemlemek konusunda yeni yaklaşımlar söz konusu olabilmektedir. Optik
sensörler yardımı ile hangi rotanın kullanılması gerektiğinin ve şartlara bağlı olarak hangi görevlerin
öncelikli olarak yapılması gerektiğini optimum seviyede belirlenmektedir (Magg4, 2020).
Sensörler ve Nesnelerin İnterneti sayesinde; sıcaklık, ışık yoğunluğu vb. gibi çeşitli değerler hakkında
raporlar hazırlanabilmektedir ve böylelikle raporlanan veriler doğrultusunda tedarik zincirindeki süreç
ve ürünlerin son durumları gözlemlenebilmektedir. Bu sayede, hangi yolda, hangi üründe kalite
sorunları yaşandığının tespit edilebilmesi elde edilen veriler doğrultusunda tedarik sürecinin daha
verimli hale getirilmesi sağlanabilmektedir. Bu veriler ışığında; ışık yoğunluğu seviyesi tekrar
ayarlanabilmektedir, eğer sıcaklık sorun oluşturuyorsa rotalarda değişikliğe gidilebilmektedir. Bütün bu
faaliyetler otonom şekilde hareket eden sistemler tarafından desteklenmektedir (Magg4, 2020).
Bütün bu değerlerin analiz edilmesi ve verilerin transfer edilmesinde lojistiğin arkasında bulunan
teknolojilere dayanmaktadır. Bu teknolojilerin başında GPS sistemi, Barkod ve Kare Kod sistemleri,
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Radyo Frekans Tanımlama Sistemleri, Sensörler, İnternet ve Cloud sistemleri gelmektedir (Magg4,
2020).

LİTERATÜR
Ülkeler Covid-19 salgının ile 2019 yılının son günlerinde karşılaşmıştır. Bu nedenle literatürde Covid19 ile Lojistik 4.0 arasındaki ilişkileri araştıran çalışmalarda bir sınırlılık söz konusudur. Bu kapsamda
literatürde yer alan çalışmalardan bazıları aşağıda özetlenmiştir.
Karagöz ve Doyduk (2020), Türkiye’de lojistik hizmet sağlayan işletmelerin Lojistik 4.0’a bakış
açılarını ve uygulama düzeylerini belirlemeyi amaçlamışlardır. Bu amaç doğrultusunda; on adet lojistik
hizmet veren firmaya mülakat yöntemini kullanarak lojistik 4.0 kavramını ve uygulamalarını
sormuşlardır ve bu uygulamaların firmaları nasıl etkilediğini tespit etmeye çalışmışlardır. Türkiye’deki
lojistik firmaların yeniliğe açık olmaması ve teknoloji yatırımlarının maliyetinin firmalara fazla
gelmesinden kaynaklı olarak yapılan bu çalışmada istenilen sonuca ulaşılamamıştır.
Şekkeli ve Bakan (2018), Endüstri 4.0’ın lojistik 4.0 üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Eş zamanlı
üretim yapabilmek için, üretimdeki tüm makine ve ekipmanlar sensorlar yardımı ile internet üzerinden
koordine edilir ve Endüstri 4.0'da ki bulut depolama ile gerekli tüm verilerin sağlanacağına işaret
etmişlerdir. Dünyada 2011 yılında kavramsallaşmaya başlayan endüstri 4.0 ve bunun etkisi ile yeni bir
kavram olarak ortaya çıkmış olan lojistik 4.0’ın temel özelliklerini ele almışlardır ve potansiyel etkilerini
tartışmışlardır. Yapılan bu çalışma sonucunda henüz ne üretimin ne de lojistiğin amaçlanan dijital
düzeye ve özerk hale tam olarak gelebilmesinin mümkün olmadığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte,
öngörülerin bir kısmının bile gerçekleşmesiyle birlikte tıptan sektöründen ziraat sektörüne kadar birçok
sektörel uygulamanın değişmesi, yeni kaynaklara ihtiyaç duyulması, bazı eski meslek gruplarının yok
olması ve yeni meslek gruplarının oluşması, insan psikolojisinin yeni oluşumlara bağlı olarak değişmesi
kısacası yeni bir dönemin insanlığı beklediği tespit edilmiştir.
Büyüközkan ve Güler (2019), Lojistik 4.0 teknolojisini analiz ederek mevcut teknolojiler hakkında bilgi
vermeyi, firmaların lojistik 4.0 teknolojisinden beklentilerini tespit etmeyi ve teknoloji analizi için
dinamik bir yöntem sunmayı hedeflemişlerdir. Çalışmanın sonucunda, lojistik sektöründeki firmaların
büyük veri (Big Data) ve nesnelerin interneti (IoT) teknolojilerinden beklentilerine etkinin büyük olduğu
tespit edilmiştir. Ayrıca, lojistik sektöründe lojistik 4.0 teknolojilerinden bazılarının tam olarak
uygulanması için hala zamana ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.
Yılmaz ve Duman (2019) çalışmalarında, kavramsal bir araştırma ile Lojistik 4.0’ın geçmişten
günümüze gelişimi ve günümüzdeki şuan ki durumunu incelemişlerdir ve Lojistik 4.0’ın hiç
keşfedilmeyen ve gelişime açık olan yanlarına çalışmalarında incelemişlerdir. Bütün bir tedarik zinciri
süreci boyunca optimizasyonlara ihtiyaç duyulmaktadır ve süreçlerin optimizasyonu da her geçen gün
daha da karmaşıklaşmaktadır. Bu bağlamda, daha fazla bilgi teknolojisi tabanlı ve yeni uygulamaların
ve hizmetlerin geliştirilmesi ile bu oluşan karmaşıklıkların çözülebileceği tespit edilmiştir.
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Çelik (2020) çalışmasında, endüstri 4.0 ile lojistik sektöründe yaşanan değişiklikleri yeni bilişim
sistemlerini esas alarak incelemiştir. Lojistik sektörüne yön veren işletmelerin gelişen internet
sistemlerini, yapay zekayı, büyük veriyi ve diğer başka etkenleri nasıl etkin kullanabileceklerini ve bu
yeniliklerle birlikte lojistik 4.0’ın nasıl gerçekleşebileceğini çalışmasında ele almıştır. Çalışma sonunda
varılan sonuç; Dünya ekonomisinin Covid-19 salgını sürecinden nasıl bir sonuçla çıkacağının
değerlendirildiği bu süreçte lojistik sektörünün salgın döneminde robotik sistemler, yapay zeka,
otomasyon sistemleri ve blok zinciri gibi akıllı bilişim teknolojileri ile birlikte ilerleyen günlerde daha
da güçlü olacağı ve sektörel açıdan krizlerin atlatılmasında önemli ekonomik bir güç olacağı
öngörülmüştür.
Akçacı ve Çınaroğlu (2020) yapmış oldukları çalışmalarında ki amaç; 2020 yılında dünya çapında
varlığını hissettiren Covid-19 salgınının küresel ekonomi üzerindeki etkilerini incelemek olmuştur. Bu
amaç doğrultusunda, havayolu yolcu sayısı ve yük trafiğinin 2018-2020 yılları arasındaki değişimini
incelemişlerdir ve Covid-19 salgınının lojistik sektörünü nasıl etkilediğini belirlemişlerdir. Yapılan bu
çalışma sonucunda, Covid-19 salgınının etkisinin azalması ile birlikte lojistik sektöründeki
hareketliliğin artacağı, yaşam standartlarının artacağı, döviz gelirinin artacağı ve ülke ekonomilerinin
artacağı tespit edilmiştir.
Yazıcı (2020) çalışmasında, Covid-19’un lojistik ve soğuk zincir lojistiğine etkilerini ele almıştır. Yazıcı
bu çalışmasında ki amaca ulaşabilmek için ikincil verilerden yararlanmıştır. Aynı zamanda sektörle ilgili
olarak yazılan makaleleri, raporları ve genelgeleri incelemiştir. Yazıcı, yapmış olduğu bu
araştırmasında, Covid-19 salgını sürecinin başlangıcında sektörel ivmenin negatif yönlü seyrettiğini ve
temassız ticaret uygulamasının hayata geçmesi ile birlikte, iyileştirme kapsamında pozitif yönlü eğilime
geçildiğinin sonucunu tespit etmiştir. Tespit edilen sonuç doğrultusunda da sektörel ilerlemenin
arttırılması ve olası durumlara karşı hazırlıklı olunması için altyapıların hazırlanması ve değiştirilmesi
yönünde öneride bulunmuştur.
Şencan vd., (2020) çalışmalarında, Türkiye’de var olan salgını ve onaylanmış Covid-19 hastalarının
toplam sayılarına bağlı olarak büyümeyi tanımlayan matematiksel bir model oluşturmayı
amaçlamışlardır. Bu amaç doğrultusunda, Türkiye’deki var olan Covid-19 toplam hasta sayılarını
kullanarak Lojistik Büyüme, Lojistik ve Üstel Büyüme modellerini oluşturmuşlardır. Oluşturulan bu
modellerle hasta sayılarının seyrini öngörme yeteneğini de hedeflemişlerdir. Çalışmada T.C. Sağlık
Bakanlığınca onaylanmış toplam Covid-19 hastası sayılarına dair günlük verilerle birlikte ihtiyaç
duyulan analizler yapılmıştır. Yapılan çalışma ve analiz sonuçlarına göre, maksimum büyümenin otuz
yedinci günde olduğu ve 2 Haziran tarihinden itibaren toplam Covid-19 hasta sayısının sabitleneceği
sonucuna varılmıştır.
Çetindaş ve Öztürk (2020) çalışmalarında, yeni ürün geliştirme ve tedarik zinciri çevikliğinin, Covid19 salgını sürecinde firmaların rekabet gücü kazanmasına etkisini incelemişlerdir ve ayrıca, rekabetçilik
ve yeni ürün geliştirme arasındaki ilişkide tedarik zinciri çevikliğinin moderatör ve aracılık rolünü
ortaya koymayı amaçlamışlardır. Bu çalışma amacında, verileri anket yoluyla toplamışlardır.
Araştırmalarının evrenini Gaziantep sanayi bölgesinde faaliyet gösteren imalatçı firmalardan
oluşmaktadır. Bootstrap yöntemine dayalı regresyon analizi yapmışlardır ve Process Macro kullanılarak
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analizlerini gerçekleştirmişlerdir. Yapılan çalışma ve analiz sonuçları doğrultusunda, yeni ürün
geliştiren firmaların rekabet gücü ve tedarik zinciri çevikliği üzerinde olumlu etkileri olduğu için yeni
ürün geliştirmenin rekabet güçlerini artırdığı ve tedarik zinciri çevikliği bir kez daha ortaya çıkarılmıştır.
Ayrıca, şirketlerin rekabet güçlerini kaybetmemeleri adına müşteri ihtiyaçlarını ve pazar dinamiklerini
iyi okumaları, ihtiyaçlarına göre yeni ürünler geliştirmeleri ve beklenmedik değişikliklere uyum
sağlamak için tedarik zincirlerini daha çevik planlamaları önerilmektedir.

VERİ SETİ VE YÖNTEM
Bu çalışmada Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren ve tarafımızdan X firması olarak
adlandırmış olduğumuz lojistik firmasının hali hazırda kullandığı Lojistik 4.0 stratejisinin Covid-19
sürecinde firma performansına etkileri incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, firmayla yüz yüze
görüşmeler yapılmış ve soru-cevap şeklinde salgın sürecinde firmalarının performanslarının Covid19’dan nasıl etkilendiği sorusunun cevabı aranmıştır.

LOJİSTİK 4.0 VE GAZİANTEP X FİRMA ÖRNEĞİ
X lojistik firmasının temelleri 1936 yılında girişimci Ö.B. tarafından atılmıştır. Firma başlangıçta tek
araç ile taşımacılık alanında faaliyet göstermiştir. Türkiye’nin zor koşullarında yapılan dede
mesleğinden bayrak 1956 yılında ikinci nesile devredilmiştir. 1980’li yılların başına kadar Gaziantepİstanbul arası taşımacılık yapan firma, bu yıllarda Ticari Araç Yedek Parça Ticareti ve ihracatına
başlamıştır. Aynı dönem içerisinde bayrağı üçüncü nesil olan Ö.B. ve E.B.’ye devredilmiştir. Doğru
ürünü doğru fiyatlarla müşterilerine tedarik etmeyi ilke edinen firma kısa sürede piyasada kendisine
önemli bir yer edinmiştir. Firma, yedek parça piyasasında paradigmanın değişime başladığı 1996 yılında
DAF- Tırsan Ticari Mallar Güneydoğu Anadolu distribütörlüğüne başlamıştır. Bu süreçte müşteri odaklı
satış politikaları sayesinde Türkiye’de çeşitli başarılar elde etmeye başlamıştır. 1990’lı yıllarda
Türkiye’nin dış ticaret hacminin artması ve Gaziantep’te iktisadi faaliyetlerin canlanmasıyla birlikte
firma 2001 yılında bölgede önemli eksikliği hissedilen lojistik sektörüne yatırım yapmaya başlamıştır.
Firma, hali hazırda 400 Özmal araç-araç tescil belgesinde yetki belgesi sahibi adına kayıtlı araç filosu
ile lojistik sektörünün öncü firmalarından birisi konumundadır. Gaziantep Ticaret Odası’na kaydı
bulunan firma, Ulaştırma ve Depolama sektörü kapsamında üç farklı alanda faaliyetlerinin
sürdürmektedir (GTO, 2020).
Covid-19 salgını sürecinde piyasadaki genel üretim kollarının azalması ile birlikte ister istemez kısmi
bir şekilde firmanın taşıma operasyonlarında düşüşler meydana gelmiştir. Firmanın sadece belirli
sektörlerle değil, genel olarak yaş meyve ve bozulacak gıda haricinde ki tüm sektörlerde taşımacılık
faaliyetini gerçekleştirdiğinden dolayı salgının etkilerini minimize etmiştir. Dolayısıyla, geniş müşteri
yelpazesi sayesinde firma sadece kısmi bir etkilenmeye maruz kalmıştır.
Seçmiş olduğumuz X firması Covid-19 salgını öncesinde de Lojistik 4.0 stratejisini uygulamaktadır.
Lojistik 4.0’ı firma yöneticilerinin ve çalışanlarının gözünden değerlendirdiğimiz zaman; Lojistik 4.0
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teknoloji tabanlı dijitalleştirme ve Cloud bilgisayar sistemleri gibi uygulamaları içeren en son lojistik
teknolojisi çalışmaları olduğu ortak fikrine varılmıştır. Firma, kendisine ait takip programları, sistem
analizleri, geçmişten günümüze barındırdığı geniş müşteri portföyü ile lojistik 4.0 çalışmalarını daha
önceden uygulamaya başlamıştır. Covid-19 salgını sürecinde, firma mevcut kullandıkları analiz
sistemleri ile üretim içerik ve şekillerini analiz ederek ihtiyaca dayalı bir şekilde müşterilerine öncelik
göstermek durumunda kolaylıklar sağlamıştır.
X firması için lojistik 4.0 uygulamasının avantajlarını değerlendirdiğimiz vakit; insan kaynaklarından
tasarruf ettikleri, en yeni teknolojileri kullanarak müşterilerine daha kolay hizmet sundukları olarak
tespit edilmiştir. Firmaya sağladığı dezavantajları ise; lojistik 4.0 için yapılması gerekli olan yatırımların
maliyetlerinin yüksek olması, bilgi veri ağının temin edilip içinde bulundurulması olarak tespit
edilmiştir.
Ayrıca belirtmemiz gerekir ise; firma Covid-19 salgını sürecinde Lojistik 4.0 haricinde herhangi bir
başka stratejiye ya da sisteme ihtiyaç duymamıştır. Firmanın sanayi ve üretim ağlarına olan hakimliği,
geniş müşteri portföyü, müşterilerine vermiş olduğu güven, şeffaflık ve tam zamanında ulaşılabilirlik,
oluşabilecek hasar ve zarar durumlarında sorunu çabucak absorbe edebilmesi X firmasına her zaman
avantaj sağlamış olduğu belirlenmiştir.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Covid-19 salgının başta lojistik sektörü olmak üzere iş alanlarına köklü değişimler sağlamasıyla birlikte
birçok olumlu ve olumsuz etkileri de beraberinde getirdiğini söyleyebilmek mümkündür. Covid-19
sektörler haricinde tüketicilerin alışkanlıklarını da kalıcı ve önemli ölçüde etkilemiş ve değiştirmiştir.
Bu çalışmada Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren ve tarafımızdan X lojistik firması
şeklinde tanımlanan firma örneğinden hareketle Lojistik 4.0 kapsamında Covid-19’un olumsuz
etkilerinin nasıl minimize edilebileceği sorularının cevabı araştırılmıştır. Yapılan değerlendirmeler
doğrultusunda Covid-19 salgınının başta otomotiv, gıda, imalat-sanayi, perakendecilik gibi sektörlerin
yanı sıra lojistik sektörünü de büyük ölçüde etkilediği görülmüştür. Bu tespit çeşitli kurum ve kuruluşlar
tarafından yayınlanan raporlarla da örtüşmektedir.
Araştırmamıza destek veren X Lojistik firması, Covid-19 salgını öncesinde de Lojistik 4.0 stratejisinden
faydalandıklarını ve Lojistik 4.0 uygulamaları sayesinde sektördeki diğer lojistik firmaları kadar çok
etkilenmediklerini beyan etmişlerdir. Firma tarafından Lojistik 4.0’ın tercih edilmesinin en önemli
nedenleri, teknoloji sayesinde üretim süreçlerinde emek-yoğunluğun azaltılması, operasyonel akışın
hızlandırılması ve kurumlar/kuruluşlar arasındaki şeffaflığın artırılmasıdır. Bu çalışmada Covid-19
salgınının firma düzeyinde etkileri ele alınmıştır. Bu kapsamda salgının sayısal etkilerinin sağlıklı
verilerle ortaya çıkması halinde, ampirik boyutu olan çalışmalın da yapılabileceği değerlendirilmektedir.
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Skills and Usage of ICT (Information and
Communication Technology) for Learning
Among Students of Higher Education
Ayesha HANIF1
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Abstract
This study was conducted to determine about the skills and usage of ICT for learning among students
of higher education. According to educational reforms, education plays an effective role to improve the
quality of education. This research was quantitative in nature. The population of this research was the
student's enrolled in B.S (hons), MS, or PHD programs of four different selected universities from public
and private in Lahore. 150 participants selected from each university. The researcher
convenientlyselected the students and personally administered the questionnaire. The participants
represented both male and female. The questionnaire included in seventy-three statements which were
close ended. The responses were analyzed with the help of Statistical Analysis Software SPSS. Results
of this study also showed that majority of the respondents were hourly 16-20 hours used
computer/laptop, smartphone and internet. The students were good in skills of ICT and use ICT Skills
for learning.
Keywords: Skills, Usage, Learning, Students, Higher, Education,
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Lojistik Sektörü ve Ekonomik Büyümeye
Etkisi
The Logistics Sector and Its Impact on Economic Growth
Orhan ÇOBAN1
Ayşe ÇOBAN2
Mert ÇALIK3

Öz
Lojistik faaliyetleri, ekonominin üretim ve maliyet boyutunda önemli bir yere sahiptir. Mikro düzeyde
başarılı lojistik uygulamaları, işletmenin verimliliğini ve karlılığını artırarak, maliyetlerinin düşmesine
ve rekabet güçlerinin artmasına imkan sağlamaktadır. Lojistik sektörünün makroekonomik göstergelere
katkısı potansiyel çıktı büyümesi ile doğru orantılı olarak gerçekleşmektedir.
Lojistik sektörü üretim sürecinde genel anlamda emek yoğun üretim teknolojisi nedeniyle istihdam
konusunda önemli bir konuma sahiptir. Ayrıca lojistik hizmetlerin iç ve dış ticaret üzerindeki etkisi,
özellikle ihracata dayalı büyüme hedefleri göz önüne alındığında özellikle belirgindir. Bu çalışmada
lojistik sektörünün ekonomik büyümeye olan katkısı incelenmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucu,
hem kamu hem de özel sektör yatırımları içerinde lojistik sektörünün önemli payı bulunmaktadır.
Benzer şekilde istihdama da önemli katkılar sağlayan lojistik sektörünün toplam istihdam içindeki payı
2019 yılında % 8.2’ye ulaşmıştır.
Anahtar Kelimeler: Lojistik Sektörü; Ekonomik Büyüme; Türkiye
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Abstract
Logistics activities have an important place in the production and cost dimensions of the economy.
Successful logistics practices at the micro level increase the efficiency and profitability of the enterprise,
allowing it to decrease costs and increase competitiveness. The contribution of the logistics sector to
macroeconomic indicators is directly proportional to the potential output growth.
The logistics sector occupies an important position in terms of employment due to its labor-intensive
production technology in the production process. In addition, the impact of logistics services on
domestic and foreign trade is particularly pronounced when the export-led growth targets are considered.
In this study, the contribution of the logistics industry to economic growth has been examined. As a
result of the evaluations made, the logistics sector has an important share in both public and private
sector investments. Similarly, the share of the logistics sector, which contributes significantly to
employment, in total employment reached 8.6% in 2019.
Keywords: Logistics Sector; Economic Growth; Turkey

GİRİŞ
1980’li yılardan itibaren artmaya başlayan küreselleşme rüzgârları dış ticaretin önemini artırmıştır. Bu
süreç ekonomileri ve sektörleri yakınlaştırmıştır. Ülkeler arası ticari faaliyetlerin artması tedarik
zincirinin bir parçası olarak lojistik sektörünü ön plana çıkarmıştır. Bu bağlamda bir ülkenin lojistik
kanalları ne kadar gelişmişse, dış ticaret performansı da o oranda artmaktadır. Lojistik kavramı
literatürde doğru malzemeye doğru koşullarda, doğru yerde, doğru zamanda, doğru fiyatta ve miktarda
ulaşabilmek olarak ele alınmaktadır (Arabacı ve Yücel, 2020). Dolayısıyla lojistik, mal veya hizmetlerin
tedariki için planlama, organizasyon, kontrol, nakliye ve yönetim faaliyetlerinin bütünüdür. Bu
kapsamda taşımacılık, lojistik kapsamındaki faaliyetlerden sadece birisidir.
Küreselleşme ile birlikte dünya ticaretinin gelişmesi ve lojistiğe duyulan ihtiyacın artmasına paralel
olarak lojistik sektörünün hızlı bir gelişim gösterdiği ve giderek daha önemli bir konuma geldiği
görülmektedir. Lojistik faaliyeti ulaştırmayla birlikte, ürünü ihracat yapan ülke veya firma ile ithalat
yapan ülke veya firma arasındaki bilgi akışı, iletişim kanallarını ve ulaştırma sonrası depolama
işlemlerini organizasyonlarını kapsamaktadır. Lojistik sektörünün gelişimi; tüketim, üretim ve dış
ticaret yoluyla makroekonomik büyümeye yardımcı olmaktadır. Lojistik sektörü içerisinde yer alan
taşımacılık alt yapı yatırımları, bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi, gemi inşası, yük taşıma ve
takibi gibi faaliyetlerdeki iyileşme ihracat ve ithalat süreçlerinde maliyetlerin azalmasına imkan
sağlamaktadır. Taşımacılık ve lojistik sektörünün gelişimi, sadece üretimi ve tüketimi etkilememekte,
aynı zamanda doğrudan ve dolaylı dışsallığa yol açarak, çarpan mekanizması aracılığıyla büyümeyi
teşvik etmektedir (Nguyen ve Tongzon, 2010: 135; Paksoy ve Yöntem, 2013: 1130). Hızlı, güvenli ve
uygun maliyetli lojistik faaliyetlerin gelişmesi, hem yerel ve uluslararası ticaretin gelişimi hem de
ekonomik büyüme için oldukça önemlidir. Özellikle ihracatın artırılabilmesi için temel unsurlardan
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birisi nakliye ve lojistik hizmetleridir. Tüketici davranışlarında görülen değişmeler, yerel ve uluslararası
nakliye ve lojistik hizmetlerine olan talebi artırmıştır. Bu kapsamda lojistik faaliyetlerinin ekonomiye
sağladığı en önemli katkılardan birisi, ulaştırma talep tahminleri ile sürdürülebilir büyüme için ihtiyaç
duyulan sektörlerin belirlenmesine yardımcı olmaktır. Modern lojistik hizmetleri, hızlı ve güçlü bir ivme
ile ekonomik büyümeyi desteklemektedir. Ayrıca, lojistik faaliyetler yeni talepler yaratması nedeniyle
büyümeyi destekleyici bir etkiye de sahiptir. Her iki etki bir arada değerlendirildiğinde, lojistik
sektörünün büyümesi sürdürülebilir ekonomik büyümeye önemli katkılar sağlayacaktır.
Bu çalışmada Türkiye özelinde lojistik sektörünün ekonomik büyümeye olan etkisinin ortaya konulması
amaçlanmıştır. Bu kapsamda lojistik performans indeksi dikkate alınarak, Türkiye’nin mevcut durumu
incelenmiştir. Ayrıca literatür incelemesi yapılarak, lojistik sektörünün Türkiye ekonomisindeki işlevi
ele alınmıştır.

LOJİSTİK PERFORMANS İNDEKSİ (LPE)
Lojistik, ticari ürünlerin ön üretim aşamasından tüketiciye ulaştırılmasına kadar tüm süreci kapsar.
Envanter yönetimi, satın alma, depolama, sipariş işleme, işleme, paketleme, sigorta, gümrükleme ve
nakliye faaliyetlerinin tümü bu kadar geniş bir süreç yelpazesine dahildir. Lojistik faaliyetler içerisinde
en önemli yere sahip olan taşımacılık faaliyetleri, %40 paya sahiptir. Uluslararası ticaretin bir ülkenin
milli gelirindeki payının artması ve ulaşım maliyet faktörlerinden biri olması nedeniyle lojistik sektörü
çok önemli hale geldi. Lojistik sektörünün artan önemi ile teknolojinin hızla gelişmesi, ticari
faaliyetlerde müşteri memnuniyetinin önemli ölçüde artması, ülkenin gelişmesi ve uluslararası ticaretin
büyümesi gibi nedenler giderek öne çıkmaktadır (Gümüş, 2013: 306). Lojistik sektörünün gelişimi
ülkeler arasında farklılık gösterse de, lojistik sektörünün gelişimi, çoğu gelişmekte olan ekonomide
küçük pazar büyüklüğü nedeniyle yavaştır. Dünya Bankası tarafından 2007 yılından itibaren hesaplanan
ülkelerin lojistik performansını altı farklı kriter çerçevesinde ölçen Lojistik Performans İndeksi
(LPI)’dır. LPI, ülkelerin lojistik performanslarını geliştirmek için puanlama yapmaktadır. Ülkenin
lojistik yapısı, lojistik süreçleri, kurum ve kuruluşları ve maliyet performansı hakkında detaylı bilgi
sağlamaktadır. Aynı zamanda sektörle ilgili sorunların ortaya çıkarılmasından, yenilik ve ihtiyaçlarına
ve tarihsel süreçteki gelişmelerin takip edilmesine olanak sağlamaktadır. LPI 2018 yılında 160 ülke
arasında lojistik performans açısından karşılaştırma yapılmasına imkan vermektedir (Erkan, 2014: 56).
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Tablo- 1: Lojistik Performans Endeksi Sıralaması
Sıralama 2007

2010

2014

2016

2018

1

Singapur

Almanya

Almanya

Almanya

Almanya

2

Hollanda

Singapur

Hollanda

Lüksemburg

İsveç

3

Almanya

İsveç

Belçika

İsveç

Belçika

4

İsveç

Hollanda

İngiltere

Hollanda

Avusturya

5

Avusturya

Lüksemburg

Singapur

Singapur

Japonya

6

Japonya

İsviçre

İsveç

Belçika

İsviçre

7

İsviçre

Japonya

Norveç

Avusturya

Singapur

8

Hong Kong

İngiltere

Lüksemburg

İngiltere

Danimarka

9

İngiltere

Belçika

Amerika

Hong kong

İngiltere

10

Kanada

Norveç

Japonya

Amerika

Finlandiya

Türkiye(34)

Türkiye (39)

Türkiye(30)

Türkiye(34)

Türkiye(47)

Kaynak: Worldbank, 2020.

Tablo-1 incelendiğinde, Avrupa Birliği ülkelerinin 2007’den bu yana ilk sıralarda olduğu görülmektedir.
Avrupa Birliğinin en önemli sayılabilecek lojistik üstleri, Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda ve
Lüksemburg’dur (Gümüş, 2013: 308). 160 ülkenin arasında ilk 10’a giren ABD ve Uzak Doğu ülkeleri
başarılı performansları ile dikkat çekmektedir. Avrupa’daki merkezi konumu sayesinde Almanya,
dünyadaki küresel ticaretten büyük ölçüde payını almaktadır. Almanya; Avrupa Birliğinin Doğu Avrupa
ülkelerini bünyesine katmasıyla Avrupa’nın ortak noktası haline gelmiş ve Avrupa’nın önemli lojistik
merkezi haline gelmiştir .Lojistik Performans Endeksi Türkiye açısında incelendiğinde; 2007 yılında
34., 2010 yılında 39., 2014 yılında 30. ve 2016 yılında 34. sırada yer almaktadır. 2018 yılında ise tarihin
en kötü performansı ile 47. sıraya gerilemiştir. Sıradaki gerilemenin nedeni olarak kayıt dışı ekonomi,
taşımacılık alt yapısının hala kurulamaması, sektördeki şirketlerin kurumsal bir yapıda olmamaları, yetki
belgesiz çalışmalar gibi sorunlar gösterilmektedir (Tanyaş, 2018). Ülkelerin lojistik performansları ve
dolayısıyla sektörün gelişmesi ekonomik büyüme açısından oldukça önemlidir.

LİTERATÜR
Ekonomik büyüme ile ülke ekonomisinde önemli rol oynayan lojistik sektörü arasındaki ilişkiyi
açıklayacak yeterli araştırma bulunmamaktadır. Tablo-2’de de özetlendiği üzere lojistik sektöründeki
ampirik araştırmalar genellikle lojistik performans ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiye
odaklanmışlardır.
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Tablo- 2: Literatür Çalışmaları-Özet
Yazar
Liu (2009)

Dönem

Yöntem
Gri
Analiz

Chu (2011)

19982007

Panel Veri Analizi

Chen (2011)

19902010

Reza (2013)

19982010

Beyzatlar,
1970Karaçal
ve 2018
Yekiner (2014)
Hayaloğlu
(2015)

Bulgular
İlişkisel Araştırmada değişken olarak GSYİH, lojistik
sektörünün çıktısı, istihdam ve ölçek endeksi
kullanılmıştır. Sonuç olarak, kullanılan endeksin
GSYH'ye olumlu katkı yaptığı sonucuna varıldı.

Altyapı yatırımı ve endüstriyel üretim endeksini
değişken olarak kullanan araştırmada, lojistik
altyapı yatırımından endüstriyel üretim endeksine
tek yönlü bir nedensel ilişki olduğu sonucuna
varılmıştır.
Cusum ve Hansen Araştırmada lojistik sektörü ile ülke ekonomisi
Testi
arasındaki ilişki incelenmiş ve lojistik sektörünün
ekonomik kalkınmaya sürekli katkısı tespit
edilmiştir.
Eşbütünleşme ve Nakliye sektörünü test etmek için kargo hacmi ve
Granger
GSYİH değişkenlerini kullanarak, sonuç, lojistik
Nedensellik
endüstrisinin ekonomik büyümeyi destekleme ve
İlişkisi
sürdürme üzerinde bir etkiye sahip olduğu
şeklindedir.
Panel Veri Analizi AB ülkelerinin ulaştırma sektörü ile GSYİH
arasındaki ilişkiyi inceledi ve bu iki değişken
arasında bir korelasyon olduğuna dikkat çekti.

Sharipbekova
2007ve Raimbekov 2016
(2018)

32 OECD ülkesinde lojistik sektörü ile ekonomik
büyüme arasındaki ilişkinin analizinde, lojistik
sektörünün ekonomik büyümeye bağlı olduğu
sonucuna varıldı.
Panel Veri Analizi Çalışmada OECD ülkelerindeki lojistik sektörü ile
ekonomik büyüme arasındaki ilişki incelenmiş ve
ekonomik büyümenin etkisi gözlemlenmiştir.
Eşbütünleşme ve Bu değişkenler birlikte entegre edilmiştir ve
Granger
Granger nedenselliği, büyümeden lojistik sektörüne
Nedensellik
kadar uzun bir süredir mevcuttur.
İlişkisi
Faktör Analizi
Çalışma, lojistik verimliliğin sadece ekonomik
büyümeyi değil, aynı zamanda bir ülkenin küresel
ölçekte kalkınmasını da etkilediğini gösteriyor.

Sun, Li ve 1985Leivd (2018)
2015

Lotka-Volterra
Modeli

Malhotra
ve 1991Mishra (2019)
2016

Nedensellik Testi

19942011

Sezer ve Abasız 1970(2017)
2014
Kuzu ve Önder 2005(2018)
2014
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Panel Veri Analizi

Karayolu ve demiryolu taşımacılığının ekonomik
büyüme üzerindeki etkisini analiz ederken, sonuç,
ulaştırma sektörü ile ekonomik büyüme arasında bir
ilişki olmadığıdır.
Hindistan'ın lojistik sektörü ve ekonomik büyüme
çalışmasında, GSYİH'deki değişimlerin lojistik
sektörü üzerinde olumlu etkisi olduğu tespit edildi.

Tablo-2’ye göre bazı çalışmalarda lojistik sektörü ile dış ticaret arasındaki ilişki incelenmiştir. Sektörle
ilgili yeterli araştırma yapılmamasının en önemli nedeni veri eksikliğidir. Sınırlı sayıda araştırmada
kullanılan veriler genellikle ulaşım türü ile ilgilidir. Ulusal literatürde nakliye ve depolama
faaliyetlerinin kullanıldığı herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Uluslararası literatürde ekonomik
büyüme ve lojistik sektörü ile ilgili araştırmalar ülkeler arasında farklılık gösterse de ülkeler arası
ilişkiler farklıdır. Ekonomik büyüme ile bu sektör arasında tek yönlü veya iki yönlü bir ilişki söz konusu
olmaktadır.

LOJİSTİK SEKTÖRÜ EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ
Ekonomik büyüme, bir ekonomide mal ve hizmetlerin üretimindeki artıştır. Sermaye malları, emek,
teknoloji ve beşeri sermayedeki artış ekonomik büyümeyi destekleyebilir. Ekonomik büyüme reel Gayri
Safi Yurt İçi Hâsıla (GSYİH)’deki artıştır. Gayri safi milli hasıla, bir ülke halkının belirli bir zaman ve
sonrasında ürettiği mal ve hizmetlerin piyasa değeridir. Dışarıdan gelen faktör gelirleri ile dışarıya giden
faktör gelirleri arasındaki farka net dış alem geliri denir. Dışarıdan gelen faktör gelirleri dışarıya giden
faktör gelirlerinden fazla ise net dış alem geliri pozitif; az ise net dış alem geliri negatif olmaktadır
(Çelik, 2009: 3).
Ekonomik büyüme genellikle zaman içinde milli gelirdeki artışı ifade etmektedir. Ekonomik büyüme,
diğer mal ve hizmetlerin toplam piyasa değerinde büyümeyi artırmak için GSYİH gibi tahminler
kullanılarak ölçülmektedir. Zorunlu olmamakla birlikte, genellikle, toplam üretim getirisi, ortalama
marjinal üretkenlikteki artışla ilgilidir. Bu, gelirin artmasına neden olur ve tüketicileri daha fazla mal
almaya teşvik eder. Sonuç, daha yüksek bir maddi yaşam kalitesi veya yaşam standardıdır. Ekonomik
büyüme genellikle fiziksel sermaye, beşeri sermaye, emek ve teknolojinin bir işlevi olarak
modellenmektedir. Basitçe söylemek gerekirse; çalışma çağındaki nüfusun sayısını ve kalitesini,
nüfusun kullanması gereken araçlar, emek, sermaye ve hammaddeler üçlemesiyle birleştirmek
ekonomik büyümeyi teşvik edecektir. Ekonomik büyümeyi sağlamanın birçok yolu olmasına rağmen;
lojistik faliyetlerinin kalkınma ve büyümedeki önemi giderek artmaktadır.
Küreselleşmenin gelişmesiyle birlikte uluslararası ticaret hacminin genişlemesi, ülkelerin lojistik
yeteneklerini geliştirmelerini gerekli kılmaktadır. Lojistik sektörü, ülkenin kalkınmasında ve
büyümesinde kilit rol oynamaktadır. Lojistik sisteminin faaliyetleri üretim, dağıtım, teslim alma ve
teslim etme sürecinde organizasyon yapma ayrıca tüm bu işlemleri gerçekleştirirken; planlama ve
ekonomik akışı gerçekleştirme gibi aşamaları da kapsamaktadır. Bu amaçlara ulaşmak için kaynakların
rasyonel dağılımını sağlamak gerekmektedir. Katma değer yaratan tüm bu faaliyetler ülke içindeki
kaynaklarla gerçekleşmektedir. Ülkedeki kaynakların etkin dağılımı da ülke ekonomisi büyümesi
açısından avantaj sağlamaktadır (Yurdakul, 2020).
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Lojistik sektörünün gelişimi; üretim, tüketim ve dış ticaret yoluyla makroekonomik büyümeye yardımcı
olmaktadır. Taşımacılık alt yapı yatırımları, bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi, gemi inşası, yük
taşıma ve takibi gibi faaliyetlerdeki iyileşme ihracat ve ithalatta üretim maliyetlerinin azalmasını
sağlamaktadır. Taşımacılık ve lojistik sektörünün gelişimi, sadece üretimi ve tüketimi doğrudan
etkilemekle kalmaz, aynı zamanda birçok doğrudan ve dolaylı dışsallığın oluşması yoluyla çarpan
mekanizmasıyla büyümeyi de teşvik etmektedir (Nguyen ve Tongzon, 2010: 135). Malların hızlı,
güvenli ve maliyet etkinliği içinde taşınması yerel ve uluslararası düzeyde ticaret ve aynı zamanda
ekonomik büyüme için önemli niteliktedir. Nakliye ve lojistik hizmetleri, ihracatın hızlı büyümesi ve
küresel ekonominin yapısı için temel ön koşullardır. Tüketici ürün ve hizmetlerinin büyümesi, yerel ve
uluslararası
nakliye
ve
lojistik
hizmetlerine
olan
talebi
artırmıştır.
Lojistik faaliyetlerin ekonomiye bir diğer katkısı da ulaştırma talep tahminleri ile sürdürülebilir büyüme
için ihtiyaç duyulan sektörlerin belirlenmesine yardımcı olmaktır. Sonuç olarak, modern lojistik
hizmetleri, "itici" ve "hızlandırma" gücüyle ekonomik büyümeyi desteklemektedir. Lojistik faaliyetler
ekonomik büyümeyi teşvik ederken hızlanması ve talep yaratması nedeniyle itici bir etkiye sahiptir. Bu
nedenle, bu iki etki altında, lojistik endüstrisinin büyümesi ve ekonomik büyüme aynı anda hareket etti
ve lojistiğin istikrarlı gelişimi ekonomik performansı iyileştirmiştir. Lojistiğin makroekonomik ve
sosyal yönleri; düşük dış maliyetler, enerji tasarrufu ve ulusal kaynakların optimum kullanımı gibi
faktörlerden dolayı ekonomik verimliliğe daha fazla önem verilmektedir (Topçuoğlu vd., 2016).
Türkiye’nin jeopolitik konumundaki avantajı ve 1980’de dış ticaretin serbestleşmesi lojistik
sektöründeki gelişmeler ile birlikte Türkiye’nin 2000’li yıllarda uluslararası firmalarla yapmış olduğu
antlaşmalarla lojistik sektöründe gelişim sağlamıştır. Sektör, öncelikle Türk lojistik sektörünün
makroekonomik düzeydeki etkinliğini, yani gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) katkısı üzerinde
çalışılması gerektiğini ölçmelidir. Lojistik sektörünün ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin GSYİH
içindeki payı 2015 yılı itibariyle %12’dir. Bu sektörün ilerlemesi, başta ticaret olmak üzere sanayinin
gelişmesine duyarlı olduğunu gösterdiği için dış ticaretin daraldığı dönemde bu sektör de gerileme
eğilimindedir. Türkiye'nin genel ekonomik görünümü, yatırım ilgisinin bir başka göstergesidir. Lojistik
sektöründe kamu ve özel sektör yatırımları en önemli yatırım projeleri olup, 2015 yılı itibarıyla toplam
yatırım içindeki payları sırasıyla % 36 ve % 17'dir. İstikrar göstergelerinden biri olan lojistik sektörü
aynı zamanda istihdama da katkı sağlamaktadır. Son 10 yıllık süreçte Ulaştırma ve Depolama
faaliyetlerinin GSYİH’ye katkısı %8 civarındadır. 2017 yılından itibaren Ulaştırma ve Depolama
faaliyetlerinin artış gösterdiği 2019 yılında ise son on yıldaki en yüksek seviye olan %8.6 ulaştığı
gözlemlenmiştir. 2013 yılından sonra navlun gelirlerinin giderlerinden fazla olması taşımacılık
sektörünün ülke ekonomisine katkısını artırmıştır. TÜİK tarafından yayınlanmaya başlayan Uluslararası
Hizmet Ticareti İstatistiklerinde taşımacılık faaliyetleri ithalatta ve ihracatta en büyük payı almaktadır.
2019 yılında ihracatta %72 oranına sahip iken %40 ile ithalatta en büyük paya sahip olmuştur (UTİKAD,
2021).
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SONUÇ
Bu çalışmada lojistik sektörünün ekonomik büyümeye olan katkısı ele alınmıştır. Lojistik sektörü,
dünyada hızla büyüyen ve gelişen bir sektör olarak ülkenin ekonomik büyümesine farklı göstergeler
dikkate alındığında önemli katkılar sağlamaktadır. Lojistik sektörü dünya genelinde istikrarlı bir şekilde
büyümektedir. Lojistik sektörünün ekonomik büyümeye katkısı, sektöre olan ilginin artmasına neden
olmuştur. Lojistik alanında reformlar yapılırken, gümrük performansı, altyapı, uluslararası taşımacılık,
lojistik kalite ve kabiliyetler, takip ve izleme, zamanlama gibi konular göz önünde bulundurularak, bu
gibi konular ülkelerin lojistik faaliyetleri açısından ilerlemesine katkı sağlayacaktır. Lojistik sektörünün
gelişmesi, ülkenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmuş, yeni istihdam alanları sağlamış, gelir
yaratmış, doğrudan yatırımı olumlu etkilemiş, ticaret hacmini artırmış ve ekonomik büyümeyi olumlu
yönde etkilemiştir. Ekonomik büyüme, lojistik sektörünün gelişmesine yol açmıştır. Kazanılan
tecrübeye göre nedenselliğin ekonomik büyümeden lojistik sektörüne kaydığı tespit edilmiştir.
Türkiye’nin yıllara göre dış ticareti incelendiğinde son 10 yıllık dönem içerisinde 2013 yılında en büyük
dış ticaret hacmine ulaştığı, 2017 yılı hariç ihracat-ithalat farkının azalma eğiliminde olduğu, 2011
yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı sadece %56 iken bu oranın 2019 yılı sonunda %84,6’ya
yükseldiği görülmektedir. 2020 yılının üçüncü çeyreğinde ise %76 ya gerilemiştir.
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Öz
Tersine lojistik; atıkların, yaşam süresi dolan ürünlerin, stok fazlası kalmış veya üretime henüz konu
olmamış hammadde fazlası olan vb. ürünlerin tekrar üreticiye dönüşünü sağlayan bir ağ zinciridir.
Günümüz bilinçli tüketicileri, yasal sorumluluklar ve firmaların maliyetlerini azaltmak istemeleri tersine
lojistik sürecine olan ilginin artmasına ortam hazırlamıştır. Dolayısıyla dünyada pek çok firma tersine
lojistik sürecini çalışma prensipleri haline getirerek birçok avantaj elde etmiştir.
Tersine lojistik süreci ile hem ulusal hem uluslararası faaliyet gösteren firmaların veya üreticilerin
ihtiyacı olan hammadde, rekabet pazarındaki var oluşları, yasal düzenlemelerin gereği olan unsurlar ve
müşteri memnuniyeti sağlamak gibi konularda, üretim ve üretilen ürünlerin pazara sunulması süreçlerini
daha az maliyetli ve ulaşılabilir halde çözümlemek mümkündür. Bu çalışma, tersine lojistik kavramı ve
faaliyetleri, tersine lojistiğin sağladığı faydalar, tersine lojistiğin uygulanma nedenleri ve dünyada
tersine lojistik uygulayan firma örnekleri hakkında bilgi vermektedir.
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Abstract
Reverse logistics; wastes, products that have expired, stock surplus or raw material surplus that have not
been subject to production yet. It is a network chain that enables the products to return to the producer.
Conscious consumers of today, legal responsibilities and companies' desire to reduce their costs, on the
contrary, created an environment for the increase of interest in the logistics process. Therefore, many
companies in the world have gained many advantages by making the reverse logistics process their
working principle.
With the reverse logistics process, it is possible to solve the processes of production and launching the
manufactured products to the market in a less costly and accessible way, such as raw materials needed
by companies or manufacturers operating both nationally and internationally, their presence in the
competition market, elements required by legal regulations and ensuring customer satisfaction. The
purpose of this study is to discuss the benefits of reverse logistics, the reasons for the reverse logistics
and the examples of companies that apply reverse logistics in the world, as well as the concept of reverse
logistics and its activities.
Keywords: Reverse Logistics; Logistics; Reproduction

GİRİŞ
İktisadi anlamda kıt kaynakların etkin kullanımının önemi her geçen gün artmaktadır. Bu bağlamda
tüketilen/kullanılan malların/malzemelerin geri kazanımı konusu son zamanlarda literatürde en fazla
tartışılan konuların başında gelmektedir. Hali hazırda başta yerel yönetimler olmak üzere çeşitli kurum
ve kuruluşlar tarafından geri kazanım ve sıfır atık projeleri hayata geçirilmektedir. Söz konusu projelerin
bir paydaşı olarak tüketiciler de ihtiyaçlarının temini konusunda yeşile önem veren firmaları tercih
etmeye başlamışlardır. Bu değişim süreci firmaları yeşile saygı duymaya ve yeşil odaklı faaliyet
göstermeye zorlamış, müşteri memnuniyeti sağlamak ve pazardaki diğer rakiplerine karşı da rekabet
üstünlüğü elde etmek amacıyla çeşitli arayışlara girişmişlerdir. Bu arayışlardan birisi de tersine lojistik
faaliyetleridir.
Tersine lojistik, kimyasal veya kağıt atıkların, kullanım süresi geçen, yaşam süresi dolan, piyasaya hatalı
veya hasarlı şekilde sunulmuş, stok fazlası kalmış veya üretime henüz konu olmamış hammadde fazlası
olan veya kullanımı sonunda kendi fonksiyonu dışında da kullanılabilecek durumda olan ürünlerin
tekrar üreticiye dönüşünü sağlayan bir süreçtir (Paksoy, 2019). Firmaların tersine lojistik sürecine dahil
olmaları için ekonomik, yasal, pazarlama veya varlığı koruma gibi nedenler mevcuttur. Bilgiye hızlı
ulaşabilmenin sonucu olan bilinçli tüketiciler, doğal kaynakların hızla azalması, piyasada aynı sektör
içinde hizmet veren birçok farklı firma yani artan ve gün geçtikçe gelişen rekabet ortamı ve
hükümetlerin yasal zorunlulukları, tersine lojistik sürecini şirketler için kaçınılmaz bir unsur haline
getirmiştir. Bu çalışmanın amacı, tersine lojistik kavramı ve faaliyetlerini tanımlayarak, tersine lojistiğin
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sağladığı faydaların ve tersine lojistiğin uygulanma nedenlerinin tartışılmasının yanı sıra dünyada
tersine lojistik uygulayan firma örneklerinin de incelenmesidir.

TERSİNE LOJİSTİK
Tarihte tersine lojistik ile ilgili pek çok farklı yaklaşım ve tanım bulunmaktadır. Lambert ve Stock’a
göre (1981) tersine lojistik, üreticiden tüketiciye doğru olan klasik lojistik yaklaşımının önemi nedeniyle
“tek yönlü yolda yanlış yönde gitmek” tir. 1980’li yıllar boyunca da tersine lojistik kavramı, alışıla
gelmiş olan üreticiden tüketiciye gidişin tersi yönde olan, alıcıdan satıcıya doğru ürün hareketi olarak
görülmüştür (Rogers ve Tibben-Lembke, 2001).
Giuntinu ve Andel (1995), tersine lojistik yönetimini altı bölümde incelemişlerdir. Buna göre tersine
lojistik, aşağıda sıralamalarla ifade edilmektedir:
 Kabul: iç veya dış müşteriden geri kazanılacak olan stok, mevcut ürün veya müşteride bulunan
malzeme gibi ürünlerin sipariş giriş yada muhasebe sistemlerinden faydalanılarak alınmasıdır.
 Geri alım: ürünün müşteriden elden teslim alınarak taşınması sürecidir.
 Gözden geçirme: firmanın müşteriden tekrar alınan ürünü nasıl değerlendireceğine karar
vereceği aşamadır.
 Yenileme: müşteriden geri alınan ürünün tamiri veya işlenmesidir.
 Nakil: ürün, firmanın tedarik zincirine dahil olarak taşınır.
 Re-engineering: yönetimin, tersine lojistik sürecinin daha profesyonel olması için tedarik zinciri
sistemini kontrol ettiği aşamadır.
Tersine lojistik, planlama süreci, uygulama ve etkinlik kontrolü, hammaddelerin maliyet etkin anlayışı,
stok süreçleri, bitmiş ürün, yeniden değer elde etme ve uygun imha amacı ile alıcıdan satıcıya doğru
bilgi akışıdır (Rogers ve Tibben-Lembke, 1999). Kroon (1995)’a göre ise ters lojistik “tehlikeli olan
veya tehlikeli olmayan ambalaj ve ürün atıklarının azaltılması, yönetilmesi ve imhasını içeren lojistik
yönetim aktivitesidir”.
Yukarıda belirtilen tanımların yanı sıra literatürde farklı yaklaşımlar çerçevesinde değişik tanımlar da
yapılmaktadır. Dowlatshahi’ye (2000) göre, tersine lojistik üreticinin geri kazanım, üretimde süreklilik
veya imha için tüketiciden gönderilmiş materyal veya parçaları sistematik olarak kabul etme ve
kaynakları etkin kullanım sürecidir. Fleischmann vd. (2001) göre, geleneksel tedarik zincirinin,
kullanılmış veya atık durumda olan ürünlerin imhası ve bu ürünler için muhafaza alanlarının ürün
alışveriş ve stok planlanmasının kontrol altına alınması işlemleridir. Koban vd. (2007) göre ise tersine
lojistik; kutu, şişe, kağıt vb. gibi atık maddelerin geri dönüştürülerek yeniden üretim sürecine dahil
edilmesi ve iade edilen veya defolu ürünlerin farklı satış alanlarında tekrar satılmak için
değerlendirilmesi gibi unsurları içermesi sebebiyle de çevreye duyarlı lojistik olarak da
tanımlanmaktadır. Bu tanımlamalar kapsamında tersine lojistik, kimyasal veya kağıt atıkların, kullanım
süresi geçen, yaşam süresi dolan, piyasaya hatalı veya hasarlı şekilde sunulmuş, stok fazlası kalmış veya
üretime henüz konu olmamış hammadde fazlası olan veya kullanımı sonunda kendi fonksiyonu dışında
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da kullanılabilecek durumda olan ürünlerin tekrar üreticiye dönüşünü sağlayan bir ağ zinciri şeklinde
ifade edilebilecektir.

İleri Lojistik ve Tersine Lojistik Arasındaki Farklar
Lojistik, hammadde, yarı mamul ve mamullerin ve üretim sürecinin ilk aşamadan tüketim için piyasaya
sunulmasına kadar etkin bir sistematik süreç ile depolanmasının planlanması, uygulanması ve piyasaya
sunulması sürecidir. Ters ve ileri lojistik arasındaki farklar Tablo-1’de yer almaktadır.
Tablo- 3: İleri ve Ters Lojistik Arasındaki Farklar
İLERİ LOJİSTİK

TERSİNE LOJİSTİK

Tahmin göreceli olarak daha kolaydır.

Tahmin zordur.

Tek birimden çok birime taşıma söz konusudur.

Çoktan teke taşıma söz konusudur.

Ürün kalitesi düzgün dağılır.

Ürün kalitesi düzgün dağılıma uygun dağılmaz.

Ürün paketleme düzgün dağılır.

Ürün paketleme genelde zarar görmüştür.

Konum/rota bilgileri açıktır.

Konum/rota bilgileri açık değildir.

Kanal standartlaşmıştır.

İstisna bölgeler olabilir.

Fiyatlandırma göreceli olarak düzgün dağılır.

Fiyatlandırma birçok faktörde etkilenir.

Hızın önemi vardır.

Hız
genellikle
değerlendirilmez.

bir

öncelik

olarak

İleri dağıtım maliyetleri muhasebe sistemince Ters dağıtım maliyetleri daha az görünürdür.
takip edilir.
Envanter yönetimi tutarlıdır.

Envanter yönetimi tutarlı değildir.

Ürün yaşam çevrimi kontrol edilebilirdir.

Ürün yaşam çevrimi karmaşıktır.

Partiler arası işbirliği daha kolaydır.

Partiler arası işbirliği için ek faktörlerin de
dikkate alınması gerekir.

Pazarlama metotları iyi bilinmektedir.

Pazarlama metotları çeşitli faktörlerden etkilenir.

Kaynak: Tibben-Lembke ve Rogers, 2002: 276.

Tablo-1’e göre tersine lojistik sürecine ait yapılması gereken planlamalar, kontroller ve süreç ile alakalı
tahminler ileri lojistiğe göre oldukça zordur. Tersine lojistik sürecine dahil olan ürünün durumu veya
ürün sayısı belirsizlik arz edebilmektedir. İleri lojistik sürecinde imal edilen ürün tek bir noktadan birçok
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noktaya doğru hareket eder ve piyasaya yayılır. Fakat tersine lojistik sürecinde piyasaya yayılan ürünler
çok farklı noktalardan toplanarak üretim noktasına geri döner, rota belli değildir. İleri lojistikte üretime
konu olan ürünün kalitesi belli, bilinen düzeyde ve diğer ürünlerle aynıdır, ancak tersine lojistik süreci
ile geri alınan ürünün kalitesi belli değildir. Dolayısıyla tersine lojistik sürecindeki ürünlerin paketleme
ve ambalajında da sorunlar yaşanabilir. Tüketiciden üreticiye dönen ürünlerin kalitesi,
paketleme/ambalajlama standartları aynı olmadığından fiyatlama konusunda belirsizlik mevcuttur.
İleri ve tersine lojistik karşılaştırılırken ileri yönlü dağıtım ve ters yönlü dağıtımın birbirinin simetriği
olduğu düşünülmektedir. Ancak her iki dağıtım türü de kendi içlerinde belirli farklar içermektedir. Bu
farklar ve ileri ve tersine lojistik dağıtım ağlarının çalışma mantığı Şekil-1’de gösterilmektedir.

Şekil- 4: İleri ve Tersine Dağıtım
Kaynak: Fleischmann vd., 1997: 5.

Şekil-1’e göre, ileri lojistik sürecinde üretilen ve/veya geri dönüşüm süreci ile elde edilen hammadde,
direk olarak ya da tedarikçiler aracılığı ile üreticilere ulaştırılmaktadır. Üreticiler ise bu hammadde ile
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üretmiş oldukları ürünleri farklı süreçlerle piyasaya dağıtır ve bu ürünler müşterilere ulaştırılmış olur.
İşte bu ürünlerin kullanım ömrünü tamamlaması, bozulması, parçalarından her hangi birinin kaybı veya
ürünün üretiminden kaynaklı bir sorunun yaşanması halinde toplama süreci başlar. Bu aşamada ise
tersine lojistik süreci başlar, ürün geri dönüşüm sürecine girer ve döngü bu şekilde devam etmektedir.
Üreticiden müşteriye yani ileri lojistikte ürün, üretim kanalından çıkıp dağıtım birimine ulaştırılır.
Ancak tersine lojistikte tüketicilerden geri dönen ürünler farklı toplama merkezlerine iletilir ve bu farklı
toplama merkezlerinden gelen ürünler de ortak bir merkeze iletilir. Lojistikte ambalajlama düzgündür,
konum-rota bilgileri belirlidir, stok yönetimine yaklaşım sistematiktir ve hıza önem verilir. Ancak
tersine lojistik süreci için bunların tam tersi söz konusudur. Lojistik süreci alışıla gelmiş durumda
değildir, fiyatlama farklı birçok sürece bağlıdır, pazarlama konusunda dikkat edilmesi gereken birçok
detay yer alır, tersine lojistik sürecine dahil olan birimler arasındaki ulaşım ve iletişim, ileri lojistiktekine
göre daha komplike ve zordur. Maliyetler açısından da bazı farklılıklar söz konusudur (UTİKAD, 2012).
Tablo-2’ de ileri ve tersine lojistik arasındaki maliyet karşılaştırmaları bulunmaktadır.

Tablo- 4: İleri ve Ters Lojistik Maliyetlerinin Karşılaştırılması
Maliyet Kalemleri

İleri Lojistik Maliyetleri İle Karşılaştırılması

Nakliye

Daha yüksek

Stok bulundurma maliyeti

Daha az

Fire/kayıp

Çok az

Eskime

Daha yüksek olabilir

Toplama

Çok yüksek, daha az standartlaştırılmış

Sınıflama/kalite tanımlama

İleri lojistikte yok, ters lojistik için önemli

Yenileme/yeniden paketleme

İleri lojistikte yok, ters lojistik için önemli

Kaynak: Tibben-Lembke ve Rogers, 2002: 278.

Nakliye süreçlerine ilişkin ortaya çıkan maliyetler, tersine lojistik sürecini en çok etkileyen etkenlerdir.
Bunun nedeni nakliye miktarının az olup, tüketiciden geri dönen ürünlerin paketlerinin düzgün
olmamasıdır, paketlemenin düzgün olmaması geri dönen üründe eskime, bozulma ve yıpranma meydana
getirebilir. Bu da nakliye maliyetlerinin tersine lojistik için ileri lojistikten çok daha yüksek olması
sonucunu doğurmaktadır. Stok bulundurma maliyeti ise ileri ve tersine lojistik süreçleri için değişkenlik
gösterir, tersine lojistik süreci için stok bulundurma maliyeti daha az olabilir. Tersine lojistik sürecine
konu olan ürünlerde kayıplar ve eskimiş ürünler ileri lojistik sürecinde çok az sayıda görülmektedir,
üreticiye veya tedarikçiye geri dönen ürünlerin paketlemeleri/ambalajlamaları düzgün olmadığından
tersine lojistikte kayıplar daha fazladır. Ürünleri sınıflama ve bunu yaparken kalitelerini tanımlama
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tersine lojistik için çok daha önem arz etmektedir. Çünkü bu sürece dahil olan ürünler ya imha edilecek
ya da belirli aşamalardan geçerek yeniden kullanıma tabi tutulacaktır. Bu kapsamda ileri lojistikteki
ürünler ise tek bir standart kalite ile piyasaya sunulmaktadır. Tersine lojistik ile geri dönen ürünler
yeniden kullanım için piyasaya sürülecekse paketlemeye önem verilmelidir (Karaçay, 2005: 325).

TERSİNE LOJİSTİK UYGULAMA NEDENLERİ
Özel veya kamusal işletmelerin tersine lojistik sürecine dahil olma nedenleri, Şekil-2’de de görüldüğü
üzere, ekonomik nedenler, pazarlama nedenleri ve yasal nedenler olmak üzere üç başlık altında
incelenmektedir.

YASAL
NEDENLER

EKONOMİK
NEDENLER

PAZARLAMA
NEDENLERİ

Şekil- 5: Tersine Lojistiğin Uygulama Nedenleri
Kaynak: Çekerol, 2013: 16.

Literatürde bulunan farklı araştırmalarda bu üç nedene ek olarak “varlığı koruma” ve “kurumsal
sorumluluk” nedenleri de eklenmiştir.
Ekonomik Nedenler: Literatürdeki araştırmalar, ekonomik nedenlerden bahsederken dolaylı ve
doğrudan olarak iki boyutta inceleme sağlamışlardır: Doğrudan fayda; malzeme girişi, maliyet azalımı
ve katma değerli geri kazanım olarak açıklanabilir. Dolaylı fayda ise; yeşil imaj, firmanın tüketici ile
iletişiminin ve tüketici memnuniyetinin artması, yasal süreçlere hazırlıklı olmak ve pazar korunumu
şeklindedir (Fleischmann, 2001: 18).
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Pazarlama Nedenleri: Günümüz tüketicileri, ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla seçtikleri firmaları veya
markaları daha bilinçli ve yeşile duyarlı şekilde seçmektedirler. Çevreci ve doğaya karşı sorumluluk
sahibi olan bu tüketici kesim için yeşil kavramı çok daha önemli hale gelmiştir. Bu sebeple çoğu firma
geri dönüşüm uygulamalarını, çevreci ve yeniden kullanıma imkan sağlayan ürünlerini ön plana
çıkarmaktadırlar. Firmaların yer aldığı ve günümüzde artarak devam eden rekabet ortamında
tüketicilerden geri gelen ürünleri tekrar değerlendirebilecek olmak ve bozuk ürünün bedelini müşteriye
iade etmek, tamir servisi sağlamak için gerekli olan politikalar, firmaların yeşil imajına destek
sağlamaktadır (Thierry vd., 1995: 116).
Yasal Nedenler: Firmaların tersine lojistik uygulama nedenlerinden birisi de yasal nedenlerdir.
Ülkemizde geri dönüşüm süreçleri; çevre yasası ve bu yasayla beraber çıkarılan yönetmeliklerle
düzenlenmektedir. Bu yönetmeliklerden bazıları şu şekildedir (Acar ve Kara, 2014: 353):









Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği (APAK)
Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği
Poliklorlu Bifenil Ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolleri Hakkında Yönetmelik
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Ayrıca burada kullanılan yasal süreçler işletmelerin sattıkları ürünleri iade alması ile ilgili kuralları da
içerir. Birçok ülkede bu yasalar müşteriyi korumak adına çıkarılmıştır. Firmalar, ürettikleri ürünlerin
belirli kısımlarını geri toplamakla yükümlüdürler. Özellikle Avrupa Birliği, çevresel etkilerin
azaltılması hatta ortadan kaldırılması için “yeşil yasaların” geliştirilmesi ve uygulanmasına önem
verilmektedir. Ayrıca Avrupa Birliği tarafından Atık Elektrik Elektronik Eşyaların Kontrolü ve
Yönetimi Yönergesi, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönergesi, Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının
Kontrolü Yönergesi, Katı Atıkların Kontrolü Yönergesi, Hayat Seyrini Tamamlamış Taşıt Araçları
Yönergesi yayınlanmıştır (Çekerol, 2013: 16-17).
Varlığı Koruma ve Kurumsal Sorumluluk Nedenleri
Bu neden, firmaların ürettikleri ürünlerle ilgili bilgileri koruma istekleri ile ilgilidir. Çünkü ürettikleri
ürünler ile ilgili bilgi sürekliliği sağladıklarında ikincil pazarlarda veya rakiplerine karşı üstünlük
sağlayabileceklerdir. Yaşam süresi dolan veya kullanılan ürünlerin üretici firma tarafından geri
alınmasıyla, diğer üreticilerin ve rakip firmaların ürünle alakalı bilgi edinip rekabet üstünlüğü
sağlamasını engellemek amaçlanır. Varlığı koruma ve kurumsal sorumluluk nedenleri; firmalar için
tersine lojistik politikalarını, oluşturulup organize bir şekilde üzerinde durulması gereken bir konu haline
getirmiştir.
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TERSİNE LOJİSTİĞİN ÖNEMİ VE SAĞLADIĞI FAYDALAR
Geri dönüşüm yöntemleri ve yeniden üretim, kullanım süreçleri ters lojistiğin faydalarından sayılabilir.
Üretim sürecine dahil olmayan hammaddeler dışında, üretilecek olan ürünlerin yapısına veya işleyişine
uymayan hammadde ve yan ürünler belirli işlemler doğrultusunda olarak üreticinin pazarına tekrar
sunulur ve üretici bu hammaddeleri tekrar elde ederek üretim aşamasına dahil eder (Genç, 2009: 276).
Bu nedenle firmalar çevre ve doğaya verdikleri önemden dolayı tersine lojistik sürecinde daha da etkili
şekilde yer almaya önem verirler. Dolayısıyla tersine lojistik ağ yapısı firmalar için sistematik ve yapısal
bir biçimde ele alınması gereken bir konu haline gelmiştir. Tersine lojistik sürecinde tüketicilerden
üreticilere geri dönen endüstriyel atıklar, evsel atıklar, ambalaj atıkları veya yaşam süresi dolmuş artık
fonksiyonu dahilinde kullanılamayacak durumda olan ürünlerin, firmaların yeniden üretim süreçlerine
konu olabiliyor olması, yapılan araştırmalar sonucunda gösteriyor ki firma performanslarını artırıcı ve
firmalara ek gelir sağlama imkanı veren bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Çekerol’a (2013) göre,
tersine lojistikteki potansiyel işletme fırsatları, piyasaya sunulmuş olan ürünlerin firmalara geri
dönüşümden kaynaklanacak fırsatlar, pazara sunulan yeni ürünlerin geri dönüşümden oluşan üretici ve
işletme fırsatları, tüketici tarafından uzun sürelerce kullanılan dayanıklı ürün veya çeşitli sebeplerle
ömrünü çabuk tamamlamış olan kısa ömürlü ürünlerin geri dönüşümünde işletme için oluşan fırsatlar
şeklinde sınıflandırılmaktadır.
Günümüzde, tüketiciler ihtiyaçlarının temini konusunda büyük çoğunlukla yeşile önem veren firmaları
tercih etmeye başlamıştır. Yeşile saygı duyan ve yeşil odaklı faaliyet gösteren firmalar tüketiciler
tarafından daha çok tercih edildiğinden müşteri memnuniyeti sağlamak amacıyla birçok firma da bu
alana yönelmiş ve tersine lojistik faaliyetlerinin artış göstermesine olanak sağlamıştır.
Kimyasal, evsel veya kağıt atık ürünlerinin artması ve bu atıkların belirli süreçlerden geçerek tekrar
işlenebilir olmasının keşfi, teknolojinin her geçen gün gelişiyor oluşu, insanların gün geçtikçe çevre
bilincine önem vermesi, firmaların da maliyetlerini nasıl azaltabilecekleri konusundaki araştırma ve
çalışmaları sonucunda tersine lojistik faaliyetleri gelişmiş ve gelişmeye de devam edecektir. Bu
gelişimlerle beraber çevre ve doğanın geleceğinin korunuyor oluşu, atıkların sınıflandırılarak
toplanmasıyla ekonomiye tekrar kazandırılabiliyor olması tersine lojistiğin faydaları arasında
gösterilebilir.

TERSİNE LOJİSTİK SÜRECİNDE UYGULANAN FAALİYETLER
Ters lojistik süreci malzeme yönetimi, dağıtım ve son tüketiciden üreticiye kadar olan süreci kapsayan
üç ayrı aşamadan oluşur (Erkayman, 2007: 10). Tersine lojistikte ürünler tüketicilerden geri alınır ve
üretimin söz konusu olduğu firmalara, fabrikalara veya depolara ulaşımı sağlanır. Ürünlerin geri dönüşü
sağlandıktan sonra, bu ürünler detaylı incelenir ve ne yapılması, hangi aşamaya geçilmesi ile ilgili karar
alma süreci başlatılır. Bu karar alma sürecinde ürünlerin deforme olup olmadığı veya ne kadar deforme
olduğu, hala kendi fonksiyonunda kullanılıp kullanılamayacağı ve nitelikleri gibi unsurlara bakılır.
Bunun sonucunda tamir etme ve yeniden kullanım, ürün yenileme, geri dönüşüm veya doğaya
verebileceği zararlar göz önüne alınarak, imhası vb. gibi süreçler başlatılmaktadır.
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Kullanılmış ya da kullanım ömrünü tamamlamış malzemeleri geri kazanmak için beş önemli işlem söz
konusudur. Bunlar şu şekilde aşağıda yer almaktadır (Şengül, 2011: 420-421):






Tamir etme ve yeniden kullanım,
Ürün yenileştirme veya makyajlama,
Yeniden üretim,
Üründen parça alma,
Geri dönüşüm

Literatürde birçok yazar tersine lojistik sürecindeki faaliyetler konusundaki kavramları açıklamışlardır.
Bu kavramlara ve içeriklerden bazıları aşağıda yer verilmiştir (Thierry vd., 1995: 117-125; Karaçay,
2005: 322-323; Demirel ve Gökçen, 2008: 905; Şengül, 2011: 416-418; Çekerol, 2013: 20; Temur vd.,
2015: 12-16; Kayar, 2015: 54-55).
Toplama: Kullanılmış ürün ya da malzemelerin işlenmesi için tüketiciden toplanması ve işleneceği
noktaya kadar taşınması ile ilgili tüm faaliyetlerdir. Yani tüketicinin kullanmış olduğu ürünün üretici
tarafından toplanması ve yeniden kullanım için işlem göreceği noktaya ulaştırılmasıdır. Kullanım ömrü
dolmuş, kendi özelliğinde ve/veya kendi özelliği dışında da kullanılabilecek olan atıkların bireylerden
tekrar toplanması sürecidir.
Muayene-Ayıklama: Tüketiciden geri dönen yani toplanan ürünün sonraki süreçte hangi aşamalardan
geçeceği ve bu aşamalardan geçtikten sonra hangi ürüne dönüştürüleceğinin karar verilmesi sürecidir.
Muayene ve ayıklama aşamasında; test etme, demontaj, küçük parçalara ayırma, sınıflandırma ve
depolama işlemleri yapılır.
Ürün Yenileştirme: Kullanılan ürünler üzerinde gerektiğinde parça ilavesi yapılarak ya da uygun
modüller monte edilerek belli bir kalite düzeyinde yenileştirme yapılır. Parçaların, kullanılabilir açıdan
daha etkin, ileri teknoloji seviyesine sahip ve daha dayanıklı olanlarıyla değiştirilmesi sürecidir.
Üründen Parça Alma: Tüketiciden toplanan üründen çalışan veya hali hazırda kullanılabilecek
durumda olan parçaların alınması sürecidir.
Geri Dönüşüm: Kağıt, plastik, cam, metal, ahşap kullanılarak üretilen ürün ve materyallerinin değişime
uğratılarak yeniden kullanılabilmesidir. Örneğin, ABD, İngiltere, Almanya gibi birçok ülkede ıskartaya
çıkmış araba ağırlığının %75’ini oluşturan neredeyse tüm metal parçaları, geri dönüşüme tabi
tutulmaktadır. Geri dönüşümün amacı, fonksiyonlarını ve özelliklerini kaybeden ürünlerin yeniden
kullanılabilmesini sağlamaktır.
Yeniden Üretim: Tüketici tarafından kullanılan bir ürünün tüm parçaların gözden geçirilerek kırılmış
veya kullanılamayacak durumda olan parçaların tamir veya yenileme sürecine girilmesidir.
Tamir Etme/Yeniden Kullanım: Tüketici tarafından satın alınmış, yapı ve donanım olarak
işlevselliğini kaybetmiş olan ürünün kırılmış veya bozulmuş parçalarının tamir edilmesi ile yeniden
kullanılabilir hale getirilmesi faaliyetidir. Tamir etme kısmında ürünün üzerinde bulunan hasarlı veya
kullanım ömrünü bitirmiş olan parçaların yenisiyle değiştirilmesi veya eski parçaların onarılması
sürecidir. Onarımdaki amaç, hasarlı veya bozulmuş ürünün yeniden kullanılması için gereken işlemlerin
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yapılmasıdır. Tüketici tarafından kullanılmış ve artık kullanılmayacak durumda olarak geri dönmüş
ürünlerin yeniden çalışır hale getirilmesi işlemine de tamir etme denir.
Yeniden Dağıtım: Yeniden kullanılabilir ürünlerin pazarlara, tedarikçilere nakliyesi işlemleridir.
Yeniden dağıtma aşaması satış, taşıma, depolama ve kiralama işlemlerinden oluşur.
İmha: Yeniden kullanılamayacak durumda olan ürünlerin ya da parçaların taşınması, toprağa
gömülmesi ve yakılmasıdır. Bu süreç sonucunda sağlanan en büyük fayda, yakma işlemi ile enerji elde
edilmesidir.
Ürün Yenileştirme: Ürünün ufak bir parçasının yeniden kullanarak başka ürünün tamirinde,
yenilenmesinde veya yeniden üretiminde kullanılmasıdır. Amaç, kullanılmış ürünlerden, hala
kullanılabilir durumda olan parçaların yeniden kullanılmak üzere geri alınmasıdır.
Olduğu Gibi Yeniden Kullanma: Ürün tüketiciden toplandıktan sonra sadece temizleme sürecine tabi
tutularak yeniden kullanım için piyasaya sürülmesi veya tüketiciye gönderilmesi sürecidir.
DÜNYADA TERSİNE LOJİSTİK UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Günümüz tüketici profilini son derece çevre bilinci ve çevresel kaygıları yüksek kişiler oluşturmaktadır.
Ayrıca, doğal dengenin hızla bozulması ve buna bağlı olarak da kişilerin, ülkelerin önlem almak
istemeleri, işletmelerin müşteri memnuniyeti sağlamak ve maliyetlerini daha da azaltmaya çalışmak
istemeleri tersine lojistik sürecini ilgi çeken ve üzerinde sistematik çalışmalar yapılması gereken bir
konu haline getirmiştir. Dünya üzerinde birçok firma bu konudaki çalışmalara zaman ve bütçe ayırmış
ve hatta kendilerine ilke edinmiştir. Aşağıda bu firmalara ve sağladıkları avantajlara yer verilmiştir:
Avrupa’da özellikle otomotiv ve elektronik ürünlerinin tersine lojistik sürecine konu olduğunu
görmekteyiz. Örneğin; Hollanda’da otomotiv sektöründe trafik kazalarında zarar görmüş otomobillerin
%90’ını işleyecek ulusal bir sistem uygulanmaktadır. ABD’ de ise camın %20’si, kağıt ürünlerin %30’u
ve alüminyum kutuların %61’i geri dönüşüm sürecine tabi tutulmaktadır. 10 milyon araba ve kamyonun
yılda %95’i geri dönüştürülmekte ve geri dönüştürülen bu araçların %75’i yeniden kullanıma tabi
olmaktadır (Karaçay, 2005: 319).
Tersine lojistik süreçlerini uygulayarak avantaj elde edebilen firmalar sadece otomotiv sektöründe yer
almamaktadır. İlaç, bilgisayar, çelik, elektronik vb. sektörler içerisinde yer alan ve dünyaca tanınan
birçok firma da bu konuda çalışmalar yapmaktadır. Örneğin; Philips Global ve Aurora Health Care
Pharmacy gibi dünya çapında faaliyette bulunan, uluslar arası işletmelere bakılırsa her iki firma da geri
dönüşüm faaliyetlerini sistematik bir şekilde uygulamaları sebebiyle çok büyük başarılar elde
etmişlerdir (Genchev vd., 2011: 243).
Bir diğer örnek ise dünyaca bilinen kozmetik markası olan Estee Lauder’in tersine lojistik uygulaması
ile ortaya çıkmıştır. Firma, tersine lojistik süreci uygulamadan önce yılda yaklaşık olarak 60 milyon
dolar değerindeki (firmanın perakendecilerinden geri gelen ürünlerinin üçte birinden fazlası) ürünlerini
imha ettiklerini belirtmiştir. Ancak şirket tersine lojistik sürecine dahil olarak imha ettikleri ürünlerin
miktarını %50’ye yakın azaltmayı hedeflemiştir. Uygulamaya geçtikleri ilk yılda geri dönen ürünlerin
yaklaşık %24’ünü değerlendirmiş ve yaklaşık olarak 475.000 dolar tasarruf sağlamıştır. Firma
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yöneticileri geri dönen ürünlerinin yaklaşık %27’sini imha ettiklerini ve bu oranın 1998 yılında %37
olan orandan düşük olduğunu ve önlerindeki bir buçuk yılda ise bu oranı, %15 seviyelerine
düşürebileceklerini belirtmişlerdir. Bu sayede firma perakendecilerinden geri dönen ürünlerini belirli
süreçlerden geçirdikten sonra tekrar piyasaya sürmüştür, üretim ve stok miktarlarını azaltıp hammadde
tasarrufu da sağlayabilmişlerdir (Çekerol, 2013: 16).
Bu örnekler bize gösteriyor ki, başarılı şekilde uygulanan bir tersine lojistik süreci firmaların hammadde,
stok ve üretim maliyetlerinde ciddi azalmalar sağlamaktadır. Yeşil firmalar günümüz bilinçli tüketicileri
tarafından rağbet görmekte ve bu durum firmaların müşteri memnuniyeti sağlamalarına, artan rekabet
ortamında da avantaj sahibi olmalarına imkan vermektedir.

SONUÇ
Doğal kaynakların hızla tükenmesi ve doğal yaşam dengesinin bozulmasının sonucu olarak hammadde
kaynakları tükenmeye yüz tutmuş durumdadır. Bu sebeple de tüketiciler, dernekler/vakıflar, hükümetler
çeşitli önlemler almaktadır. Birçok hükümet, çevre koruma yasaları, doğaya zararlı ürünlerin üretimi,
depolanması veya kullanım sonrasında toplanması ile alakalı yönetmelikler yayınlamıştır. Firmalar
tersine lojistik sürecine konu olan ürünlerin geri toplanması ve sonrasında kullanılabilecek durumda
olan ürün veya bu ürünlerin parçalarının tekrar kullanılması gibi aksiyonlar alarak maliyet tasarrufu
sağlayabilmektedirler. Ters lojistik yapısıyla birlikte kullanılmış ürünler çeşitli süreçlerden geçirilerek
ekonomi için kaynak olarak yeniden kazandırılabilir. Ayrıca firmalar ürünlerini üretirken, müşterilerinin
tercih ve isteklerini dikkate alarak pazar araştırması yaparak üretim sürecini başlatmalıdır. Teknoloji
çağı ile ortaya çıkan bilinçli alışveriş kavramı ve yeşile saygı duyan günümüz tüketicilerinin istek ve
ihtiyaçları göz önünde bulundurularak üretim faaliyetleri devam etmelidir. Firmaların müşteri
memnuniyeti sağlamayı amaçladığı bir dönem yaşamaktayız. Üreticiler kendi yaşam politikalarına
tersine lojistik süreçlerini kanalize edebilmelerinin sonucunda hammadde kazançlarını artırabilmekte,
maliyetlerini düşürebilmekte ve müşteri memnuniyeti sağlamaları neticesinde artan rekabet ortamında
var oluşlarına devam edebilmektedirler.
Günümüz dünyasında tersine lojistik ve bu ağ yapısı ile ilgili faaliyetler son derece yaygın ve popüler
şekilde devam etmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada, ters lojistik kavramı, işleyişi, bu sürecin faaliyet
aşamaları ve dünyada tersine lojistik uygulama örneklerinden bahsedilerek güncel ve üreticiler için son
derece önem arz eden bu konuya dikkat çekmek istenmiş ve literatürde görülen eksiklikler giderilmeye
çalışılmıştır.
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Environmental Education Awareness and
Practices: A Study of ECE Trained and
Untrained Teachers
Azehra ERAM1

Abstract
Environmental education has gained very high focus of the world for effective practical solutions
towards environmental protection. The aim of this study was to compare awareness and practices of
environmental education for sustainable development among ECE trained and untrained teachers in
order to check the effectiveness of training provided to ECE teachers. This was a descriptive study of
schools with ECE trained and untrained teachers and head teacher. Survey research design was used
following quantitative approach. Questionnaire was developed as a tool for the survey. Sample of the
study consisted of 464 teachers and head teachers from schools in district Khanewal, Punjab, Pakistan.
This study was aimed to explore the effectiveness of ECE training for teachers, provided by Quaid-eAzam Academy for Educational Development (QAED) Punjab. The study would be beneficial for
professional development institutions to explore the effectiveness of their efforts regarding awareness
and practices of ECE teachers in the area of environmental education. The results from data processing
were presented as descriptive statistics and independent sample t-test was used to analyse the difference
of awareness and practices among targeted groups. Descriptive results reflected that the level of
awareness and practices of ECE trained teachers was high as compared to untrained teachers. The results
revealed that there was a significant difference in awareness and practices of ECE trained and untrained
teachers. The study has found gaps between training and practices of ECE trained teachers. The study
addressed the preseasons of the gaps found and suggested the solutions to bridge the gaps in order to
effective apply ECE training for sustainable environmental education.
Keywords: ECE training; Environmental Awareness; Sustainable Development; Environmental
practices
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Firma

The Effect of Covid-19 on Firm Costs in the Logistics Sector
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Öz
2019 yılının aralık ayında, Çin’in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya Covid-19, başlangıçta
epidemi olarak tanımlansa da tüm dünyayı etkisi altına alarak pandemi boyutuna ulaşmıştır. Yayılım
hızının yüksek olması ve ne zaman biteceğinin öngörülememesi Covid-19’u küresel bir kriz haline
getirmiştir. Lojistik sektörü kriz ortamından en çok zarar gören sektörlerden biri olmuştur.
Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler, dış ticareti yavaşlatmıştır. Bu durum ise lojistik
faaliyetlerin aksamasına neden olmuş ve doğrudan lojistik maliyetleri etkilemiştir. Bu çalışmada Covid19’un lojistik sektöründeki maliyetlere etkisi araştırılmıştır. Elde edilen verilerden hareketle mevcut
durum hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışma sonucunda, lojistik faaliyetlerdeki aksaklıklara
bağlı olarak, firma maliyetlerinin arttığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Covid-19; Lojistik; Lojistik Maliyetler
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Abstract
Covid-19, which emerged in Wuhan, China's Hubei province in December 2019, was initially defined
as an epidemic, but it reached the size of a pandemic by affecting the whole world. The high rate of
spread and the unpredictability of when it will end have made Covid-19 a global crisis. The logistics
sector has been one of the sectors that suffered the most from the crisis environment.
The measures taken within the scope of combating Covid-19 slowed down foreign trade. This situation
caused disruption of logistics activities and directly affected logistics costs. In this study, the effect of
Covid-19 on costs in the logistics industry has been investigated. Based on the data obtained, evaluations
were made about the current situation. As a result of the study, it was observed that the costs of the
companies increased due to the malfunctions in the logistics activities.
Keywords: Covid-19; Logistics; Logistics Costs

GİRİŞ
Covid-19, Çin’in Hubei Eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi
belirtiler gösteren bulaşıcı bir virüstür. İlk vakanın Çin’de görülmesinden sonra virüs hızla yayılmış,
2020 itibariyle tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Ortaya çıkış nedeninin bilinmemesi ve tam anlamıyla
kontrol altına alınamaması salgını, küresel bir kriz haline getirmiştir. Ülkeler bu krizi en az kayıpla
atlatabilmek için katı ama gerekli tedbirler almak zorunda kalmışlardır. Uçuşların kısıtlanması/iptali,
seyahat yasağı, sınır kapılarının kapatılması, sokağa çıkma yasağı bu tedbirlerden bazılarıdır. Alınan
tedbirler sonrasında ekonomik faaliyetlerin durma noktasına gelmesi krizi daha da derinleştirmiş ve
birçok sektör bu durumdan ciddi boyutta etkilenmiştir.
Günümüzde ülkelerin birbirleriyle bağlantılı olması, Covid-19’un küresel bir krize dönüşmesinde büyük
etkiye sahiptir. Ülkelerin salgınla mücadele kapsamında kapılarını ve limanlarını kapatması küresel
ticareti yavaşlatmıştır. Bu durum Covid-19’un dış ticarete bağlı gelişim gösteren lojistik sektörü
üzerinde etkili olmasına neden olmuştur.
Genel bir tanımlama ile lojistik kavramı, ürünlerin üretim noktasından alınıp, depolarda muhafaza
edilmesi, stoklarının yapılması, müşterinin talebi halinde ise doğru yere, istenilen şekilde, planlı, etkin
ve en hızlı şekilde teslim etmesidir. Diğer bir deyişle, geçmişteki taşımacılık kavramının bir düzey
gelişmiş ifadesidir (Çevik ve Kaya, 2010: 23). Küreselleşmenin etkisiyle lojistik, ticaretin vazgeçilmez
bir unsuru haline gelmiştir.
Uluslararası piyasalarda pazar payını koruyabilmek ve arttırabilmek için düşük maliyetle girdi temini
sağlanması ve üretilen malın uluslararası piyasalara zamanında ve rekabet edebilir fiyatlarla sunulması
gerekmektedir. Böyle bir ortamda rekabet avantajı sağlayabilmek için lojistik yararlanılabilecek önemli
araçlardan birisidir.
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Her faaliyet gibi gerçekleştirilen lojistik faaliyetlerin de bir maliyeti vardır. İşletmelerin amacı; müşteri
memnuniyetini sağlayacak lojistik faaliyetleri minimum maliyetle gerçekleştirmektir. Bu amaç
işletmenin pazarda rekabet üstünlüğü sağlayabilmesi için aynı zamanda bir gerekliliktir.
Covid-19 krizi, küresel ticareti yavaşlatarak lojistik faaliyetlerin aksamasına neden olmuş ve bu durum
doğrudan lojistik maliyetleri etkilemiştir. Bu çalışmanın amacı, Covid-19’un lojistik sektöründe firma
maliyetlerine olan etkisinin analiz edilmesidir. Bu kapsamda öncelikli olarak Covid-19’un ortaya çıkışı
ve yayılımına ilişkin bilgiler verilmiştir. Daha sonra lojistik kavramı, lojistik faaliyetler ve lojistik
maliyetler kavramsal çerçevede açıklanmış ve son olarak Covid-19’un lojistik sektöründe firma
maliyetlerine olan etkisi incelenmiştir.

COVID-19 PANDEMİSİ
Dünya Sağlık Örgütü Çin Ülke Ofisi, 31 Aralık 2019 tarihinde, Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde,
sebebi o an için bilinmeyen zatürre vakaları bildirmiş ve 5 Ocak 2020 tarihinde ise, daha önce insanlarda
tespit edilmemiş yeni bir koronavirüs tanımlanmıştır (Budak ve Korkmaz, 2020: 66). Söz konusu
koronavirüs hastalığı, İngilizce corona, virus ve disease kelimeleri dikkate alınarak Covid-19 kavramı
ile kısaltılmaktadır (Çoban vd., 2020: 508). Virüs, Çin’de ortaya çıktıktan sonra, üç ay gibi kısa bir süre
içerisinde tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Türkiye’de ise tespit edilen ilk Covid-19 vakası 11 Mart
2020 tarihinde açıklanmıştır. Aynı tarihte Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19'u pandemi (küresel salgın)
olarak ilan etmiştir (Paksoy ve Batdı, 2020: 4; Budak ve Korkmaz, 2020: 67).
Hastalığın pandemi olarak duyurulmasının gecikmiş bir karar olduğu eleştirilmekle birlikte, nefes ve
hava yoluyla kolaylıkla bulaşabildiği için dünyaya yayılımı çok hızlı bir şekilde gerçekleşmiştir (Aydın
ve Doğan, 2020: 94). Ülkeler, virüsün yayılma hızını azaltmak ve kontrol altına alabilmek için yoğun
bir çaba sarf etmektedirler. Bu kapsamda sınır kapılarının ve limanların kapatılması, uçuşların iptali, iş
yerlerinin kapatılması, sokağa çıkma yasağı, izolasyon ve maske takma zorunluluğu gibi ulusal ve
uluslararası çok sayıda tedbir alınmıştır. Alınan tedbirler sonucunda birçok ekonomik faaliyetin aniden
daralması küresel ekonomiyi daha önce yaşanmamış bir krize sürüklemiştir. Salgın öncesi süreçte dünya
ekonomisi için 2020 yılında ortalama yüzde 3’ler düzeyinde büyüme beklentisi mevcut iken Covid-19
virüsünün uluslararası bir salgına dönüşmesi dünya ekonomisinin resesyona girmesine neden olmuştur
(TÜRSAB, 2020: 2).
Covid-19 pandemisi birbirine bağlı birçok sektör üzerinde olumsuz etki oluşturarak, durgunluğa yol
açmıştır. Bazı firmalar işçi çıkartmaya, üretim hacmini kısmaya gitmiş bazıları ise daha fazla
dayanamayıp iflas etmiştir. Alışveriş sistemindeki aksamalar arz-talep dengelerini bozmuş ve küresel
ticaret durma noktasına gelmiştir (Göze Kaya, 2020: 233). Küresel ticaretteki durgunluğa bağlı olarak
Covid-19’dan en çok etkilenen sektörlerden biri lojistik sektörü olmuştur.
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LOJİSTİK KONSEPTİ
Lojistik kavramı etimolojik açıdan incelendiğinde Yunanca ‘hesaplama, hesap yapmada becerikli’
anlamlarına gelen logistikos kelimesinden türetilmiştir. Yunanlılar, savaşta keşif görevi yaparak
askerlerin ihtiyaçlarını hesaplayan uzman subaylara logistikos diye atıfta bulunmuşlardır (Günalay,
2020: 1).
Lojistik, askeri temelli bir kavram olmasına rağmen günümüzde ticari işletmelerin sıklıkla kullandığı
bir kavram haline gelmiştir. Günümüzde ulaşım ve lojistik kavramları eşanlamlı olarak kullanılsa da
lojistik, ulaşımdan çok daha geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu kapsamda lojistik, ticari ürünlerin ilk
üreticiden başlayıp son tüketiciye ulaştırılmasına kadar geçen tüm süreci kapsamaktadır. Bu süreç
içerisinde envanter yönetimi, satın alma, depolama, sipariş işleme, elleçleme, paketleme, sigorta,
gümrükleme ve nakliye faaliyetlerinin tümü yer almaktadır. Lojistiğin anlamı tam olarak bilinmediği
için insanların gözünde farklı bir kavram olarak algılanmakta ve genelde taşımacılık ile depolamadan
söz edilmektedir. Taşımacılık ve depolama faaliyetleri, lojistik sürecinin sadece birer parçasını
oluşturmaktadır.
Çok geniş bir içeriğe ve etki etki alanına sahip olmasından dolayı lojistikle ilgili çok sayıda tanım
bulunmaktadır. Bu tanımlardan bazıları şu şekildedir:
Lojistik; bir ürünün ilk üreticiden son tüketiciye kadar olan nakliye, depolama, gümrükleme,
ambalajlama, dağıtım gibi tüm süreçlerini ifade eder. Bir başka tanımla lojistik; doğru ürünü, doğru
yerde, doğru zamanda, doğru miktarda, doğru şekilde, doğru kalitede, rekabetçi bir fiyatla sağlamaktır
(MÜSİAD, 2013: 15).
Askeri anlamda lojistik; askerlerin ihtiyaç duyduğu ulaşım, beslenme, destek, iletişim ve ilaçlar gibi
hizmetleri sağlayan destek faaliyetidir.
İş dünyasında ise lojistik "Müşteri gereksinimine göre ürün / hizmet üretiminde kullanılacak
hammaddelerin, malzemelerin, süreç içindeki stokların, üretim sürecini tamamlamış nihai ürünlerin ve
bilgilerinin çıkış noktasından son tüketim noktasına kadar etkin ve masrafları en aza indirilmiş bir
şekilde varabilmesi için istenen yerde, istenen miktarda, uygun koşullarda, istenen zamanda teslim
edilmesine yönelik planlama, yürütme ve kontrol süreci" olarak tanımlanmaktadır (Gürdal, 2006: 10).
Günümüz ticaret hayatında bir ürünün satışının fazla olabilmesi için sadece kaliteli olması
yetmemektedir. Bunun yanı sıra ürünün müşteriye zamanında, eksiksiz ve tam yerinde teslim
edilebilmesi de gerekmektedir. Bu kapsamda ürünün müşteriye doğru zamanda, doğru yerde, doğru
miktarda, doğru kalitede ve doğru şekilde ulaştırılması anlamına gelen lojistik kavramı ön plana çıkmış
ve işletmeler açısından stratejik bir araç haline gelmiştir. Teknolojik yenilikler, sosyal, ekonomik ve
siyasal alanlardaki değişimler ise lojistiğin her geçen gün gelişip, daha geniş alana yayılmasına neden
olmaktadır.
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LOJİSTİK FAALİYETLER
Lojistik, bir ürünün ilk üreticiden son tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen geniş bir süreci kapsamaktadır.
Bu denli geniş süreç içerisinde stok yönetimi, satın alma, depolama, sipariş işleme, elleçleme,
paketleme, sigortalama, gümrükleme ve taşıma faaliyetleri yer almaktadır (Yurdakul, 2020: 175).
Rekabetin küreselleştiği ve en üst düzeye çıktığı günümüzde lojistik faaliyetlerin iyi planlamış olması,
işletmenin zaman ve maliyet yönetiminde etkinliğini arttırarak rekabet avantajı elde etmesini
sağlayacaktır. Lojistik faaliyetler Şekil-1 yardımıyla özetlenmiştir.
Şekil- 6: Lojistik Faaliyetler
Stok
Yönetimi

Taşıma

Satın Alma

Depolama

Gümrükleme

LOJİSTİK
FAALİYETLER

Sipariş
İşleme

Sigortalama

Paketleme

Elleçleme

Şekil-1’de yer alan stok yönetiminde, işletmelerin bulunduracağı stok miktarına ilişkin alınacak kararlar,
müşterin istek ve beklentilerinin hızlı bir şekilde karşılanabilmesi açısından büyük bir öneme sahiptir.
İşletmenin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin tedarikçilerden temini satın alma anlamına gelmektedir.
Satın alma, bir maliyet oluşturacağı için işletmelerin bu faaliyeti yürütürken dikkat etmesi gereken kritik
nokta, doğru tedarikçiyi bulabilmesidir. Müşterilerin ürünlere olan talebi, depolama süresini ve
depolama miktarını belirlemektedir. Depolamanın avantajı; beklenmedik zamanda gelen taleplerin
teminini sağlayabilmesidir. Müşteri sipariş işlemleri de müşterilerin talepleri doğrultusunda satış
siparişlerinin oluşturulmasından, söz konusu sipariş ürünlerinin faturasının kesilip müşteriye
ulaştırılmasına kadar olan işlemleri kapsar. Sipariş bilgisinin doğruluğu ve zamanında ulaştırılması
önemli konular arasında yer alır (Nebol, vd. 2015: 13). Depo alanında geçici olarak muhafaza edilen
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ürünlerin fiziki görünüşlerini ve teknik özelliklerini hiç değiştirmeden eşyaların depo içerisinde
hareketini kapsayan işlemlere elleçleme denilmektedir (Daşkan, 2016: 4). Elleçleme faaliyeti insan
gücü, otomatik sistem ve yarı otomatik sistem ile yapılabilmektedir. Paketleme, ürünün talep edilen
noktaya, zamanında, sağlam ve eksiksiz olarak ulaştırılmasında son derece önemli bir faaliyettir.
Lojistik taşımalara konu olan ürünlerin taraflar arasındaki anlaşma maddeleri gereğince sigortalanması
gerekmektedir. Bu nedenle taşımaya konu olan ürünlerin sigortalanması ve doğabilecek risklere karşı
güvence altına alınması yapılacak taşımalarda firma açısından önemlidir (Daşkan, 2016: 15).
Gümrük işlemleri; başka bir ülkeyle yapılan dış ticaret faaliyetlerinde gümrük bölgesinden mal ya da
hizmetlerin transit geçişinde devletle olan ilişkileri ve işlemleri yürütme hizmetidir (Tekin ve Sayın,
2017: 553). Her ülkenin kendine ait bir gümrük mevzuatı ve süreci vardır. Yapılan ihracat ve ithalat
taşımalarında bu mevzuata ve sürece uygun hareket etmek işlerin zamanında ve doğru olarak yapılması
açısından son derece önem arz eder (MÜSİAD, 2013: 20). Türkiye’de gümrükleme işlemleri beyanname
doldurma yetkisi bulunan karneli gümrük müşavirleri tarafından yapılmak durumundadır. Bu sebepten
firmalar ya bünyelerinde bir ithalat-ihracat departmanı kurmalı ya da bu hizmeti firmalar adına yapan
müşavirlik firmalarına yetki vererek yaptırmalıdırlar (Küçüksolak, 2006: 21). Diğer taraftan lojistik
sistem içindeki en önemli ve en maliyetli faaliyet taşımadır. Ürünlerin tüketim noktasına veya
hammaddenin üretim noktasına akışını sağlayan sistemlerdir. Diğer bir ifadeyle, hem tedarikçiden
fabrikaya, fabrikadan depoya, depodan depoya taşımayı hem de depodan müşteriye teslimatı içerir
(Küçüksolak, 2006: 17). Taşıma olmadan ticaretin gelişmesi ve yaygınlaşması mümkün değildir.
Taşımacılık, ulusal ve uluslararası boyutta yapılmakta ve kullanılan vasıtanın türüne göre karayolu
taşımacılığı, havayolu taşımacılığı, denizyolu taşımacılığı, demiryolu taşımacılığı, boru hattı
taşımacılığı ve suyolu taşımacılığı olmak üzere alt başlıklar altında sınıflara ayrılmaktadır. (Ayrıntılı
Bilgi İçin; Şenel, 2012; Fulser, 2015; Akay, 2016).

LOJİSTİK MALİYETLER
Lojistik maliyetler, ‘lojistik faaliyetler sebebiyle ortaya çıkan maliyetlerin tamamı’ olarak
tanımlanabilir. Daha geniş bir tanımlama yapacak olursak lojistik maliyetler; malzeme tedarik süreci ile
başlayıp, satış ve dağıtım ile satış sonrası hizmetlerle devam eden bir süreçte ortaya çıkan; taşıma,
sigorta, gümrükleme, ara taşıma, depolama, bozulma, hasar, kayıp, geç teslimat, ceza, hata maliyetleri,
bilgi sistemi, bilgi iletişim, personel, optimum olmayan sipariş miktar maliyetleri, stok bulundurma ve
depolardaki taşıma araçlarındaki atıl kapasite maliyetleri gibi birçok maliyet unsurundan oluşmaktadır
(Tokay vd., 2011: 228).
Ticaretin küreselleştiği günümüzde işletmelerin pazarda varlığını koruyabilmesi ve paylarını
arttırabilmesi, rekabetin üst düzeye çıktığı bu ortamda rekabet avantajı sağlayabilmesi ancak başarılı
lojistik hizmetler sunmasıyla mümkündür. Bu durum işletmelerin etkin bir lojistik faaliyet planlaması
yapmasını ve bu faaliyetleri olabildiğince minimum maliyet ile gerçekleştirmesini gerektirmektedir.
Lojistik faaliyetlere ilişkin maliyetlerin, toplam maliyetler içindeki oranı; işletmenin yapısı, bulunduğu
sektör, izlenen stok ve taşıma politikaları gibi birçok faktörden etkilenmektedir. Buna rağmen lojistik
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maliyetler, tedarik zincirindeki maliyetlerin büyük kısmını oluşturmakla birlikte, işletmenin toplam
maliyetleri içerisinde önemli bir paya sahip olmaktadır (Kayalı vd., 2020: 307). İşletmelerin satışları
arttıkça, lojistik maliyetlerin toplam maliyetler içindeki payı azalmaktadır. Lojistik maliyetlerin
azalması ise işletmeye rekabet üstünlüğü sağlayacaktır.
Toplam lojistik maliyetler aşağıda verilen altı temel unsurdan oluşmaktadır. Bunlar (Seval, 2018: 82):







Depolama maliyetleri
Stok bulundurma maliyetleri
Müşteri hizmet maliyetleri
Taşıma maliyetleri
Sipariş işleme ve bilgi sistemleri maliyetleri
Parti birim maliyeti

Depolama Maliyetleri: Depolanan ilk madde (hammadde) ve malzeme, yarı mamul ve mamullerin
depolanmasına ilişkin maliyetler olup, depolama ve ambar faaliyetleri, fabrika ve depo yeri seçim
süreçlerinde ortaya çıkmaktadır (Ceran ve Alagöz, 2007: 160). Depo sayısı, deponun konumuna bağlı
olarak değişen kira giderleri, personel giderleri, işçilik, aydınlatma, ısıtma, soğutma, havalandırma gibi
unsurlar, depolama maliyetleri oranında belirleyici rol oynamaktadır.
Stok Bulundurma Maliyeti: Müşterinin talep ettiği ürünü zamanında ve hızlı bir şekilde teslim ederek
üretim maliyetlerini düşüren bir faktördür. Stok bulundurma maliyetleri, stok hizmet maliyeti (sigorta
gibi stok bulundurma sebebiyle oluşan giderler), sermayenin stoklara bağlanmasından doğan sermaye
maliyetleri, aydınlatma, ısıtma gibi depolama alanına ilişkin maliyetler, stokları farklı noktalara aktarma
maliyetleri ve stokların eskimesi, modasının geçmesi veya hasar görmesi sebebiyle doğan stok risk
maliyeti olarak sınıflandırılabilir.
Müşteri Hizmet Maliyetleri: İşletmenin sipariş gerçekleştirme, iade mallar, servis ve yedek parça
desteği gibi müşteriye sunduğu hizmetler sonucu ortaya çıkan maliyetlerdir. Müşteri hizmetleri maliyeti,
hatalı ürünlerin iade oranları, taşıma süresi ve teslimata ilişkin şikayetler ve kaybedilen satışlar ile
ölçülmektedir.
Taşıma Maliyetleri: Ürünün (mal veya hizmet) işletmeye girişinden, çıkışına ve müşteriye ulaşıncaya
kadar gerçekleşen, taşınan ürünün ağırlığı, hacmi, tehlikeli ürün olup olmaması, taşınacağı mesafe gibi
değişkenlere bağlı olarak ortaya çıkan maliyetlerdir (Ceran ve Alagöz, 2007: 160). Toplam lojistik
maliyetler içinde en yüksek maliyet taşıma faaliyetlerine ilişkin maliyetlerdir. Bu durum taşıma
faaliyetlerini lojistik faaliyetler içinde önemli kılmaktadır. Çünkü taşıma faaliyetleri, hem toplam lojistik
maliyetleri doğrudan etkilemekte hem de hız, kalite ve maliyetten oluşan lojistik üçgenindeki hız
faktörünü doğrudan etkilemektedir (Tokay vd., 2011: 228).
Sipariş İşleme ve Bilgi Sistemleri Maliyetleri: Siparişin girişi ve işlenmesi, istenilen yere iletimi, ilgili
taşıma maliyetleri ile iç ve dış iletişim masrafları, sipariş işleme ve bilgi sistemleri maliyetlerini
oluşturan unsurlardır. Bilgi sistemleri siparişlerin yönetilmesini ifade eder. Sipariş yönetimi müşterinin
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siparişi verdiği anda başlar, ürün ya da hizmeti teslim almasıyla sona erer. Siparişlerin olanaklı olması
kadar teslimatın hızla gerçekleştirilebilmesi, kaliteli bilgi ve siparişlerin iyi yönetilmesi ile mümkündür.
Parti Birim Maliyeti: Dağıtımı gerçekleştirilecek ürünlerin, sayısına, hacmine ve ağırlığına göre
değişebilen mamul hazırlama, kapasite, mamul elleçleme maliyetleri gibi satın alınan, satılan, dağıtımı
yapılan mamullerin, mal ve hizmetlerin birim miktarları arttıkça artan maliyetlerdir (Ceran ve Alagöz:
2007: 161).
Lojistik süreç içerisinde lojistik faaliyetlerin kullanım düzeyleri sektörden sektöre, hatta işletmelerin bu
faaliyetlere ilişkin izledikleri stratejilere bağlı olarak değişmektedir. Bu kapsamda her bir lojistik
faaliyetin oluşturduğu maliyetin, toplam lojistik maliyetler içindeki payı da değişir. Burada işletmelerin
temel amacı; toplam üretim maliyetlerini azaltabilmek amacıyla müşteri memnuniyetini sağlayacak
lojistik hizmetleri minimum maliyet ile gerçekleştirmektir.
Ticari olarak sınırların ortadan kalktığı günümüzde, işletmelerin rekabet yarışında varlıklarını
sürdürebilmeleri, var olan müşteri portföylerini koruyabilmeleri ve pazar paylarını artırabilmeleri
başarılı lojistik hizmet sunumları ile mümkündür. Lojistik hizmet sunumlarının başarılı olması da ancak
lojistik faaliyetlerin etkin ve mümkün olduğunca minimum maliyet ile gerçekleştirilmesine bağlıdır
(Kayalı vd., 2020: 307).

COVİD-19’UN LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE MALİYETLERE ETKİSİ
Lojistik sektörünün gelişmesinde, küreselleşmenin etkisiyle artan dış ticaret önemli bir paya sahiptir.
Dış ticaret ile lojistik sektörü arasında pozitif bir korelasyon vardır. Uluslararası ticaret artarsa, lojistik
faaliyetler artacak dolayısıyla lojistik sektöründe gelişmeler yaşanacaktır. Lojistik sektöründeki
gelişmeler ise uluslararası ticareti teşvik ederek, dış ticareti arttıracaktır.
Covid-19 ‘un 2020 itibariyle tüm dünyaya yayılması sonucu ülkelerin aldıkları uçuş yasakları, sınır
kapılarının ve limanların kapatılması gibi tedbirler uluslararası ticaretin yavaşlamasına neden olmuştur.
Uluslararası ticaretten beslenen lojistik sektörü de bu bağlamda Covid-19’un olumsuz etkilediği
sektörlerden birisi olmuştur.
Mart ayı itibariyle tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19, dünya genelinde dış ticaret oranlarının
düşmesine neden olmuştur. Türkiye’de de Tablo-1’de görüldüğü üzere, özellikle yılın üçüncü çeyreğine
kadar olan süreçte dış ticareti olumsuz etkilemiştir.

138

Tablo- 5: Aylara Göre Dış Ticaret (Milyon USD)
2019

2020

İhracat

İthalat

Dış
Ticaret
Hacmi

Ocak

13.875

16.165

30.040

-2.2290

14.687

19.205

33.892

-4.517

Şubat

14.323

16.057

30.380

-1.733

14.591

17.633

32.224

-3.042

Mart

16.336

18.250

34.586

-1.915

13.338

18.811

32.150

-5.473

Nisan

15.341

18.073

33.414

-2.733

8.971

13.552

22.524

-4.581

Mayıs

16.885

18.542

35.397

-1.687

9.946

13.388

23.334

-3.442

Haziran

11.635

15.064

26.699

-3.430

13.446

16.310

29.755

-2.864

Temmuz

15.932

19.229

35.161

-3.297

14.887

17.708

32.585

-2.831

Ağustos

13.223

15.564

28.787

-2.341

12.445

18.743

31.188

-6.298

Eylül

15.274

16.941

32.214

-1.667

15.986

20.835

36.821

-4.850

Ekim

16.411

18.176

34.587

-1.766

17.329

19.703

37.032

-2.374

Kasım

16.243

18.228

34.471

-1.986

16.088

21.158

37.246

-5.071

Aralık

15.387

20.055

35.442

-4.668

17.844

22.411

40.255

-4.567

Dönem

Dış
Ticaret
Dengesi

İhracat

İthalat

Dış
Ticaret
Hacmi

Dış Ticaret
Dengesi

Kaynak: Ticaret Bakanlığı, 2020.

Tablo-1 ayrıntılı olarak incelendiğinde, ocak ayında gerçekleşen 14 milyar 687 milyon dolar ihracat ile
bir önceki yıla oranla Türkiye’nin 2020 yılına güçlü bir başlangıç yaptığı görülmektedir. İhracata bağlı
olarak yaşanan ekonomik hareketlilik, ithalat oranlarının da artması sonucunu doğurmuştur. Ancak
Covid-19’un tüm dünyayı etkisi altına aldığı ve Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü mart ayında dış
ticaretin yavaşlamaya başladığı görülmektedir. Mart ayında sınır kapılarının kapatılması, uçuşların
yasaklanması gibi tedbir kapsamında alınan kararlar, nisan ayında ihracat rakamlarının sert bir şekilde
düşmesine neden olmuştur. Covid-19’un olumsuz etkisi, 2020 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleşen dış
ticaret rakamlarına net bir şekilde yansımıştır. Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin
sonuç vermesi, salgının kısmen dahi olsa kontrol altına alınmış olması ve yürütülen aşı çalışmaları
ülkelerin tedbirleri gevşetmesi sonucunu doğurmuştur. 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle başlayan
normalleşme süreci ile dış ticaret canlanmaya başlamış, bu kapsamda yılın üçüncü çeyreğinde dış
ticaretimiz toparlanma sürecine girmiştir. Artan dış ticaret, yükseliş trendini yılın dördüncü çeyreğinde
de sürdürmüş ve Türkiye 2020 yılını rekor bir ihracat rakamı (17 milyar 844 milyon dolar) ile
kapatmıştır.

139

Yaşanan süreç içerisinde, mart ayı itibariyle dış ticaretin durma seviyesine gelmesi, lojistik faaliyetlerin
aksamasına ve doğrudan lojistik maliyetlerin yükselmesine neden olmuştur. Yaşanan tüm bu
olumsuzluklar, lojistik sektörünü ciddi zarara uğratmıştır.
Covid-19, kademeli olarak tüm dünyada ve Türkiye’de yolcuların ve yüklerin hareketini doğrudan
etkileyerek önemli ölçüde kısıtlamıştır. Bu durumdan şüphesiz tüm taşımacılık türleri olumsuz
etkilenmiştir (Okumuş, 2020: 30). Karayolu taşımacılığı yük ve yolcu taşımacılığında en çok tercih
edilen yöntemdir. Ülkelerin Covid-19 krizinin ve buna bağlı ekonomik gerilemenin önüne geçebilmek
için aldıkları sınır kapılarını kapatma kararından karayolu taşımacılığı ciddi şekilde etkilenmiştir. Ayrıca
sınır kapılarında yapılan ek kontroller taşımada gecikmelere neden olmuştur. Ekonomik ve sosyal
toparlanma, karayolu taşımacılığının sağlıklı ve düzgün şekilde işleyişine bağlıdır (Yeşil Lojistik, 2020).
Tedbirler kapsamında uçuşların yasaklanması, kısıtlanması ve daha sonra hastalığın seyrine bağlı olarak
yolcu taleplerinde yaşanan azalma havayolu taşımacılığında aksaklıklara neden olmuştur. 2020 Aralık
ayı sonu verilerinden hareketle 1 yıl içinde yapılan ticari uçuş sayısı geçen senenin aynı dönemine göre
yüzde 52,6 azalırken, yolcu uçuşları yüzde 60,8 azalma göstermiştir. Kargo uçaklarının yasak kapsamı
dışında kalmasına rağmen 2020 Aralık ayı verilerine göre yaptığı sefer sayısı geçen senenin aynı
dönemine göre yüzde 41,2 azalmıştır. (DHMİ, 2020). Ayrıca bu dönemde havayolu navlun oranlarında
da artış gözlemlenmiştir.
Covid-19'un demiryolu taşımacılığı üzerinde de olumsuz bir etkisi olmuştur ancak fiziksel temasın diğer
taşımacılık türlerine göre daha az olması, alınan önlemlerden daha az etkilenmesini sağlamıştır.
Demiryolu taşımacılığında, tren seferleri aksamış bu durum çok modlu taşımacılık siteminin verimli bir
şekilde işletilememesine neden olmuştur.
Salgının olumsuz etkisi denizyolu taşımacılığına da yansımıştır. Armatörlerin salgın sebebiyle Çin'e
veya Çin'den yaptıkları seferleri azaltmaları tüm dünyadaki konteyner trafiğini olumsuz etkilemiştir.
Limanlara kabul edilmeyen gemiler yüklerin gecikmesine ve taşımacılık maliyetlerinin artmasına sebep
olmaktadır. Uğrak iptalleri (blank sailing) sebebiyle 2020 yılının ilk iki ayında 1.9 milyon TEU hacim
kaybı yaşanmıştır (UTİKAD, 2020).
Taşımacılık, lojistik maliyetlerin oluşmasında en büyük paya sahip olan faaliyettir. Taşımacılık
faaliyetlerinde yaşanan aksaklıklar ve buna bağlı olarak yaşanan maliyet artışları, lojistik maliyetlerin
toplam maliyetler içindeki payının artmasına neden olmuştur. Yeni Koronavirüs salgını ile birlikte
küresel pazarda ekonomik birliktelik zayıflamıştır. Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler yeni koronavirüs
salgınının sağlık durumuyla mücadele ederken, neredeyse tüm faaliyetlerin askıya alınmasıyla dünya
ekonomisi ve uluslararası ticarette büyük bir daralma meydana gelmiştir. 2020 yılında dünya ithalat
hacminin yaklaşık %10 düşüş göstermesi tahmin edilmektedir (Akçacı ve Çınaroğlu, 2020: 453). Dünya
genelinde Kasım 2020 itibariyle ülkelerin aşı çalışmalarında önemli yol kat etmesi ve alınan olumlu
sonuçlar ile salgının alt edilmeye başlaması, lojistik sektöründe hareketliliği arttırmıştır.
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SONUÇ
2019 yılının sonunda Çin’de ortaya çıkan ve 2020 yılında tüm dünyaya yayılan Covid-19 salgını
dünyanın ezberini bozmuştur. Daha önceki dönemlerde birçok salgın yaşanmıştır ancak hiçbiri bu denli
küresel bir sağlık ve ekonomi krizi oluşturmamıştır. Ülkeler salgının yayılımını önlemek için sınır
kapılarının kapatılması, seyahat yasağı, uçuşların iptali, sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar, bazı iş
yerlerinin kapatılması, izolasyon, maske takma zorunluluğu gibi birçok tedbir almak zorunda kalmıştır.
Ancak bu tedbirler ülkelerin ekonomilerini etkileyerek salgını, sağlık krizinin yanında ekonomik bir kriz
haline getirmiştir.
Yaşanan ekonomik kriz ülkelerin yaptıkları dış ticareti azaltmış, bu kapsamda en çok etkilenen sektör
lojistik sektörü olmuştur. Lojistik sektöründe amaç; müşteri memnuniyetini sağlayacak lojistik
hizmetleri minimum maliyet ile sunmaktır. Salgın döneminde yaşanan aksaklıklar lojistik maliyetler
içerisinde en büyük paya sahip olan taşımacılık faaliyetlerinin aksamasına neden olmuştur. Bu
aksaklıklar ise lojistik sürecin dengesini bozmuş ve maliyetlerin yükselmesi sonucunu doğurmuştur.
Covid-19, taşıma türlerinin (karayolu, havayolu, demiryolu, denizyolu) tamamını olumsuz etkilemiştir.
Süreç içerisinde navlun fiyatlarında da artış gözlemlenmiştir. Lojistik sektöründe güven ve hız önemli
unsurlardır. Bu nedenle taşımada yaşanan aksaklıklar lojistik sürecinin başarısını azaltmıştır.
Bu çalışma ile Covid-19 salgınının lojistik sektörlerindeki maliyetler üzerine etkisi, açıklanan son
verilere göre incelenmiştir. Bu kapsamda salgının önlenmesine yönelik alınan tedbirlerin küresel bir kriz
oluşturduğu ve lojistik sektörünün bu kriz ortamından olumsuz etkilendiği ortaya konulmuştur. Lojistik
faaliyetler içerinde yüksek bir maliyet oranına sahip olan taşımacılık faaliyetleri aksamış, yaşanan
gecikmeler maliyetlerin yükselmesine sebep olmuştur. Maliyet artışları ise lojistik maliyetlerin toplam
maliyetler içindeki payını arttırarak firmaları mali açıdan zayıflatmıştır. Ekonominin en büyük düşmanı
belirsizliktir. Sektörün ve sektör içindeki firmaların tekrar yükseliş trendine geçebilmesi tamamen
salgının gidişatına bağlıdır. Son dönemlerde aşı çalışmalarından alınan olumlu sonuçlar, ekonominin
kısa zaman içinde tekrar canlanabileceğine dair umut ışığı yakmıştır. Bu canlanmanın ise ülkelerin dış
ticaretini arttırarak lojistik sektörünün toparlanma sürecini kısaltması beklenmektedir.
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Diversity measures under the Juvenile Justice
Code,
purpose
of
application
and
characteristics
Fatmire KRASNIQI1

Abstract
Based on the special characteristics of the anatomical and psychic development of juveniles, especially
when juveniles are in the process of gradual formation of their personality, always in comparison with
adults as subjects of law, the treatment in the legal-criminal aspect of juveniles in the Republic of
Kosovo is special. Consequently, according to the criminal legislation of Kosovo and especially
according to the Code of Juvenile Justice, always focusing on the observance of international acts which
provide for legal-criminal issues in relation to juveniles, in the circumstances of the presentation of
juveniles as perpetrators of criminal offenses, the punitive policy towards them is also special. It is
precisely the part of the penal policy which has recently undergone changes, especially in the
introduction of new measures of diversity, always aiming at the humanization of behavior in relation to
juveniles and respect for basic rights and freedoms and their most reasonable legal-criminal treatment.
Of course in all this treatment, at the center of the study will be: the meaning, types and characteristics
of diversity measures which can be imposed under the Juvenile Justice Code on juveniles, changes in
legal terms which have been implemented recently in terms of these measures as well as the conditions
of applicability of the emphasized measures. The treatment of this topic will be based on the application
of:
historical-legal
method,
analytical
method
and
comparative
method.
Keywords: diversity measures, crime prevention, crime fighting, Juvenile Justice Code
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Masat e diversitetit sipas Kodit të Drejtësisë
për të Mitur, qëllimi i aplikimit dhe
karakteristikat
Fatmire KRASNIQI2

Abstrakt
Mbështetur në karakteristikat e veçanta të zhvillimit anatomik dhe psikik të personave të mitur, aq më
tepër kur personat e mitur janë në proces të formësimit gradual të personalitetit të tyre, gjithnjë në
krahasim me personat madhorë si subjekte të së drejtës edhe të trajtuarit në aspektin juridiko-penal të të
miturve në Republikën e Kosovës është i veçantë. Rrjedhimisht, sipas legjislacionit penal të Kosovës
dhe veçanarisht sipas Kodit të Drejtësisë për të Mitur, gjithnjë duke pasur në fokus respektimin edhe të
akteve ndërkombëtare të cilat parashohin çështjet juridiko-penale në raport me personat e mitur, në
rrethanat e paraqitjes së të miturve si kryes të veprave penale, politika ndëshkimore ndaj tyre është po
ashtu e veçantë. Është pikërisht pjesa e politikës ndëshkimore e cila kohëve të fundit ka pësuar
ndryshime, veçanarisht në paraqitjen e masave të reja të diversitetit, gjithnjë duke pasur për qëllim,
humanizimin e sjelljes në raport me personat e mitur dhe respektimin e të drejtave dhe lirive elementare
si dhe trajtimin juridiko-penal sa më të arsyeshëm të tyre.
Natyrisht në gjithë këtë trajtesë, në qendër të studimit do të jenë: kuptimi, llojet dhe karakteristikat e
masave të diversitetit të cilat mund të shqiptohen sipas Kodit të Drejtësisë për të Mitur ndaj personave
të mitur, ndryshimet në aspektin ligjor të cilat janë realizuar në kohën e fundit sa u përket këtyre masave
si dhe kushtet e aplikueshmërisë së masave të theksuara.
Të trajtuarit e kësaj tematike do të mbështetet në aplikimin e: metodës historiko-juridike, metodës
analitike dhe metodës komparative
Fjalët kyçe: masat e diversitetit, parandalimi i kriminalitetit, luftimi i kriminalitetit, Kodi i Drejtësisë
për të Mitur
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Psychological Issues of Mental Development of
Children with Disabilities
GULIYEVA Shahnaz Mustafa1

Abstract
This thesis discusses the psychological factors of the positive impact of inclusive education on the
mental development of children with disabilities. The thesis states that the purpose of inclusive
education is to provide children with disabilities with the necessary knowledge, skills and habits to
ensure their adaptation to society, as well as to develop self-service skills, work and family life. At the
same time, the thesis discusses the psychological aspects of communication in the integration of children
with disabilities in inclusive education in the formation of their wishes and desires, interests and needs.
The work of parents with the class leader, teachers, psychologists and speech pathologists is one of the
urgent psychological issues in order to properly organize the educational work of children.
Keywords: inclusive education, mental development, interest, health disabilities, healthy, integration,
communication.

The actuality of the subject.
The integration of children with disabilities into society is one of the most pressing psychological
problems in our country today. From this point of view, the implementation of the "State Program for
the Development of Inclusive Education for Persons with Disabilities in the Republic of Azerbaijan in
2018-2024" is very important in involving children with disabilities in communication and co-education
with other children. The goal of this program is to ensure their integration into society by having a
positive impact on their mental development.
In this regard, the work on strengthening the material and technical base of special education institutions
in our country is being successfully continued. On the personal initiative of UNESCO Goodwill
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Ambassador, President of the Heydar Aliyev Foundation Mehriban Aliyeva, great work is being done
to repair and reconstruct inclusive education institutions in Baku, Sumgayit and a number of regions of
the country.
One of the main psychological issues in inclusive education is to instill in children with disabilities the
knowledge, skills and habits necessary for life, to form self-service skills, to prepare them for creative
work and family life, thus ensuring their mental development and integration into society. In our country,
there are comprehensive opportunities for the organization of education related to the problems of
children with disabilities.
There are other factors that affect the mental development of children with special needs, such as the
social status of the child's family, financial resources, state benefits, specialists (speech therapist,
physiotherapist, occupational therapist) and the relationship between the educator and the child in
educational institutions. they are. From this point of view, these factors are very important for the
successful integration of children with disabilities into education and society in their mental
development.
One of the main pressing psychological issues in the subject is the need to radically change the attitude
of society to people with disabilities, to cultivate tolerance and tolerance in people with these disabilities.
Society must accept these people as an integral part of itself and treat them with care. Jobs must be
created for these people, they must master professions that suit their capabilities.
The experience of the child's learning is based on the belief that the family is the child's first teacher.
Teachers who teach a child for the first time respect the knowledge he or she has acquired at home and
base their future education on his or her interests. The interests, priorities and concerns of the family are
central to the meaning and practice of special programs for children, especially SIM children. In this
regard, one of the most important functions of professionals is to create a sense of self-confidence in
families. The presence of a child in the family SIM changes the structure of the family as a whole, the
roles of family members, creates a source of stress that affects their lifestyles, feelings and thoughts.
Initially, the hopes of parents who have a SIM child are dashed. They are always worried about this
question: Why? Especially mothers do not know what to do in the first months of anxiety. Then they
start blaming themselves, their spouses, or the medical staff. It can take months or years to accept the
status quo. Many families do not accept the fact that their children have limited opportunities, and react
such as abandonment, shame, hatred, ridicule, and neglect. As a result of such reactions, the child
becomes a closed-minded person, lagging behind his peers as he goes through the necessary stages of
development with an incomplete or incorrect approach.
Such a decline manifests itself in all spheres (communication, self-service, education). Organization of
training in inclusive classrooms The birth of a baby in the family, his growth, going to school leads to
many innovations and changes. The birth of a child with disabilities creates a big change in family
relationships, their work life, their expectations from relatives and society. SIM does not only affect the
child's condition. From time to time, this situation can lead to marital discord. External influences
(grandparents, friends, etc.) also play an important role here. Families usually expect the SIM problem
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to be resolved as soon as possible. Seeing that this takes a long time and a lot of patience, desperate
parents are reluctant to take their children to rehabilitation centers. For this reason, it is important to
carry out awareness-raising and propaganda work. One of the important issues is the work of parents
with the class teacher, teachers, psychologists and speech pathologists in order to properly organize the
educational work of children in the family. Experienced and specialized teachers for parents with SIM
children should organize lectures and scientific-practical conferences on pedagogical and psychological
topics. In order to carry out this work in a systematic way, the teacher must thoroughly study the health,
psychology and family situation of children in his class. In addition to group work with parents,
purposeful work should be done individually.
SIM children have a wide range of educational opportunities in the family. The school should support
the elimination of negative situations in the psychology of parents, and the SIM should effectively use
the opportunities of parents and families in the field of children's place in society. In such a family, it is
important to examine the relationship between the mother, the father, the siblings, and other family
members. There are fundamental changes in the child's psyche, such as self-loathing, avoidance of other
children, not clinging to them. The child's attitude toward family members and himself also changes. As
a result, such children develop nervousness and mental disorders. Often, as a result of excessive parental
love, caress, and patronage, children develop delayed self-care habits, they do not walk independently,
they are less active, and they are indifferent to learning and what is happening around them, making it
difficult for them to integrate into society. It is very important to form self-service habits in such children
in the first stage of upbringing and training, because these habits are one of the foundations of future
training. Often parents, even educators of children's institutions, do not pay attention to the formation
of these habits (independent eating, dressing, undressing, etc.), which not only slows down the child's
intellectual development, but also hinders his future rehabilitation and social adaptation. In the
upbringing of children with disabilities, parents should create psychological conditions so that the child
does not feel sick. The sooner he accepts his son's condition, the better his condition will be. He should
be optimistic and constantly monitor the mental development of his child.

Purpose
The purpose of inclusive education is to provide children with disabilities with the necessary knowledge,
skills and habits to ensure their adaptation to society, as well as to develop self-service skills, work and
family life. One of the main psychological issues in modern times is the correct choice of forms of
communication in the integration of children with disabilities in inclusive education in the formation of
their wishes and desires, interests and needs. In this case, the purpose of choosing an alternative form of
communication is to form the ability of children with disabilities to communicate with their peers and
to organize their integration into education and society. One of the first difficulties that children with
disabilities face in the process of inclusive education is that they encounter children who are not like
them. At first, it is difficult for them to cooperate and communicate with such children. In this process,
children's interaction and getting used to each other, pedagogical skills and experience play a key role
in the teacher's activity. In the process of communication, the interaction and cooperation of healthy
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children with children with disabilities draws their attention not to their own shortcomings, but to the
acquisition of new behaviors and social skills. (3.101).
In this regard, the teacher's goal in inclusive education is to create an environment that does not focus
on physical or mental disabilities that may prevent normal learning in the classroom, and the SIM should
try to engage children in an active learning process using rational explanatory forms. In order to ensure
the mental development of SIM students in an inclusive classroom, the teacher should present them as
equal members of society, know the individual characteristics of the student involved in inclusive
education, have theoretical and practical knowledge about inclusive education, ensure connection of
SIM students with subjects The main goals and objectives are to monitor the success of each student, to
maintain the confidentiality of all information about the student involved in inclusive education, and to
help the SIM to engage the student in individual and group activities. The teacher is the main example
of behavior for students. It is through his actions that he should show other students that SIM is one of
the important members of the student, class and society, and try to establish positive relations between
students. The teacher: - As with other students, SIM should share their expectations of education and
behavior with students; -Explain to students that they have different requirements for different students
and why they do it, that this SIM has a positive effect on children's mental development and adaptation
to society. The methods and techniques used by the teacher in the course of the lesson in an inclusive
classroom are a means to achieve the purpose of the lesson. You need to choose and use them skillfully.
Methods and techniques should be applied in such a way that students' activities change during the work.
In the process of mastering as many analyzers as possible (hearing, sight, lamis), motor skills, memory,
logical thinking, etc. ensure activity. Of course, when working with children with SIM, their
psychological characteristics must be taken into account. Individual approach to the lesson, the use of
different tools to prevent fatigue (alternating mental and practical activities, presenting the material in
small portions, the use of colorful visual aids), the use of methods that develop learning skills, develop
written and oral speech and activate learning activities are the general rules of corrective action, the
observance of which is taken as the main goal in accordance with the problem under study. The
following methods can be used to organize the training process. These methods are carried out in
accordance with different forms of work (individually, in pairs, in groups, etc.). Visual methods are used
at the beginning of the lesson in an inclusive classroom. Children see the school board first in the
classroom. It must be used effectively and provide visual support. The detailed description of the
information must be given correctly. Assignments, pictures, diagrams, tables, demonstrations of objects
and experiences, etc. presented on the board. This allows you to master the material. In an inclusive
classroom, lessons are largely based on practical methods. Practical methods condition children's mental
development by helping them to learn the planned elements, knowledge and skills in the learning
process. Children see the school board first in the classroom. It must be used effectively and provide
visual support. The detailed description of the information must be given correctly. Assignments,
pictures, diagrams, tables, demonstrations of objects and experiences, etc. presented on the board. This
allows you to master the material. In an inclusive classroom, lessons are largely based on practical
methods. Practical methods condition children's mental development by helping them to learn the
planned elements, knowledge and skills in the learning process. Tools of practical method: task (written
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and oral); Organization of training in inclusive classrooms, laboratory and practical work; scheme,
drawing. The use of oral methods allows you to activate cognitive activity, to form thinking and to react
quickly to difficulties. Means of oral method: narration (poem, tale, story); performance performances;
The project method is one of the interactive methods. It is an integral part of the learning process. The
experience of using the project method shows that learning together is not only easier and more
interesting, but also more effective. Project method: forms students' communication and cooperation
skills; develops research and materials skills; teaches the proper use of time; It increases students' selfconfidence, which leads to their integration into society and creates a basis for mental development.

Relevance of the research
Observations show that children with disabilities are ridiculed by healthy children in a certain social
space, but in the process of inclusive education, their perception, attention and care have a very positive
effect on their psychological development, education and adaptation to society. shows. At the same time,
in communicating with students with disabilities, the teacher, educator should be an example of their
attitude and behavior, and should not laugh or be impatient with their weaknesses and mistakes in the
process of communication. Observations show that in the learning process, teachers speak calmly,
calmly and clearly with students with disabilities, directing them to think using fewer words in
communication, which has a positive effect on their psychological development, which focuses on their
integration into education and society. From this point of view, inclusive education is very important
for the mental development of children with disabilities. The teacher's cooperation and consultation with
parents is also very important for the mental development of children with disabilities (2.1). As can be
seen, inclusive education is the education of children with special needs in general education institutions
together with healthy children. This program supports the ability of children with physical and mental
disabilities to reach their full potential. This education system increases the self-confidence of children
with special needs and ensures that they have equal rights with other normal children. Inclusive
education not only supports the educational rights of children with special needs, but also aims to teach
children with disabilities the integration into society, the ability to make independent decisions, the
rights. This increases the desire and enthusiasm of children with disabilities to live, and gives them hope
for the future.
Observations show that frequent changes in the way information is transmitted to students, changing the
form of the task (eg, taking tests orally instead of writing), doing the task in parts, and using ICT have
a positive effect on their mental development. . Depending on the complexity of the topic studied, the
explanation is given to the whole class or individually, taking into account the individual characteristics.
It is important to reduce the amount of assignments in the classroom (if the questions are based on the
text read, discuss only 2-3 questions with students with SIMs or read half of the text), give students with
SIMs more time to answer (students' reactions may be slow). It is clear from observations that the
teacher's concrete, short, one-verb and multi-instruction assignment when compiling tasks for students
with SIM, and standing next to the student when giving the assignment, have a positive effect on
students' mental development by creating conditions for them to complete the work. In order to have a
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corrective effect on the emotional and learning environment of students with SIM, it is advisable to use
games, didactic games that require identification of the characteristics of the object, games that develop
communication with other students, gymnastics to calm the muscles of the face and hands.

Conclusion
The fact that children with disabilities study in special schools and boarding schools draws their attention
to their own shortcomings, which makes it difficult for them to communicate with other children and
makes them feel isolated from society. Healthy children also look at a child in need of special care in
one place or another in amazement, as if he came from a completely different world, and sometimes
laugh and make fun of him. The main reason for this is the lack of communication and cooperation
between them. This has a negative impact on the mental development of children with disabilities and
their adaptation to society. But in the process of inclusive education, children with special needs adapt
to the team, integrate into society, develop a sense of self-confidence, they are formed as equal members
of society (1.10). As can be seen, inclusive education ensures the right of both the healthy and the
disabled to equal education, which contributes to the protection of social equality in society and to the
education and other special needs of children with disabilities.
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Abstract
The aim of this research is to determine the motivation levels of university students in terms of some
variables such as gender, Higher Education Entrance Examination success rank, their willingness to
choose the department and their satisfaction with the department. The research was carried out in the
2018-2019 academic year. In the research, the working group consisted of students who volunteered to
participate in the study that continued their education in some departments of education and engineering,
economics and administrative sciences, science, and sports sciences. In the research, the departments
are divided into clusters according to their success in the Higher Education Entrance Examination. Then,
the number of students to conduct the research in each cluster was determined by simple random
sampling method. The adult motivation scale and personal information form developed by the
researchers were used to collect the data. In the research, it was determined that the data showed a
normal distribution in the examinations made before the analyzes. It was determined that the internal
motivation levels of university students are very high, the external motivation levels and general
motivation levels are high. There was a significant difference between the motivation point average of
male students and the mean score of female students in the examinations made according to personal
variables. There was no significant difference between the motivation point average of the students in
the departments with high Higher Education Entrance Examination success order and the average score
of the students in the departments with low Higher Education Entrance Examination success order.
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There was a significant difference between the average motivation point score of students who choose
their departments willingly and the motivation point average of the students who choose their
departments reluctantly; there was also a significant difference between the motivation point average of
the students who are satisfied because they have chosen their departments and the motivation point
average of the students who are dissatisfied.
Keywords: Motivation, personal variables, Higher Education Entrance Examination

Ö
Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin motivasyon düzeylerinin; cinsiyet, bölüm Yüksek
Öğretim Kurumları Sınavı başarı sıralaması, bölümü seçmekteki isteklilikleri ve bölümden
memnuniyetleri gibi bazı kişisel değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırma, 2018-2019 öğretim
yılında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada çalışma grubu, eğitim,mühendislik, iktisadi ve idari bilimler,
fen edebiyat, spor bilimleri fakültelerinin bazı bölümlerinde öğrenimlerine devam eden araştırmaya
katılmaya gönüllü olan öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırmada bölümler Yüksek Öğretim Kurumları
Sınavındaki başarı sıralarına göre kümelere ayrılmıştır. Ardından basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle
her kümede araştırmanın yürütüleceği öğrenci sayıları belirlenmiştir. Verilerin toplanmasında
araştırmacılar tarafından geliştirilen yetişkin motivasyon ölçeği ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır.
Araştırmada analizler öncesi yapılan incelemelerde verilerinin normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir.
Yapılan analizler üniversite öğrencilerinin içsel motivasyon düzeylerinin çok yüksek, dışsal motivasyon
düzeylerinin ve genel motivasyon düzeylerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Kişisel değişkenlere
göre yapılan incelemelerde; erkek öğrencilerin motivasyon puan ortalaması ile kadın öğrencilerin puan
ortalaması arasında anlamlı fark olduğu görülmüştür. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı başarı
sıralamasına sahip bölümlerdeki öğrencilerin motivasyon puan ortalaması ile düşük Yükseköğretim
Kurumları Sınavı başarı sıralamasına sahip bölümlerdeki öğrencilerin puan ortalaması arasında anlamlı
bir fark olmadığı belirlenmiştir. Bölümlerini isteyerek seçen öğrencilerin motivasyon puan ortalaması
ile istemeden seçen öğrencilerin puan ortalaması arasında ve bölümlerini seçmiş oldukları için memnun
olan öğrencilerin motivasyon puan ortalaması ile memnun olmayan öğrencilerin puan ortalaması
arasında anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Motivasyon, kişisel değişken, Yüksek Öğretim Kurumları

1.INTRODUCTION
Educational institutions, where the cognitive, affective or psychomotor skills accumulated by the society
are transferred to the new generations, are the places where various knowledge, feelings and skills are
transferred with the help of a guide by combining personal efforts. Educational institutions, which have
a great place in determining life goals and achieving people’s goals, have specific goals along with
personal goals that make individuals’ lives meaningful. Goals in education is expressed as goals related
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to distant, general and specific (Ertürk, 1988) in the vertical dimension, and cognitive, affective, and
psychomotor domains in the horizontal dimension (Demirel, 2014). While distant targets includes the
political philosophy of the education system, the general goals are the interpretation of the distant goal
(Özdemir, Altıok, & Baki, 2015). Special goals, on the other hand, are the features that are aimed to be
acquired by the student and they are prepared according to a discipline (Ertürk, 1988; Özçelik, 1998).
Cognitive field, the area where mental learning occurs and takes place (Demirel, 2014); affective domain
is expressed in interest, attitude, self-confidence and so on. Various emotions and behavior styles,
psychomotor domain is expressed in behaviors that require mind-muscle coordination (Senemoğlu,
2009). In daily life, it is stated that these areas cannot be clearly separated from each other (Ertürk,
1988).
Although the goals are in a broad framework, more emphasis is placed on the skills of individuals in
their cognitive areas in educational settings. Akbaş (2004) emphasizes that the cognitive level in schools
is constantly controlled, but information that addresses affective goals cannot be measured or gained. In
studies in the field of education, it is stated that the affective dimension is generally behind the cognitive
dimension (Main, 1993; Seah & Bishop, 2000; Tuan, Chin, & Shieh, 2005). This is attributed to the
difficulty of determining and measuring the affective domain (Balaban Salı, 2006, p. 136). Despite this,
it is emphasized in the studies that affective skills are also important for increasing student achievement
(Alsop & Watts, 2000; Duit & Treagust, 2003; Gömleksiz & Kan, 2012; Lee & Brophy, 1996; Meredith,
Fortner, & Mullins, 1997; Thompson & Mintzes, 2002; Weaver, 1998). Skills such as perception,
interest, attitude, valuing, curiosity, belief, need, process, self-awareness, self-confidence, self-efficacy,
which are thought to be important on success, can be expressed as affective skills. It is stated that one
of these skills is motivation and motivation is an important factor on student success (Akbaba, 2006;
Freedman, 1997; Karagüven, 2012; Lee & Brophy, 1996; Yaman & Dede, 2008).
The concept of motivation explained with the help of the act of motivation is derived from the word
"Motive" in English and French. Motivation is expressed by the Turkish Language Association (TLA)
(2021) as "incentive, job of motivation". Cüceloğlu (2005) defines motivation as "a general concept that
includes desires, needs, impulses and interests" (p.229). Robbins and Judge (2017) expresses it as the
process of one's effort to achieve a goal (p.229). Although a student who is not motivated enough is not
ready to learn (Ulusoy, 2007), she/he cannot focus on the subject and does not spend the necessary time
to learn (Fidan, 1985). At this point, it is necessary to conduct researches on students' motivation.
According to Martin (2001); motivation, expressed as a driving force, is important for students to
achieve success, to keep their studies tight at school and to ensure their learning. While motivation
enables students to enjoy and engage in their work (Martin, Marsh, & Debus, 2001; Schunk, 1990), it
helps students to demonstrate superior performance in their work that enables them to achieve success
in solving problems (Pressley et al., 1992), using time effectively, improves their ability to prepare for
exams and cope with exam anxiety (Bay, Tuğluk, & Gençdoğan, 2005). This indicates that motivation
is an important factor in learning (Adelman & Taylor, 1986; Gayef & Sarıkaya, 2012; Glynn, Aultman,
& Owens, 2005; Martin, 2001). In addition to these, although the effectiveness of a teaching program is
expressed depending on student motivation, it is stated that neglecting motivation in teaching
environments will lead to failure (Spitzer, 1996).
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Motivation in education developed by Deci and Ryan regarding motivation as intrinsic motivation and
extrinsic motivation (Ryan & Deci, 2000). Intrinsic motivation is to participate in an activity from the
need to learn more about something (out of curiosity) (Deci, 1975; Gottfried, 1983; Woolfolk, 1990)
and because she/he enjoys what she/he does and finds interesting (Ryan & Deci, 2000), not just
participating in a task or a willingness to act to complete a task (Bates, 1979; Deci, Vallerand, Pelletier,
& Ryan, 1991). Students who participate in learning in order to find different interest or pleasure, or
reach their academic and personal goals are expressed as intrinsic motivation (Afzal, Ali, Aslam Khan,
& Hamid, 2010). A student who is really motivated will not need any reward or encouragement to fulfill
a task (Beck, 1978; Deci, 1975; Dev, 1997; Woolfolk, 1990), and will continue the given task even if it
is difficult (Gottfried, 1983; Schunk, 1990). He/she will be excited about completing the task or the
difficulty of the activity, act confidently in coping with unfamiliar learning situations (Dev, 1997),
perform better academically, and her/his creativity may come to the fore (Karagüven, 2012).
Extrinsic motivation can be expressed as a person performing a task only to achieve a reward or to avoid
any punishment (Adelman & Taylor, 1990; Ball, 1984; Beck, 1978; Deci, 1975; Wiersma, 1992; Woolfolk, 1990). Extrinsic motivation elements offered by adults for students to participate in or complete an
activity are a tangible reward such as money or candy, a reward such as a good grade in the future,
verbal praise, exemption or punishment from a less-liked activity (Dev, 1997). It is stated that externally
motivated students participa-te in learning for reasons such as obtaining a reward and avoiding certain
punishments (Dev, 1997). It is also stated that these students make minimum effort for the maximum
reward (Lepper, 1988).
Motivation, which is known to be important in each of the education levels, is thought to be especially
important in the university education process, which is the last step in acquiring a profession. There are
many studies in the relevant literature addressing the effect of motivation on academic achievement
(Ajayi, Lawani, & Salomi, 2012; Amrai, Motlagh, Zalani, & Parhoni, 2011; Arda, 2016; Çetin, 2015;
Eymur & Geban, 2011; Komarraju, Karau, & Schmeck, 2009; Kusurkar, Cate, Vos, Westers, & Croiset,
2013; Özgüngör & Kapıkıran, 2008; Peklaj-Levpušček, 2006; Singh, 2011; Şahin & Çakar, 2011; Yazıcı
& Altun, 2013).
Studies have shown that when students are motivated, they organize their behaviors in order to achieve
that subject, exhibit more appropriate behaviors in learning environ-ments, and achieve better results in
terms of academic success (Ahmed & Bruinsma, 2006; Keller, 1999; Kutlu & Sözbilir, 2011). There is
a relationship between academic performance and motivation (Kusurkar et al., 2013; Komarraju et al.,
2009), intrinsic and extrinsic motivation is positively associated with academic motivation (Afzal et al.,
2010).
In some studies; it is stated that during university years, students face various situations that create
tension and stress (Bülbül & Güvendir, 2014) and students' motivation affects their adaptation to higher
education during this period (Allen, Robbins, & Oh, 2008). It is also stated that students have chosen a
department that does not appeal to their interests due to various reasons such as the difficulty of entering
the university in Turkey, the need to secure life, the concern of being exposed, the need to sustain a life,
and the desire to acquire a profession (Gündoğar, Gül, Uskun, Demir-ci, & Keçeci, 2007; Şahin,
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Zoraloğlu, & Fırat, 2011). For this reason, it is thought that whether university students willingly choose
their departments or not may affect motivation.
When the relevant literature is examined, the motivation levels of university students are taken in terms
of various variables such as gender, grade level and department variable (Gömleksiz & Serhatlıoğlu,
2013), acade-mic achievement (Ergin & Karataş, 2018), achievement and grade level (Eymur & Geban,
2011), physical, educator and student (individual) factors (Hatırlı & Duran, 2011) and their opinions
about what the factors affecting their motivation are (Sarımehmet, Gümrükçüoğlu, Candaş, & Duran,
2021). The motivation levels of the students in the studies carried out, it can be said that the department
in terms of variables such as Higher Education Entrance Examination success ranking, their willingness to choose the department and their satisfaction with the department are not considered. It is
emphasized that one of the most important factors determining motivation related to the profession is to
choose one's own profession consciously and voluntarily (Özdemir Özkan, Akın, & Durna, 2015). For
this reason in the research, it is aimed to examine the motivation levels of university students in terms
of some variables such as the success ranking of the Higher Education Entrance Examination, their
willingness to choose the department and their satisfaction from the department.

2. METHOD
Research Model
This study was carried out in relational screening design, one of the quantitative research methods. The
purpose of relational screening research is to determine the relationships between two or more variables and the measure of the interdependent changes of variables (Gorard, 2017).
The Study Group
The universe of research consists of students studying at the four-year faculties of a university. Due to
the difficulty of reaching the universe in terms of time and cost, the departments at the university where
the research will be conducted are divided into clusters according to the success rank of the settlers in
Higher Education Entrance Examination. 2018 higher education input indicators were used to determine
the success ranks in Higher Education Entrance Examination (Higher Education Entrance Examination,
2018).According to the order of success of the last person placed, two clusters were obtained by
accepting the sections below 300000 as high success sequences and sections above 600000 as low
success sequences. Then, with the simple random sampling method, 30% of each cluster was determined
as the number of students that the research will be conducted. It can be said that departments with a high
placement rank are pre-school teaching, guidance and psychological counseling, mechanical
engineering, civil engineering, architecture; departments with low placement rank are political science
and public administration, economics, sociology, sports management. Information about the
departments and their rankings are given in Table 1.
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Table 1. Departments and Information on Success Rankings of Departments

Pre-school teaching
Departments with
placement rank

Departments with
placement rank

a

a

30.381

high Guidance and psychological 99.653
counseling
Mechanical engineering

277.290

Civil engineering

212.201

Architecture

88.816

low Political science and public 734.292
administration
Economics

714.744

Sociology

731.460

Sports management

632.531

Then, the number of students in which the research will be conducted was determined with the simple
random sampling method, corresponding to 30% from each cluster. The study group in the study consists
of 307 university students studying at these faculties and agreeing to participate in the study voluntarily.
179 (58.3%) of the students are female and 128 (41.7%) of them are male. 136 of these students (44.3%)
study in departments with high placement rank and 171 (55.7%) in departments with low placement
rank. While 234 of the students (76.2%) stated that they chose their departments willingly, 73 of them
(23.8%) stated that they did not choose voluntarily. In addition, 213 of the students (69.4%) stated that
they were satisfied because they chose the department, while 94 (30.6%) of them stated that they were
not satisfied.
Data collection tool
The adult motivation scale used in the study was developed by Tulunay-Ateş & İhtiyaroğlu (2019). The
scale has two sub-dimensions named intrinsic and extrinsic motivation. The researchers stated that the
reliability values of the scale were .92 in intrinsic motivation, .82 in extrinsic motivation, and .94 in
overall scale. In this study, the internal consistency (Cronbach Alpha) value of the scale was determined
as .83 in intrinsic motivation, .70 in extrinsic motivation, and .82 in the overall scale.
Data analysis
SPSS 24 Package Program was used to analyze the data in the study. Before data analysis; arithmetic
averages and frequen-cies were examined, maximum and mini-mum values were checked, and
incorrectly entered data were corrected. Then, the extreme values were determined by looking at the z
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standard scores and 5 data exceeding the ± 3 z standard value were extracted. Then the data were
analyzed in terms of normal distribution. The distribution of the data was evaluated by measures of
central tendency, skewness and kurtosis coefficient and normal Q-Q plot. The data obtained in the
analyzes performed for this purpose are given in Table 2 and Figure 1.

Table 2. Normality Test Results of Measurement Tools Used in the Study
Motivation
Arithmetic mean

4.17

Median

4.48

Mode

4.23

Skewness

-0.49

Kurtosis

-0.04

When Table 2 is examined, it is seen that the arithmetic mean, median and mode values are close, and
the coefficients of skewness and kurtosis are between +1 and -1 in the motivation scale.

Figure 2. Motivation scale normal Q-Q chart

In Figure 2, it is seen that the points in the normal Q-Q graph on the motivation scale are close to the
45-degree line. In the analysis; it can be said that the data show a normal distribution due to the fact that
the arithmetic mean, mode and median are close to each other, the skewness and kurtosis values are in
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the range of ± 1.96 and the normal Q-Q graph has the characteristic of normal distribution (Can, 2017,
p. 81-90). For this reason, it was decided to make parametric statistics in the analysis related to
motivation.
Since the data collection tool used in the study is a Likert-type five-point rating scale, the arithmetic
mean ranges used in the evaluation of arithmetic means; 1.00-1.80 range is “very low”, 1.81-2.60 range
is “low”, 2.61-3.40 range is “medium”, 3.41-4.20 range is “high” and 4.21-5.00 range is “very high”.

3. FINDINGS
Findings Regarding the Motivation Levels of University Students
Arithmetic mean and standard deviation values were calculated to determine the motivation level of
university students. The data obtained are given in Table 3.
Table 3. Arithmetic average and standard deviation values regarding the motivation level of university
students
x̄

Ss

Intrinsic Motivation

4.32

0.43

Extrinsic Motivation

3.96

0.50

Total Motivation

4.17

0.38

When Table 3 is examined, it is seen that the intrinsic motivation levels of university students (x̄=4.32)
are very high, their extrinsic motivation level (x̄=3.96) and their general motivation level (x̄=4.17) are
high.

Investigation of Motivation Levels of University Students According to Some Demographic
Variables
T-test was used to determine whether the perceptions of university students regarding motivation levels
differ significantly accor-ding to their gender, their department's success ranking in Higher Education
Entrance Examination, their willingness to choose the department and their satisfaction from the
department, since all independent variables consist of two groups.
Motivation levels of university students according to their gender
The results of the t test conducted to determine the motivation levels of university students according to
their gender are shown in Table 4.
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Table 4. Mean scores of university students regarding motivation levels according to their gender and ttest results
Gender
Male

n
128

x̄
4.10

Ss

179

4.24

t

305

-3.052

P

0.40

Motivation
Female

df

.002*

0.36

When the data in Table 4 of the perceptions of university students regarding their motivation levels are
examined, a significant difference is observed between the average score of male students regarding
motivation (x̄ =4.10) and the average score of female students (x̄ =4.24) [t (305)= -3.05, p <0.05].
Motivation levels of university students according to the success ranking of their departments in
Higher Education Entrance Examination
The results of the t-test conducted to determine the motivation levels of the university students according
to the success ranking in the Higher Education Entrance Examination are given in Table 5.

Table 5. Score averages and t-test results regarding the motivation levels of university students'
departments according to their success ranking in Higher Education Entrance Examination
Higher
Education
Exam Success Rank

n

x̄

Ss

High

136

4.13

0.34

Low

171

4.22

0.41

Motivation

df

t

P

305

-1.856 .064

When the data in Table 5 are examined, there is no significant difference between the motivation score
average of the students in the departments with high Higher Education Entrance Examination success
rank (x̄=4.13) and the average score of the students in the departments with low Higher Education Exam
success rank (x̄= 4.22) [t (305) = -1.85, p > 0.05].

Motivation levels of university students according to their willingness to choose their department
The results of the t-test conducted to determine the motivation levels of university students according to
their willingness to choose their departments are given in Table 6.
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Table 6. Mean scores and t-test results regarding the motivation levels of university students according
to their willingness to choose their departments
Willingness
Motivat Be willing
ion
Not being willing

n
234
73

x̄

Ss

4.22

0.36

4.06

0.43

df

t

305

3.12

P

.002

When the data in Table 6 are examined, a significant difference is seen between the motivation score
average of the students who chose their departments willingly (x̄ =4.22) and the average score of the
students who chose their departments unwillingly (x̄ = 4.06) [t (305) = 3.12, p <0.05].
Motivation levels of university students based on their satisfaction with choosing their department
Table 7 shows the results of the t-test conducted to determine the motivation levels of university students
based on their satisfaction for choosing their departments.
Table 7. Mean scores and t-test results regarding the motivation levels of university students according
to their satisfaction with their departments
Satisfaction

n

x̄

Ss

Being satisfied

213

4.23

0.35

Being dissatisfied

94

4.06

0.42

Motivation

df

t

P

305

3.821

.000*

,When the data in Table 6 are examined, a significant difference is observed between the motivation
score average of the students who are satisfied because they have chosen their departments (x̄= 4.23)
and the average score of the dissatisfied students (x̄= 4.06) [t (305) = 3.82, p <0.05].

4. DISCUSSION and CONCLUSION
In this study, the motivation levels of university students were examined according to variables such as
gender, success ranking of the Higher Education Entrance Examination of the department, their
willingness to choose the department and their satisfaction from the department. It was concluded that
university students' intrinsic motivation levels are very high, and their extrinsic motivation levels and
general motivation levels are high. In addition, according to the gender of the university students'
perceptions of their motivation levels, the success ranking of the department in the Higher Education
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Entrance Examination their willingness to choose the department and the satisfaction of the department;
the average score of male students on motivation is lower than the average score of female students,
there is no significant difference between the motivation score average of the students in the departments
with high success rank and the average score of the students in the departments with low success rank,
the motivation score average of the students who voluntarily chose their departments. It has been
concluded that the average score of the students who are satisfied because they have chosen their
department is higher than the average score of the dissatisfied stu-dents.
In the study, intrinsic and extrinsic motivation levels of university students were first discussed. As a
result of the analysis; it was found that while the intrinsic motivation levels of the students were very
high, their extrinsic motivation levels and general motivation levels were high. Similar studies show that
university students have high intrinsic and extrinsic motivation levels (Gayef & Sarıkaya, 2012;
Sarımehmet et al., 2021).
Secondly, the motivation levels of university students according to their gender were discussed in the
study. When the motivation levels of university students according to their gender are examined, there
is a significant difference between the average score of male students and the average score of female
students. In addition, it has been concluded that the average score of female students is higher than male
students. Similarly, Gömleksiz and Serhatlıoğlu (2013) reported that teacher candidates' opinions differ
accor-ding to their gender in academic motivation levels. It has been concluded that the average of
female teacher candidates is higher than that of male teacher candidates. Eymur and Geban (2011) stated
in a similar study they conducted with pre-service chemistry teachers that there was a signifi-cant
difference between female and male pre-service teachers in academic motivation levels. Moreover the
motivation levels of female teacher candidates were higher than men. In similar studies on different
levels and different areas of motivation levels, it is seen that there are differences in favor of women
(Akandere, Özyalvaç, & Duman, 2010; Aktan, 2012; Alemdağ, Öncü, &Yılmaz, 2014; Aluçdibi Ekici,
2012; Arastaman, 2006; Arda, 2016; Ataş & Ayık, 2013; Brouse, Hegarty, Basch, LeBlanc, &
McKnight-Lei, 2010; Ergin & Karataş, 2018; Eymur & Geban, 2011; Martin, 2004; Roohi & Asayesh,
2012; Spittle, Jackson, & Casey, 2009; Yaman & Dede, 2007). However, contrary to this finding, there
are studies that conclude that gender does not differ according to academic motivation (Demir & Arı,
2013; Şahin & Çakar, 2011; Taşpınar, Dündar, & Özutku, 2007).
Next the motivation levels of the university students were determined according to the success ranking
of their departments in Higher Education Entrance Examination. There is no significant difference
between the motivation scores of the students in the departments with high success rankings and the
motivation scores of the students in the departments with low success rankings. There is no study on
this subject in the relevant literature. However, it is thought that Higher Education Entrance Examination
success can be seen as a reflection of academic success. In studies on this subject, it is stated that when
students are motivated, they organize their behaviors to achieve that subject and achieve better results
in terms of academic success (Ahmed & Bruinsma, 2006; Keller, 1999; Kutlu & Sözbilir, 2011). In
addition, it is emphasized that there is a positive relationship with academic performance and motivation
(Kusurkar et al., 2013; Komar-raju et al., 2009).
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In the study, motivation levels of university students were examined based on their willingness to choose
their departments and their satisfaction with choosing their departments. As a result of the analysis, it
was determined that there was a significant difference between the motivation score average of the
students who voluntarily chose their departments and the average score of the students who choose their
departments unwillingly. It was concluded that the mean scores of the students who voluntarily chose
their departments were higher than those who chose involuntarily. In a similar study, in the studies
conducted by Sarımehmet et al. (2021) on the students of Health Services Vocational School, it was
concluded that the majority of the students chose their own department and the intrinsic motivation
levels of such students were higher. Bilgin and Ocakçı (2011) also state that the students of the Faculty
of Health Sciences, who choose their own depart-ments, are better motivated.
Finally, the motivation levels of university students were examined according to their satisfaction with
choosing their depart-ments. It was concluded that there is a significant difference between the motivation score average of the students who are satisfied because they have chosen their department and the
average score of the dissatisfied students. It was determined that the motivation scores of the students
who are satisfied because they have chosen their departments are higher than the motivation score
average of the dissatisfied students. Şahin, Zoraloğlu, and Fırat (2011) state that approximately half of
the students are satisfied with their lives in the department they study.
As a result of the findings obtained from the research; it was found that university students' intrinsic
motivation levels are very high, and their extrinsic motivation levels and general motivation levels are
high. In addition, it was determined that the average score of male students regarding motivation is lower
than the average score of female students. In addition, no significant difference was found between the
motiva-tion score average of the students in depart-ments with high success rankings and the average
score of students in departments with low success rankings. The motivation score average of the students
who voluntarily chose their departments was found to be higher than the average score of the students
who chose their departments unwillingly. It has been found that the average score of motivation of the
students who are satisfied because they have chosen their departments is higher than the average score
of the dissatisfied students.
Although motivation is important at every level of education, motivation of university students, which
is an important step in the transition to life, is of great importance. In the literature, it is stated that
motivation as an effect on academic achievement (Ajayi, Lawani, & Salomi, 2012; Amrai et al., 2011;
Arda, 2016; Çetin, 2015; Eymur & Geban, 2011; Özgüngör & Kapıkıran, 2008; Peklaj-Levpušček,
2006; Singh, 2011; Şahin & Çakar, 2011; Yazıcı & Altun, 2013), appropriate behaviors in learning
environ-ments (Ahmed & Bruinsma, 2006; Keller, 1999; Kutlu & Sözbilir, 2011), personal performance
and organizational performan-ce (Vural & Coşkun, 2007), job satisfaction, performance,
communication and personal management. (Alam & Farid, 2011; Anderson & Iwanicki, 1984; Bennel,
2004; Güçlü, Recepoğlu & Kılınç, 2014; Karabenick & Conley, 2011; Schieb & Karabenick, 2011).
There is also a correlation between emotional intelligence and motivation (Akpolat & Işık, 2012).
Considering that university students willingly choosing their departments and their satisfaction with this
choice may affect their success, their satisfaction while performing their profession in the future, and
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the effectiveness of their education, happiness and productivity, it is important not only for the individual
but also for the society and the economy. For this reason, it is of great importance that a system of
individual recognition and orientation be established and functioned effectively in order to enable
students to choose the department they want. The factors that reduce the motivation of university
students and their department satisfaction can be determined, and consultancy services can be offered
to students who have difficulties in this sense.
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Abstract
This is a survey study on investigating the intergenerational attitudinal shift towards English from
Punjabi language. The main focus of the study has been on three generations of male and female
population of Lahore. The first generation is determined from age group of 55 years and above, second
from age of 35 to 54 years and the third generation consists of 15 to 34 years of age group. A 25 items
contained questionnaire was administered on sixty subjects, selected randomly, and the quantitative data
was analyzed and afterward discussed qualitatively. In the light of the results, the study suggests that
Punjabi language, though rich in literature and history, does not find a status which is enjoyed by English
or Urdu. There are many reasons which can be ascribed to this finding but the study manifests that
Punjabi does not cater to the socio-economic or academic needs of the people. Hence, there is drastic
language shift from Punjabi to English language in our society and it has occurred, as the results show,
because of the change of the attitude of the subjects who consider socio-economic or academic needs
are more important than maintaining the culture. A majority subjects believe that key to social and
economic success is the knowledge of English language. So, the study, by accepting the global role of
English language, recommends that to save Punjabi language from social death it may be taught as a
language at schools and rich literature as well as scientific and other literature produced in English and
other languages may be translated into Punjabi language so that the coming generations may enjoy
speaking, reading and writing of Punjabi language as a living language like other living languages. The
numerical analysis is also carried out to see the intergenerational shift towards English from Punjabi
language under the questionnaire study. For this purpose the regression and ANOVA is conducted in
SPSS (Statistical Software).
Keywords: Inter-generational, Attitudinal, English, Punjabi, Language, Sociolinguistic
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Türkiye’de Meslek Liselerinde Verilen
Muhasebe
Eğitiminin
UMES/IES-2’yi
Karşılama Düzeyi
Level of Corresponding UMES/IES-2 in of Accounting Education Taught in Vocational High
Schools in Turkey

Mehmet TURSUN1
Hamza KAYA2

Öz
Türkiye’de muhasebe eğitimi ortaöğretim düzeyinde “Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri”, “Çok
Programlı Anadolu Liseleri” ve “Mesleki Eğitim Merkezlerinde verilmektedir. Bu okullarda verilen
muhasebe eğitimi; muhasebe ve finansman alanı altında, muhasebe dalı ve dış ticaret dalı şeklinde iki
programa ayrılmıştır. Bu programlarda öğrenim görenler, işletmelerin kuruluşu, muhasebe kayıt, analiz
ve raporlamaları, ticaret mevzuatı gibi konularda bilgi sahibi olmaktadırlar. Dolayısıyla bu liselerin
mesleki eğitimin başladığı ilk kurum olması hasebiyle konum olarak önemli bir yer tutmaktadır. Bu
bağlamda, mesleki ve teknik liselerde verilen muhasebe eğitimi, çağın gerektirdiği niteliklerde
muhasebe meslek elemanlarının yetişmesinde önemli bir role sahiptir.
Bu çalışmada, Türkiye’de ortaöğretim düzeyinde verilen muhasebe eğitiminin ders yeterliliklerinin
Uluslararası Muhasebe Eğitimi Standardı UMES/IES-2 çerçevesindeki teknik yeterlilikler ile bir
karşılaştırılması yapılmıştır. Çalışma sonucunda Türkiye’de ortaöğretim düzeyinde muhasebe alanında
okutulan derslerin UMES/IES-2 çerçevesindeki toplam öğrenim çıktılarının %60,53’ünü karşıladığı
görülmüştür. Dış ticaret alanında okutulan derslerin UMES/IES-2 çerçevesindeki toplam öğrenim
çıktılarını karşılama oranı ise %72,50 olarak tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Muhasebe Eğitimi, Mesleki ve Teknik Lise, UMES, IFAC, IESBA
JEL Sınıflandırması: M40, M41
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Abstract
Turkey in accounting education at secondary level "Vocational and Technical Anatolian High School,"
"multi-program Anatolian High School" and "are given in the Vocational Training Centers. Accounting
education given in these schools; It is divided into two programs under the field of accounting and
finance, namely the branch of accounting and the branch of foreign trade. Those who study in these
programs gain knowledge on the establishment of businesses, accounting records, analysis and
reporting, and trade legislation. Therefore, these high schools have an important place in terms of
location as they are the first institutions where vocational education started. In this context, accounting
education given in vocational and technical high schools has an important role in training accounting
professionals with the qualifications required by the age.
In this study, the International Accounting Education Standards of adequacy of accounting education at
secondary level courses in Turkey UMES / IES-2 frame with technical competence in a comparison has
been made. The study results at secondary level courses taught in Turkey in the field of accounting
UMES / IES-2 has been shown to meet the total learning outcomes in the context of the 60.53%. The
ratio of the courses taught in the field of foreign trade to meet the total learning outcomes within the
framework of UMES / IES-2 was determined as 72.50%.
Keywords: Accounting Education, Vocational and Technical High School, IES, IFAC, IESBA
JEL Classification: M40, M41.

1. GİRİŞ
Günümüzde, globalleşme süreci ile birlikte uluslararası ekonomik ilişkiler ve ülke ekonomileri birbirine
adeta bağımlı hale gelmiştir. Dolayısıyla çokuluslu şirketlerin faaliyetlerini dünyanın dört bir köşesine
yaygınlaştırma çabaları artış göstermiştir. Uluslararası düzeyde ortaya çıkan bu gelişmeler muhasebe
uygulamaları ve finansal raporlama yönünden birtakım sorunları veya farklılıkları da beraberinde
getirmiştir (Çankaya, 2007: 128). Bu problem ve farklılıkların ortadan kaldırılması ve muhasebe
uygulamalarının yeknesaklığının sağlanması için uluslararası kuruluşlar bir takım çabalarda
bulunmuşlardır. Söz konusu bu çabalar muhasebe standartlarının oluşturulması üzerinde olduğu gibi
uluslararası muhasebe eğitimi standartlarının oluşturulması üzerinde de olmuştur.
Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) tarafından bağımsız bir organ olarak kurulan
Uluslararası Muhasebe Eğitim Standartları Kurulu (IAESB), özellikle Uluslararası Finansal Raporlama
Standartlarının (IFRS) benimsenmesi ışığında, muhasebe eğitiminin gerekli hedeflerine hitap eden ilgili
çıktıları üretmek için eğitim girdilerini izlemek ve kontrol etmek amacıyla muhasebe eğitiminin
geliştirilmesi ve modernizasyonuna odaklanmış (Al Frijat ve Shbeilat, 2016: 20) ve böylece uluslararası
muhasebe eğitimi standartlarını yayımlamıştır.
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Bir işletmenin finansal verilerinin doğru bir şekilde analiz edilmesi, anlaşılır ve güvenilir bir şekilde ilgi
duyanlara raporlanması ancak iyi bir muhasebe eğitiminin alınmasıyla mümkün olmaktadır. Mesleki ve
Teknik Anadolu Liseleri, ekonominin ve ticaret eğitiminin bilinçli ve bir sisteme bağlı olarak verildiği,
ilköğretim üzerine dört yıl öğrenim süresi olan ve gün geçtikçe önemi artan liselerdir (Akbulut, Pekkaya,
ve Aksakaloğlu, 2014: 73). Bu liselerde verilen muhasebe eğitimi; muhasebe ve finansman alanı altında,
muhasebe ve dış ticaret dalı olarak iki programa ayrılmıştır. Bu programlarda öğrenim görenler,
işletmelerin kuruluşu, muhasebe kayıt, analiz ve raporlamaları, ticaret mevzuatı gibi konularda bilgi
sahibi olmaktadırlar (Muhasebe ve Finansman Alanı Çerçeve Öğretim Programı, 2017: 3). Dolayısıyla
bu liselerin mesleki eğitimin başladığı ilk kurum olması hasebiyle konum olarak önemli bir yer
tutmaktadır. Çünkü bu liselerde verilen eğitim ve öğretimin niteliği ve niceliği iş yaşamına kadar devam
eden diğer süreçleri de derinden etkileme gücüne sahiptir (Şendurur, 2020: 98). Bu bağlamda mesleki
ve teknik liselerde verilen muhasebe eğitimi, gelecekte yeterli ve iyi bir donanıma sahip meslek
mensuplarının yetişmesinde önemli bir role sahiptir.
Ülkemizde 1989 yılında muhasebe mesleğine meslek statü kazandıran 3568 sayılı Serbest Muhasebeci
Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanunu’na göre lise ve yüksekokul (önlisans-lisans)
mezunları staj şartını yerine getirdiklerinde muhasebe meslek mensubu olabilmekteydiler. 2008 yılında
yayınlanan “5786 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali
Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile lise ve ön lisans mezunlarının
meslek mensubu olma hakkı iptal edilmiş, yalnızca lisans seviyesinde öğrenim görenlere meslek
mensubu olma hakkı tanınmıştır.
Bu çalışmada Türkiye’de lise düzeyinde verilen muhasebe eğitiminin ders yeterliliklerinin Uluslararası
Muhasebe Eğitimi Standardı UMES/IES 2 çerçevesinde yer alan teknik yeterlilikler ile karşılaştırması
yapılmıştır. Bu çalışma ile, ülkemizde lise düzeyindeki muhasebe eğitiminin çağın gerektirdiği
niteliklerde yapılıp yapılmadığı ve ne oranda yapıldığı tespit edilmeye çalışılmıştır.

2. TÜRKİYE’DE MUHASEBE EĞİTİMİ
Ülkemizde muhasebe eğitimleri örgün ve yaygın eğitim kurumları vasıtasıyla verilmektedir. Örgün
muhasebe eğitimi ortaöğretim ve yükseköğretimde verilirken yaygın muhasebe eğitimi ise meslek
kuruluşları ve örgütler aracılığıyla verilmektedir (Aydoğan, 2018: 26). Ortaöğretim düzeyinde Mesleki
ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Liseler, Mesleki Açık Öğretim Liseleri, Halk Eğitim
Merkezleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri ve Mesleki Eğitim Merkezlerinde muhasebe
eğitimleri verilmektedir. Yükseköğretimdeki muhasebe eğitimi ise ön lisans düzeyinde Meslek Yüksek
Okullarında verilirken, lisans düzeyinde ise hem normal hem de uzaktan eğitim veren devlet ve vakıf
üniversitelerinde verilmektedir (Soylu, 2014: 12). Bunlara ek olarak, muhasebe eğitimi yüksek lisans ve
doktora öğreniminde ileri düzeyde verilmektedir.
Aşağıdaki Tablo 1’de ortaöğretim, yükseköğretim ve mesleki kurslarda verilen muhasebe eğitiminin;
süresi, ilgili kurumu, bu kurama kabul şartları ve muhasebe standartları eğitiminin verilip verilmedi
gösterilmektedir.
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Tablo 1. Türkiye’de Farklı Düzeylerde Verilen Muhasebe Eğitimi

Kaynak: (Öztürk ve Fındık, 2016: 244) Uyarlanmıştır.3

Ortaöğretim seviyesindeki muhasebe eğitimi, 1739 sayılı Milli Eğitim Kanunu’nda açıklanan temel ve
özel amaçlara ve ilgili mevzuata bağlı olarak verilmektedir. Kısmi muhasebe eğitimi sunan ortaöğretim
düzeyi muhasebe eğitiminde, daha çok uygulamaya yönelik muhasebe sektöründe ihtiyaç duyulan, bilgi,
beceri ve mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli elemanların yetiştirilmesi ve muhasebe sektörünün
ihtiyaç duyduğu ara eleman ihtiyacının karşılanması amaçlanmaktadır (Yardım, 2009: 18).
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kendi arasında Anadolu Teknik Programı ve Anadolu Meslek
Programı şeklinde iki ayrı programa ayrılmaktadır. Bu programları birbirinden ayıran fark aşağıda da
belirtildiği gibi son sınıfta aldıkları meslek dersleri dolayısıyladır. Muhasebe eğitimi bu programlarda
muhasebe ve finansman alanında verilmektedir. Bu alanda kendi arasında muhasebe ve dış ticaret
şeklinde iki ayrı dala ayrılmaktadır. Muhasebe ve finansman alanı dört yıl olarak belirlenmiştir. Bu
süreçte yer alan dersler; ortak dersler, meslek dersleri, seçmeli dersler, seçmeli meslek dersleri ile
akademik destek dersleri şeklindedir. Birinci sınıfta (9), alana ait temel mesleki becerileri kapsayan
derslere, ikinci (10) ve üçüncü (11) sınıflarda ise dala ait mesleki becerileri kapsayan derslere yer
verilmektedir. Son sınıfta (12) ise Anadolu teknik programında akademik destek dersleri, Anadolu
meslek programında ise işletmelerde mesleki eğitim ve seçmeli meslek dersleri uygulanmaktadır. Bu
* ALES ve dil puanı YÖK tarafından belirlenen zorunlu şartlar iken geriye kalan şartlar ise üniversitelerin
inisiyatifinde olup YÖK’ün uygun gördüğü ek şartlardır.
1
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programı tamamlayan öğrencilere, temel muhasebe uygulama ve işlemlerini mevzuatına uygun şekilde
yapma ile ilgili ortak bilgi, beceri ve yetkinliklerin yanı sıra (Muhasebe ve Finansman Alanı Çerçeve
Öğretim Programı, 2020: 6-11):
Muhasebe Dalında;
 Muhasebe paket programlarını kullanarak ön muhasebe işlemlerini ve muhasebe kayıtlarını
yapma,
 Vergi ve beyannameler ile ilgili kavramları tanıma, uygulama ve işlemlerini yapma,
 Şirketler muhasebesi işlemlerini mevzuata uygun olarak yapma,
 Ürün ve hizmet maliyet kayıtlarını mevzuata uygun olarak yapma vb,
Dış Ticaret Dalında;
 Muhasebe kayıt işlemlerini mevzuata uygun olarak yapma,
 Dış ticaret muhasebe işlemlerini yapma vb, ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin
kazandırılması amaçlanmaktadır.

3. ULUSLARARASI MUHASEBE EĞİTİMİ STANDARTLARI (UMES/IES)
Uluslararası Muhasebe Eğitim Standartları Kurulu (IAESB) tarafından geliştirilen, muhasebe meslek
mensupları için toplamda sekiz adet yayımlanan Uluslararası Eğitim Standartları (IES), dünya çapında
muhasebe eğitim ve öğretimini etkilemektedir. Bu standartlar, Uluslararası Muhasebeciler
Federasyonu'nun (IFAC) üye organları tarafından uygulanmaktadır. IAESB, netliği artırmak,
girdilerden ziyade çıktılara - profesyonel yeterliliklere - odaklanmak ve ekonomik karar vericilerin,
muhasebe meslek mensuplarının eğitim ve öğretimlerini aldığı ülkeden bağımsız olarak, meslek
mensuplarının yeterliliğine güvenebilmelerini sağlamak için standartları bazı zamanlar revize
etmektedir (McPeak, Pincus ve Sundem, 2012: 750). En son yapılan revizyon 1 Ocak 2021'de yürürlüğe
giren IES 2, 3, 4 ve 8'deki revizyonlar ve değişiklikler Haziran 2019 toplantısında onaylanmıştır. Bu
revize edilmiş IES'ler, muhasebe mesleği eğitiminin alaka düzeyini ve kalitesini iyileştirmeyi ve dijital
çağda muhasebe mesleğinin uygunluğunu iyileştirmeyi amaçlayan yeni eklenen ve revize edilmiş
öğrenme çıktılarını içermektedir (IFAC, 2019: 1; Lubbe, 2020).
Uluslararası Muhasebe Eğitimi Standartları Kurulu (IAESB) tarafından ilk olarak 2003 yılında ilk 6
standart, ardından 2004 yılında yedinci ve 2006 yılında sekizinci standart yayımlandı. Uluslararası
Eğitim Standartları (IES'ler), "eğitim ve geliştirme programlarının içermesi beklenen ve uluslararası
tanınma, kabul ve uygulama potansiyeline sahip temel unsurları" oluşturarak küresel muhasebe
eğitiminde kalite ve tutarlılığı sağlamak için tasarlanmıştır (www.ifac.org, 2020). Uluslararası Eğitim
Standartları (IES-UMES) ve içerikleri, aşağıda yer alan Şekil 1’de gösterilmektedir:
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Şekil 1. Uluslararası Muhasebe Eğitimi Standartları (UMES-IES) ve İçerikleri
Kaynak: (Al-Anbagi, Al-Azzawi ve Al-Obaidi, 2018:2462; Tosunoğlu, Cengiz ve Anadolu, 2018:
180) Uyarlandı.
Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere UMES’lerin ilk altısı muhasebe meslek mensubu olmadan önceki
süreci ilgilendirirken son iki UMES ise meslek mensubu olduktan sonrasını ilgilendirmektedir.
4. MUHASEBE MESLEĞİ EĞİTİM PROGRAMLARININ İÇERİĞİ (UMES/IES 2- İLK
MESLEKİ GELİŞİM - TEKNİK YETERLİLİK)
Uluslararası Muhasebe Eğitimi Standardı-UMES 2, adayların muhasebe meslek mensubu olarak
nitelendirilebilmeleri için muhasebe mesleği eğitim programlarının aracılığıyla edinmeleri gereken bilgi
içeriğini ele almaktadır (IFAC, 2019: 119). Yani bu standart, mezun adaylarının muhasebe meslek
mensubu oluncaya kadar edinmeleri gereken muhasebe eğitim programlarının bilgi içeriğini tanımlar ve
muhasebe öğrencisi tarafından çalışılacak ders setini içerir (Al-Anbagi, Al-Azzawi ve Al-Obaidi,
2018:2462). Standardın amacı, muhasebe meslek mensubu adaylarının bir profesyonel muhasebeci
olarak bir rol oynayabilmek için mesleki gelişiminin sonunda geliştirmesi ve göstermesi gereken teknik
yeterliliği oluşturmaktır. Teknik yeterlilik; tanımlanan standartların muhasebeci performansına
uygunluğudur. Standart, mesleki gelişimin sonunda aday muhasebe meslek mensupları için gerekli olan
teknik yeterliliği tanımlayan yeterlilik alanlarını ve öğrenme çıktılarını belirtir (IFAC, 2019: 119).
IFAC üye kuruluşları için, ilk mesleki gelişimin sonunda aday muhasebe meslek mensupları tarafından
elde edilecek teknik yeterlilik için öğrenme çıktılarını belirlemiştir. Bu öğrenme çıktıları Tablo 2'de
listelenenleri içermektedir (IFAC, 2019: 119).
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Tablo 2. UMES-2, İlk Mesleki Gelişim - Teknik Yeterlilik Öğrenim Çıktıları
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Kaynak: (IFAC, 2019: 120-124; Özgün, 2019: 1162-1163)
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Yeterlilik seviyeleri, temel düzey, orta düzey ve ileri düzey olarak 3’e ayrılır. Bu düzeyler, çeşitli
profesyonel muhasebe rolleri ve uzmanlıkları için mesleki muhasebe eğitim programlarını
tasarlamalarına yardımcı olacak bilgileri sağlamaktadır. Düzeylerin öğrenme çıktıları; temel, orta ve
ileri şeklinde ilgili düzeyde belirsizlik, karmaşıklık ve belirsizlik ile karakterize edilen çalışma
ortamlarıyla ilgilidir (IFAC, 2019: 41).

5. LİTERATÜR TARAMASI
Uluslararası muhasebe eğitimi standartları ile ilgili hem yerli hem de yabancı literatürde oldukça fazla
sayıda çalışma mevcuttur. Bu çalışmalardan UMES/IES 2 ile ilgili yapılanlardan bazılarına aşağıda
değinilecektir.
Uyar (2008) çalışmasında Akdeniz Üniversitesi’nin ilgili lisans bölümlerinde verilen muhasebe
eğitimini UMES/IES’ler açısından incelemiştir. Çalışma sonucunda İktisat, İşletme ve Maliye
bölümlerinin ders içeriklerinin UMES/IES’lere uygun olduğu, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler
ve Hukuk bölümlerinin ders içeriklerinin ise yetersiz olduğu ve ayrıca bilgi teknolojisi alanındaki dersler
ise bütün bölümlerde yetersiz görülmüştür.
Aleqab, Nurunnabi ve Adel (2015) tarafından yapılan çalışmada Ürdün’de devlet ve özel
üniversitelerindeki muhasebe müfredatlarını UMES/IES 2 ile olan uyumluluğunu anket yöntemi yoluyla
araştırmışlardır. Araştırma sonucunda üniversitelerin muhasebe dersi müfredatlarının UMES/IES 2 ile
uyumlu olmadığı tespit edilmiştir.
Can ve Demirci (2016) tarafından yapılan çalışmada Sakarya Üniversitesi’nde İşletme, Siyasal Bilgiler,
İktisat ve Hukuk Fakülteleri ders müfredatları UMES/IES 2 kapsamında incelenmiştir. Araştırma
sonuçlarına bakıldığında bölümler arasından söz konusu standarda en uygun olanı İşletme Bölümü
olmuştur.
Gökten ve Gökten (2016) tarafından yapılan çalışmada UMES/IES’lerin Türkiye’de ne derece geçerli
olduğu araştırılmıştır. Çalışma sonucuna bakıldığında sekiz standarttan beşinin tamamen geçerli olduğu,
UMES/IES 2 ve UMES/IES 6’nın kısmen geçerli olduğu ve UMES/IES 3’ün ise geçerli olmadığı tespit
edilmiştir. UMES/IES 2’nin kısmen geçerli olmasının nedenine bakıldığında, bilişim teknolojilerine
yeteri kadar ağırlık verilmemesindendir.
Al Frijat ve Shbeilat (2016) tarafından yapılan çalışmada Ürdün üniversitelerinde muhasebe öğrenme
çıktılarının uluslararası muhasebe eğitimi standardı (UMES/IES 2) ile uyum düzeyi araştırılmıştır.
Çalışma sonucunda, Ürdün üniversitelerinin UMES/IES 2'yi uygulamadığı, muhasebe bölümlerinde
öğretilen eğitim müfredatının teknik yeterliliğinin yüksek bir oranının UMES/IES 2'de belirtilen içerik
gereksinimlerine uymadığı tespit edilmiştir.
Benzer bir çalışmanın Güney (2017) tarafından da yapılmıştır. Sonuçlarının Gökten ve Gökten (2016)’e
göre farklılık gösterdiği bu çalışmada UMES/IES 6’nın tüm yönleriyle geçerli olmadığı tespit edilmiştir.
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Kaya (2019) tarafından yapılan çalışmada lisans düzeyinde verilen muhasebe eğitiminin, Uluslararası
Muhasebe Eğitimi Standartlarını ne ölçüde karşıladığı Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi öğrencileri üzerinden anket yoluyla elde edilen verilerle incelenmiştir. Çalışma sonucunda
verilen muhasebe eğitiminin UMES/IES çerçevesine göre yetersiz kaldığı tespit edilmiş, böylece verilen
eğitimin belirlenen çerçeveye göre yürütülmesi gerektiği ifade edilmiştir.
Kızılyalçın (2020) tarafından yapılan çalışmada Türkiye’deki devlet üniversitelerinde bulunan işletme
bölümlerinin ders içeriklerinin Uluslararası Muhasebe Eğitimi Standardı UMES 2’ye göre uygunluğu
incelenmiştir. Araştırma sonucunda üniversitelerin işletme bölümlerindeki ders içerikleri UMES/IES
2’ye kısmen uyduğu tespit edilmiştir.

6. ARAŞTIRMA
Bu çalışmada Türkiye’deki Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde bulunan Anadolu Meslek ve
Anadolu Teknik Programı’nda Muhasebe ve Finansman Alanı’nın ders içeriklerinin Uluslararası
Muhasebe Eğitimi Standardı UMES 2’yi karşılama düzeyi ele alınmaktadır. Çalışmada, Milli Eğitim
Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan “Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek ve
Anadolu Teknik Programı Muhasebe ve Finansman Alanı Çerçeve Öğretim Programı” baz alınarak nitel
analiz tekniklerinden içerik analizi uygulanmıştır.
Çerçeve Öğretim Programı’ndan elde edilen veriler Microsoft Office Excel programına aktarılarak
analiz edilmiş ve Microsoft Office Word programı kullanılarak veriler grafik haline dönüştürülmüştür.
Muhasebe ve Finansman Alanı altında bulunan Muhasebe Dalı ve Dış Ticaret Dalı ders içeriklerinin
UMES-2’yi karşılama düzeyini tespiti amacıyla çalışmaya dahil edilen dersler Çerçeve Öğretim
Programı’nda yer alan haftalık ders çizelgeleri ve ortak seçmeli meslek dersleri havuzu tablolarından
faydalanılmıştır. Bu tablolar aşağıda Tablo 3-5’de gösterilmiştir:
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Tablo 3. Muhasebe Dalı Haftalık Ders Çizelgesi

Kaynak: (Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Programı Muhasebe
ve Finansman Alanı Çerçeve Öğretim Programı, 2020: 9)
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Tablo 4. Dış Ticaret Dalı Haftalık Ders Çizelgesi

Kaynak: (Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Programı Muhasebe
ve Finansman Alanı Çerçeve Öğretim Programı, 2020: 10)
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Tablo 5. Muhasebe ve Finansman Alanı Ortak Seçmeli Meslek Dersleri Havuzu

Kaynak: (Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Programı Muhasebe
ve Finansman Alanı Çerçeve Öğretim Programı, 2020: 34)

7. BULGULAR
Bu bölümde Muhasebe Dalı ve Dış Ticaret Dalı’nda verilen on dörder zorunlu dersin ve on ikişer
seçmeli dersin ders içerikleri ele alınıp UMES-2 standardının 11 yeterlilik alanının öğrenme çıktıları ile
bir karşılaştırması yapılmıştır. Öncelikle bu karşılaştırmanın nasıl yapıldığı ile ilgili örnek olarak,
muhasebe dalı dersleri ile karşılaştırma yapmak için standardın 11 yeterlilik alanından biri (Finansal
Muhasebe ve Raporlama) seçilmiş ve analizleri yapılmış, ardından diğer 10 yeterlilik alanına da aynı
şekilde analizler yapılmış ve bir tabloda gösterilmiştir. Dış Ticaret Dalı için de süreç benzer şekilde
yürütülmüştür.
Muhasebe Dalı’nda verilen zorunlu ve seçmeli derslerin Finansal Muhasebe ve Raporlama yeterlilik
alanı ile karşılaştırılması yapılarak hesaplanmış ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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Öğrenme Çıktıları

Mesleki Gelişim Atölyesi

0,00

Temel Muhasebe

0,00

Mesleki Matematik

0,00

Ofis Uygulamaları

0,00

Genel Muhasebe

Zorunlu Dersler

içermeyen
raporları
yorumlayabilme,
örneğin;
sürdürülebilirlik,
TOPLAM (%)
entegre raporlar vb

Finansal Muhasebe ve Raporlama (Orta Düzey)

uygulayabilme,
3-Finansal raporların
hazırlanmasında
muhasebe
politikalarının
4-Konsolide finansal
uygunluğunu
tablolar ve finansal
değerlendirebilme,
tabloları IFRS'lere ve
diğer
standartlara
uygun
olarak
5-Finansal
ve
tabloları
hazırlayabilme,
ilgili
dipnotları
yorumlayabilme,
6-Finansal
verileri

Yeterlilik Alanı

1-Muhasebe ilkelerini
işlemlere ve diğer
etkinliklere
2-IFRS’leri işlemlere
uygulayabilme,
ve diğer etkinliklere

Tablo 6. Muhasebe Dalında Verilen Zorunlu ve Seçmeli Derslerin Finansal Muhasebe ve Raporlama
Yeterlilik Alanını Karşılama Oranları

X

X

X

50,00

Ekonomi

0,00

Temel Hukuk

0,00

Klavye Teknikleri

0,00

Bilgisayarlı Muhasebe

X

X

33,33

Girişimcilik ve İşl.

0,00

Vergi ve Beyannameler

0,00

Şirketler Muhasebesi

0,00

Maliyet Muhasebesi

0,00

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

0,00

Zorunlu Derslerin Öğrenme Çıktılarını
Ayrı Ayrı Karşılama Oranı (%)

200

0,00

200

0,00

100

0,00

83,33

Zorunlu Derslerin Öğrenme Çıktılarını
Toplamda Karşılama Oranı (%)

100

0,00

100

0,00

100

0,00

%50

Zorunlu Derslerin Öğrenme Çıktılarını
Tekraren Karşılama Oranı (%)

100

0,00

100

0,00

0,00

0,00

33,33

Seçmeli
Dersler

Bankacılık
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X

Finansal Okur Yazarlık
Kooperatifçilik

16,66
0,00

X

16,66

İnşaat Muhasebesi

X

X

33,33

Dış Ticaret Girişimciliği

0,00

Hızlı Klavye Teknikleri

0,00

Halkla İlişkiler ve İletişim

0,00

Dijital Ofis Uygulamaları

0,00

Emlak Yönetimi

0,00

Programlama

0,00

Dijital Tasarım

0,00

Sosyal Medya

0,00

Seçmeli Derslerin Öğrenme Çıktılarını
Ayrı Ayrı Karşılama Oranı (%)

300

0,00

100

0,00

0,00

0,00

66,67

Seçmeli Derslerin Öğrenme Çıktılarını
Toplamda Karşılama Oranı (%)

100

0,00

100

0,00

0,00

0,00

33,33

Seçmeli Derslerin Öğrenme Çıktılarını
Tekraren Karşılama Oranı (%)

200

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33,34

Tüm Derslerin Öğrenme Çıktılarına
Toplamda Karşılama Oranı(%)

100

0,00

100

0,00

100

0,00

50,00

Tabloda zorunlu ve seçmeli derslerin yeterlilik alanını karşılama oranı hesaplanmış ve bu şekilde
UMES-2 kapsamındaki yeterlilik alanlarını hangi dersin hangi oranda karşıladığı ders bazında tespit
edilmiştir. Ayrıca tabloda derslerin yeterlilik alanlarına ait öğrenme çıktılarını karşılama oranı ve
yeterlilik alanının karşılama oranı da tespit edilerek öğrenme çıktılarının ve yeterlilik alanının farklı
dersler aracılığıyla tekraren yerine getirilme yüzdesi de tespit edilmiştir.
Aşağıda, UMES-2 kapsamında yer alan teknik yeterliliklerden Finansal Muhasebe ve Raporlama
alanının muhasebe dalında okutulan dersler tarafından karşılanma oranları pasta grafiği yardımıyla
gösterilmiştir.
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Şekil 2. Muhasebe Dalında Okutulan Zorunlu Derslerin Finansal Muhasebe ve Raporlama Alanını
Karşılama Oranı

Yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi genel muhasebe dersi Finansal Muhasebe ve Raporlama alanının
%50’sini karşılarken bilgisayarlı muhasebe dersi ise %33,33’ünü karşılamıştır. Fakat kesişen kısımlar
birlikte değerlendirildiğinde her iki dersin Finansal Muhasebe ve Raporlama alanının %50’sini
karşıladığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla bu iki ders yeterlilik alanının %33’ünde bir kesişim (dersin
tekraren verilmesi) göstermektedir.
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Şekil 3. Muhasebe Dalında Okutulan Seçmeli Derslerin Finansal Muhasebe ve Raporlama Alanını
Karşılama Oranı

Şekil 3’te gösterildiği gibi bankacılık dersi Finansal Muhasebe ve Raporlama alanının %17’sini
karşılarken kooperatifçilik dersi %33’ünü ve inşaat muhasebesi dersi ise aynı şekilde %33’ünü
karşılamıştır. Fakat kesişen kısımlar birlikte değerlendirildiğinde her üç dersin ilgili alanının %33’ünü
karşıladığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla bu iki ders yeterlilik alanının %17’sinde bir kesişim (dersin
tekraren verilmesi) göstermektedir.

Şekil 4. Muhasebe Dalında Okutulan Toplam (Tüm) Zorunlu ve Seçmeli Derslerin Finansal Muhasebe
ve Raporlama Alanını Karşılama Oranı

196

Şekil 4’te gösterildiği gibi zorunlu dersler Finansal Muhasebe ve Raporlama alanının %50’sini
karşılarken seçmeli dersler ise %33’ünü karşılamıştır. Fakat kesişen kısımlar birlikte
değerlendirildiğinde zorunlu ve seçmeli derslerin alanının %50’sini karşıladığı tespit edilmiştir.
Dolayısıyla zorunlu ve seçmeli derslerin tümü yeterlilik alanının %33’ünde bir kesişim (dersin tekraren
verilmesi) göstermektedir.

Tablo 7. Muhasebe Dalı Derslerinin UMES-2 Yeterlilik Alanlarını Karşılama Oranı

Finans
ve
Finansal
Yönetim
Vergilendirme

Denetim
Güvence

Yönetişim,
Risk Yönetimi
ve İç Kontrol
İş Kanunları ve
Yönetmelikleri

Bilgi
ve
İletişim
Teknolojileri
İşletme
ve
Organizasyon
Ortamı
Ekonomi

İş Stratejisi ve
Yönetimi

Derslerin
Toplam
Yeterlilik
Alanlarını
Karşılama

Mesleki
Gelişim
Atölyesi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Temel
Muhasebe

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

100

0,00

0,00

0,00

0,00

13,63

Mesleki
Matematik

0,00

20,00

16,67

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,15

Ofis
Uygulamaları

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

4,55

Genel
Muhasebe

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,55

Ekonomi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100

0,00

9,09

Temel Hukuk

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66,67

0,00

33,33

0,00

0,00

9,09

Klavye
Teknikleri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bilgisayarlı
Muhasebe

33,33

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

33,33

37,50

0,00

0,00

0,00

11,29

Girişimcilik ve
İşl.

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

7,27

Vergi
ve
Beyannameler

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,55

Şirketler
Muhasebesi

0,00

0,00

16,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

5,15

Zorunlu Dersler

Dersler
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ve

Finansal
Muhasebe ve
Raporlama
Yönetim
Muhasebesi

Yeterlilik Alanları

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,64

İş ve Sosyal
Güvenlik
Hukuku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66,67

0,00

0,00

0,00

0,00

6,06

Zorunlu
Derslerin
Öğrenme Çıktılarını
Ayrı Ayrı Karşılama
Oranı (%)

83,33

80,00

33,34

100

0,00

40,00

266,67

87,50

33,33

100

100

84,02

Zorunlu
Derslerin
Öğrenme Çıktılarını
Toplamda Karşılama
Oranı (%)

50,00

60,00

33,34

50,00

0,00

20,00

100

62,50

33,33

100

80,00

53,56

Zorunlu
Derslerin
Öğrenme Çıktılarını
Tekraren Karşılama
Oranı (%)

33,33

20

0,00

50,00

0,00

20,00

166,67

25,00

0,00

0,00

20,00

30,46

Bankacılık

16,67

0,00

16,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,03

Finansal Okur
Yazarlık

0,00

0,00

16,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,51

Kooperatifçilik

16,67

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

33,33

0,00

0,00

0,00

0,00

6,36

İnşaat
Muhasebesi

33,33

60,00

0,00

25,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,76

Dış
Ticaret
Girişimciliği

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

5,45

Hızlı Klavye
Teknikleri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Halkla İlişkiler
ve İletişim

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12,50

0,00

0,00

0,00

1,14

Dijital
Ofis
Uygulamaları

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33,33

25,00

0,00

0,00

0,00

5,30

Emlak
Yönetimi

0,00

0,00

0,00

25,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,27

Programlama

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37,50

0,00

0,00

0,00

3,41

Dijital Tasarım

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,00

0,00

0,00

0,00

2,27

Sosyal Medya

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

12,50

0,00

0,00

40,00

6,60

Seçmeli Dersler

Maliyet
Muhasebesi
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Seçmeli
Derslerin
Öğrenme Çıktılarını
Ayrı Ayrı Karşılama
Oranı (%)

66,67

60,00

33,34

50,00

0,00

40,00

66,67

112,5

0,00

0,00

100

48,10

Seçmeli
Derslerin
Öğrenme Çıktılarını
Toplamda Karşılama
Oranı (%)

33,33

60,00

33,34

50,00

0,00

40,00

66,67

62,50

0,00

0,00

80,00

38,71

Seçmeli
Derslerin
Öğrenme Çıktılarını
Tekraren Karşılama
Oranı (%)

33,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

20,00

9,39

Tüm
Derslerin
Öğrenme Çıktılarına
Toplamda Karşılama
Oranı(%)

50,00

60,00

50,00

50,00

0,00

60,00

100

62,50

33,33

100

100

60,53

Tablo 7’de Muhasebe Dalı derslerinin UMES-2’nin 11 yeterlilik alanını karşılama oranları
gösterilmiştir. Tablodaki veriler, yukarıda örnek olarak gösterilen Finansal Muhasebe ve Raporlama
alanı için yapılan hesaplamaların tüm alanlar için yapılmasıyla elde edilmiştir.
Muhasebe Dalı’nın UMES-2 yeterlilik alanları toplu olarak incelendiğinde her bir zorunlu dersin
yeterlilik alanlarını karşılama oranı ayrı ayrı olarak hesaplandığında %84,02 olduğu görülmektedir.
Ancak zorunlu derslerin tamamının toplam yeterlilik alanının %53,56 oranında karşıladığı ve böylece
Muhasebe Dalı’nda okutulan zorunlu derslerin %30,46’sının yeterlilikleri tekraren karşıladığı
görülmektedir.
Aynı şekilde Muhasebe Dalı’nın UMES-2 yeterlilik alanları toplu olarak incelendiğinde her bir seçmeli
dersin yeterlilik alanlarını karşılama oranı ayrı ayrı olarak hesaplandığında %48,10 olduğu
görülmektedir. Ancak seçmeli derslerin tamamının toplam yeterlilik alanının %38,71 oranında
karşıladığı ve böylece Muhasebe Dalı’nda okutulan seçmeli derslerin %9,39’unun yeterlilikleri tekraren
karşıladığı görülmektedir. Tüm derslerin tüm yeterlilik alanlarını karşılama oranı aşağıdaki şekilde
gösterilmiştir.
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Şekil 5. Muhasebe Dalı’nda Okutulan Zorunlu ve Seçmeli Derslerin Tüm Yeterlilik Alanlarını
Karşılama Oranı
Şekilde gösterildiği gibi tüm zorunlu ve seçmeli derslerin toplamı tüm yeterlilik alanlarının %60,53’ünü
karşıladığı görülmektedir. Bu durumda söz konusu derslerin yeterlilik alanlarının (53,56+38,71)-60,53
= %31,74’ünü tekraren karşıladığı görülmektedir.
Tüm bu veriler ışığında, zorunlu derslerin yeterlilik alanlarını tekraren karşılama oranı %30,46; seçmeli
derslerin yeterlilik alanlarını tekraren karşılama oranı %9,39; zorunlu ve seçmeli dersler birlikte
yeterlilik alanlarını tekraren karşılama oranı ise %31,74 olmak üzere toplamda %71,59’u yeterlilik
alanlarını tekraren karşılamaktadır.
Muhasebe Dalı’nda okutulan derslerin yeterlilik alanlarındaki öğrenim çıktılarını karşılama oranları
aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
16
14
12
10
8
6
4
2
0

13,63
11,29
9,09

9,09
7,27

6,06

5,15

5,15

4,55

4,55

4,55

3,64
0

0

Grafik 1. Muhasebe Dalı’nda Okutulan Zorunlu Derslerin Yeterlilik Alanlarını Karşılama Oranları
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Grafikte görüldüğü üzere Muhasebe Dalı’nda okutulan zorunlu derslerde yeterlilik alanlarını en çok
karşılayan ders %13,63 ile “Temel Muhasebe” dersi olmaktadır. İkinci olarak “Bilgisayarlı Muhasebe”
(%11,29) ve üçüncü olarak da aynı oranda olan (%9,09) “Temel Hukuk” ve “Ekonomi” dersleri
gelmektedir. En az karşılayan ders %3,64 ile “Maliyet Muhasebesi” dersi olurken hiç karşılamayan
dersler ise “Mesleki Gelişim Atölyesi” ve “Klavye Teknikleri” dersleri olmuştur.
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Grafik 2. Muhasebe Dalı’nda Okutulan Seçmeli Derslerin Yeterlilik Alanlarını Karşılama Oranları

Grafikte görüldüğü üzere Muhasebe Dalı’nda okutulan seçmeli derslerde yeterlilik alanlarını en çok
karşılayan ders %10,76 ile “İnşaat Muhasebesi” dersi olmaktadır. İkinci olarak “Sosyal Medya”
(%11,29) ve üçüncü olarak da (%9,09) “Kooperatifçilik” dersi gelmektedir. En az karşılayan ders %1,14
ile “Halkla İlişkiler ve İletişim” dersi olurken hiç karşılamayan ders ise “Hızlı Klavye Teknikleri” dersi
olmuştur.
Aşağıdaki tabloda Dış Ticaret Dalı derslerinin UMES-2’nin 11 yeterlilik alanını karşılama oranları
gösterilmiştir. Tablodaki veriler, yukarıda örnek olarak gösterilen Finansal Muhasebe ve Raporlama
alanı için yapılan hesaplamaların benzerinin yapılmasıyla elde edilmiştir.
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Tablo 8. Dış Ticaret Dalı Derslerinin UMES-2 Yeterlilik Alanlarını Karşılama Oranı

Yönetim
Muhasebesi

Finans ve Finansal
Yönetim

Vergilendirme

Denetim ve Güvence

Yönetişim,
Risk
Yönetimi ve İç
Kontrol
İş Kanunları ve
Yönetmelikleri

Bilgi ve İletişim
Teknolojileri

İşletme
Organizasyon
Ortamı
Ekonomi

İş
Stratejisi
Yönetimi

Derslerin Toplam
Yeterlilik
alanlarını
karşılama
yüzdesi(%)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Temel
Muhasebe

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

100

0,00

0,00

0,00

0,00

13,63

Mesleki
Matematik

0,00

20,00

16,67

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,15

Ofis
Uygulamaları

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

4,55

Dış Ticarete
Giriş

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

66,67

0,00

0,00

7,88

Ekonomi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100

0,00

9,09

Temel Hukuk

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66,67

0,00

33,33

0,00

0,00

9,09

Tek
Düzen
Muh. Sistemi

50,00

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,18

E
Ticaret
Uygulamaları

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33,33

0,00

0,00

4,85

Dış
Ticaret
Uygulamaları

0,00

0,00

16,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,51

Dış
Ticaret
Mevduatı ve U

0,00

0,00

0,00

25,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

4,09

Dış Ticarette
Paket Prog.

16,67

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,15

Dış
Ticaret
Muhasebesi

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33,33

0,00

0,00

0,00

0,00

7,58

Mesleki
Yabancı Dil

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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ve

Finansal Muhasebe
ve Raporlama

Mesleki
Gelişim
Atölyesi

Dersler

Zorunlu Dersler

ve

Yeterlilik Alanları

116,67

120

33,34

75,00

0,00

40,00

200

50,00

133,33

100

20,00

80,75

Zorunlu
Derslerin
Öğrenme Çıktılarını
Toplamda Karşılama
Oranı (%)

50,00

80,00

33,34

75,00

0,00

40,00

100

50,00

100

100

20,00

58,94

Zorunlu
Derslerin
Öğrenme Çıktılarını
Tekraren Karşılama
Oranı (%)

66,67

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100

0,00

33,33

0,00

0,00

21,81

Bankacılık

16,67

0,00

16,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,03

Finansal Okur
Yazarlık

0,00

0,00

16,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,51

Kooperatifçilik

16,67

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

33,33

0,00

0,00

0,00

0,00

6,36

İnşaat
Muhasebesi

33,33

60,00

0,00

25,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,76

Dış
Ticaret
Girişimciliği

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

5,45

Hızlı Klavye
Teknikleri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Halkla İlişkiler
ve İletişim

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12,50

0,00

0,00

0,00

1,14

Dijital
Ofis
Uygulamaları

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33,33

25,00

0,00

0,00

0,00

5,30

Emlak
Yönetimi

0,00

0,00

0,00

25,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,27

Programlama

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37,50

0,00

0,00

0,00

3,41

Dijital Tasarım

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,00

0,00

0,00

0,00

2,27

Sosyal Medya

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

12,50

0,00

0,00

40,00

6,60

66,67

60,00

33,34

50,00

0,00

40,00

66,67

112,5

0,00

0,00

100

48,10

Seçmeli Dersler

Zorunlu
Derslerin
Öğrenme Çıktılarını
Ayrı Ayrı Karşılama
Oranı (%)

Seçmeli
Derslerin
Öğrenme Çıktılarını
Ayrı Ayrı Karşılama
Oranı (%)
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Seçmeli
Derslerin
Öğrenme Çıktılarını
Toplamda Karşılama
Oranı (%)

33,33

60,00

33,34

50,00

0,00

40,00

66,67

62,50

0,00

0,00

80,00

38,71

Seçmeli
Derslerin
Öğrenme Çıktılarını
Tekraren Karşılama
Oranı (%)

33,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

20,00

9,39

Tüm
Derslerin
Öğrenme Çıktılarına
Toplamda Karşılama
Oranı(%)

50,00

100

50,00

75,00

0,00

80,00

100

62,50

100

100

80,00

72,50

Tablo 8’de Dış Ticaret Dalı’nın UMES-2 yeterlilik alanları toplu olarak incelendiğinde her bir zorunlu
dersin yeterlilik alanlarını karşılama oranı ayrı ayrı olarak hesaplandığında %80,75 olduğu
görülmektedir. Ancak zorunlu derslerin tamamının toplam yeterlilik alanının %58,94 oranında
karşıladığı ve böylece Dış Ticaret Dalı’nda okutulan zorunlu derslerin %21,81’inin yeterlilikleri
tekraren karşıladığı görülmektedir.
Aynı şekilde Dış Ticaret Dalı’nın UMES-2 yeterlilik alanları toplu olarak incelendiğinde her bir seçmeli
dersin yeterlilik alanlarını karşılama oranı ayrı ayrı olarak hesaplandığında %48,10 olduğu
görülmektedir. Ancak seçmeli derslerin tamamının toplam yeterlilik alanının %38,71 oranında
karşıladığı ve böylece Dış Ticaret Dalı’nda okutulan seçmeli derslerin %9,39’unun yeterlilikleri
tekraren karşıladığı görülmektedir. Tüm derslerin tüm yeterlilik alanlarını karşılama oranı aşağıdaki
şekilde gösterilmiştir.
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Şekil 6. Dış Ticaret Dalı’nda Okutulan Zorunlu ve Seçmeli Derslerin Tüm Yeterlilik Alanlarını
Karşılama Oranı

Yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi tüm zorunlu ve seçmeli derslerin toplamı tüm yeterlilik alanlarının
%72,50’sini karşıladığı görülmektedir. Bu durumda söz konusu derslerin yeterlilik alanlarının
(58,94+38,71)-72,50 = %25,15’ini tekraren karşıladığı görülmektedir.
Tüm bu veriler ışığında, zorunlu derslerin yeterlilik alanlarını tekraren karşılama oranı %21,81; seçmeli
derslerin yeterlilik alanlarını tekraren karşılama oranı %9,39; zorunlu ve seçmeli dersler birlikte
yeterlilik alanlarını tekraren karşılama oranı ise %25,15 olmak üzere toplamda %59,69’u yeterlilik
alanlarını tekraren karşılamaktadır.
Dış Ticaret Dalı’nda okutulan derslerin yeterlilik alanlarındaki öğrenim çıktılarını karşılama oranları
aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

205

16
14

13,63

12
10
8
6

9,09

9,09

8,18

7,88

7,58
5,15

5,15

4,85

4,55

4,09

4
2

1,51
0

0

0

Grafik 3. Dış Ticaret Dalı’nda Okutulan Zorunlu Derslerin Yeterlilik Alanlarını Karşılama Oranları

Grafikte görüldüğü üzere Dış Ticaret Dalı’nda okutulan zorunlu derslerde yeterlilik alanlarını en çok
karşılayan ders %13,63 ile “Temel Muhasebe” dersi olmaktadır. İkinci olarak aynı orana sahip olan
(%9,09) “Ekonomi” ve “Temel Hukuk” dersleri ve üçüncü olarak da %8,18 ile “Tek Düzen Muhasebe
Sistemi” dersi gelmektedir. En az karşılayan ders %1,51 ile “Dış Ticaret Uygulamaları” dersi olurken
hiç karşılamayan dersler ise “Mesleki Gelişim” ve “Mesleki Yabancı Dil” dersleri olmuştur.
Aşağıda yer alan tabloda Muhasebe Dalı’nda herhangi bir dersin içeriğinde bulunmayan UMES-2
kapsamındaki öğrenme çıktılarına yer verilmiştir.
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Tablo 9. Muhasebe Dalı’nda Herhangi Bir Dersin İçeriğinde Bulunmayan (Öğretilmeyen) UMES-2
Kapsamındaki Öğrenme Çıktıları
Yeterlilik Alanı

Öğrenme Çıktıları (Seçmeli Dersler Dahil)
2-IFRS’leri işlemlere ve diğer etkinliklere uygulayabilme,

Finansal Muhasebe ve
Raporlama
(Orta
Düzey)

Yönetim
Muhasebesi
(Orta Düzey)

4-Konsolide finansal tablolar ve finansal tabloları IFRS'lere ve diğer standartlara
uygun olarak hazırlayabilme,
6-Finansal verileri içermeyen raporları yorumlayabilme, örneğin; sürdürülebilirlik,
entegre raporlar vb.
10-Finansal ve finansal olmayan verileri analiz ederek yönetimin karar vermesi için
gerekli bilgileri sağlayabilme,
11-Ürünlerin ve iş bölümlerinin performansını değerlendirebilme.
13-Bir kuruluşun nakit akışını ve işletme sermayesi gereksinimlerini analiz
edebilme,

Finans ve
Yönetim

Finansal

(Orta Düzey)

Vergilendirme
Düzey)

15-Bir kuruluşun sermaye maliyetini hesaplamak için kullanılan bileşenlerin
uygunluğunu değerlendirebilme,
16-Sermaye yatırım kararlarının değerlendirilmesinde sermaye bütçeleme
tekniklerini uygulayabilme,

(Orta

20-Karmaşık olmayan uluslararası işlemlerle ilgili vergilendirme sorunlarını analiz
edebilme,
21-Vergi planlaması, vergiden kaçınma ve vergi kaçırma arasındaki farkları
açıklayabilme.
22-Finansal tabloların denetimini gerçekleştirmenin amaçlarını ve aşamalarını
tanımlayabilme,
23-Mali tabloların denetimine ilişkin Uluslararası Denetim Standartları veya diğer
ilgili denetim standartları, kanunları ve yönetmelikleri uygulayabilme,

Denetim ve Güvence

24-Finansal tablolardaki önemli hataların riskini değerlendirme ve denetim
stratejisi üzerindeki etkisini değerlendirebilme,

(Orta Düzey)

25-Denetim sözleşmelerinde kullanılan niceliksel yöntemleri uygulayabilme,
26-Yargıları haber vermek, kararlar vermek ve iyi gerekçeli sonuçlara ulaşmak için
çelişkili kanıtlar dahil olmak üzere ilgili denetim kanıtlarını belirleyebilme,
27-Yeterli ve uygun denetim kanıtının elde edilip edilmediğine karar verebilme,
28-Güvence sözleşmelerinin temel unsurlarını ve bu tür talimatlarla ilgili geçerli
standartları açıklayabilme.
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Yönetişim,
Risk
Yönetimi ve İç Kontrol
(Orta Düzey

Bilgi
ve
Teknolojileri
düzey)

İletişim
(Orta

31-Bir risk yönetimi çerçevesi kullanarak bir kuruluşun risklerini ve fırsatlarını
analiz edebilme,
32-Finansal raporlamayla ilgili iç kontrol bileşenlerini analiz edebilme,
39-BİT'in bir organizasyondaki risklerin belirlenmesini, raporlanmasını ve
yönetimini nasıl desteklediğini açıklayabilme,
43-BİT süreçlerinin ve kontrollerinin yeterliliğini analiz edebilme,
44-BİT süreçleri ve kontrollerindeki iyileştirmeleri belirleyebilme.

İşletme
ve
Organizasyon Ortamı

46-Uluslararası ticareti ve finansmanı etkileyen küresel çevrenin yönlerini analiz
edebilme,
47-Çok uluslu şirketlerin ve yükselen pazarların rolü dahil olmak üzere
küreselleşmenin özelliklerini tanımlayabilme,

(Orta Düzey)

Aşağıda yer alan tabloda ise Dış Ticaret Dalı’nda herhangi bir dersin içeriğinde bulunmayan UMES-2
kapsamındaki öğrenme çıktılarına yer verilmiştir.

Tablo 10: Dış Ticaret Dalı’nda Herhangi Bir Dersin İçeriğinde Bulunmayan (Öğretilmeyen) UMES-2
Kapsamındaki Öğrenme Çıktıları
Yeterlilik Alanı

Öğrenme Çıktıları (Seçmeli Dersler Dahil)
2-IFRS’leri işlemlere ve diğer etkinliklere uygulayabilme,

Finansal Muhasebe ve
Raporlama
(Orta
Düzey)

4-Konsolide finansal tablolar ve finansal tabloları IFRS'lere ve diğer standartlara
uygun olarak hazırlayabilme,
6-Finansal verileri içermeyen raporları yorumlayabilme, örneğin; sürdürülebilirlik,
entegre raporlar vb.
13-Bir kuruluşun nakit akışını ve işletme sermayesi gereksinimlerini analiz
edebilme,

Finans ve
Yönetim

Finansal

(Orta Düzey)

Vergilendirme
Düzey)

16-Sermaye yatırım kararlarının değerlendirilmesinde sermaye bütçeleme
tekniklerini uygulayabilme,
(Orta

Denetim ve Güvence
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15-Bir kuruluşun sermaye maliyetini hesaplamak için kullanılan bileşenlerin
uygunluğunu değerlendirebilme,

21-Vergi planlaması, vergiden kaçınma ve vergi kaçırma arasındaki farkları
açıklayabilme.
22-Finansal tabloların denetimini gerçekleştirmenin amaçlarını ve aşamalarını
tanımlayabilme,

23-Mali tabloların denetimine ilişkin Uluslararası Denetim Standartları veya diğer
ilgili denetim standartları, kanunları ve yönetmelikleri uygulayabilme,

(Orta Düzey)

24-Finansal tablolardaki önemli hataların riskini değerlendirme ve denetim
stratejisi üzerindeki etkisini değerlendirebilme,
25-Denetim sözleşmelerinde kullanılan niceliksel yöntemleri uygulayabilme,
26-Yargıları haber vermek, kararlar vermek ve iyi gerekçeli sonuçlara ulaşmak için
çelişkili kanıtlar dahil olmak üzere ilgili denetim kanıtlarını belirleyebilme,
27-Yeterli ve uygun denetim kanıtının elde edilip edilmediğine karar verebilme,
28-Güvence sözleşmelerinin temel unsurlarını ve bu tür talimatlarla ilgili geçerli
standartları açıklayabilme.
Yönetişim,
Risk
Yönetimi ve İç Kontrol
(Orta Düzey
Bilgi
ve
Teknolojileri
düzey)

İletişim
(Orta

32-Finansal raporlamayla ilgili iç kontrol bileşenlerini analiz edebilme,
39-BİT'in bir organizasyondaki risklerin belirlenmesini, raporlanmasını ve
yönetimini nasıl desteklediğini açıklayabilme,
43-BİT süreçlerinin ve kontrollerinin yeterliliğini analiz edebilme,
44-BİT süreçleri ve kontrollerindeki iyileştirmeleri belirleyebilme.

İş Stratejisi ve Yönetimi
(Orta düzey)

52-Kuruluşlarda farklı işlevsel ve operasyonel alanların amacını ve önemini
açıklayabilme,

8. SONUÇ ve ÖNERİLER
Çalışmanın sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde Türkiye’de Mesleki ve Teknik Liselerin
Muhasebe ve Finansman Alanı Muhasebe Dalında okutulan meslek derslerinin UMES-2 teknik
yeterlilik alanlarının %60,53’ünü karşıladığı görülmektedir. Muhasebe Dalı’nda okutulan meslek
derslerinin yeterlilik alanlarının (53,56+38,71)-60,53 = %31,74’ünde tekraren verildiği görülmektedir.
Dış Ticaret Dalında okutulan meslek derslerinin UMES-2 teknik yeterlilik alanlarının %72,50’sini
karşıladığı görülmektedir. Dış Ticaret Dalı’nda okutulan meslek derslerinin yeterlilik alanlarının
(58,94+38,71)-72,50 = %25,15’inde tekraren verildiği görülmektedir.
Sonuç olarak; okutulan tüm derslerin yeterlilik alanlarını karşılama oranı Muhasebe Dalı’nda %60,53,
Dış Ticaret Dalı’nda ise %72,50 olduğu görülmüştür. Muhasebe Dalı’nda tekraren okutulan derslerin
yeterlilik alanı içerisindeki payı %31,74 iken, Dış Ticaret Dalı’nda bu oran %25,15 tir. Bu durum, Dış
Ticaret Dalı’nın UMES-2 yeterliliklerinin karşılama oranının Muhasebe Dalı’na göre fazla olmasının
nedeni olarak açıklanmaktadır. Bir başka deyişle Dış Ticaret Dalı’nda derslerin yeterlilikleri kapsayıcı
özelliği daha fazladır. Muhasebe Dalı’nda ise aynı yeterlilikler farklı derslerle daha fazla tekrar edildiği
görülmektedir.
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Günümüzde giderek daha teknik bir niteliğe bürünen muhasebe mesleğinin ihtiyaç duyduğu meslek
elemanlarını yetiştirmek için muhasebe eğitimi veren tüm kurumların UMES-2 teknik yeterlilikleri
dikkate alması bir zorunluluk halini almaktadır. Muhasebe eğitimi veren kurumların müfredatlarını
UMES-2 teknik yeterliliklerini maksimum ölçüde kapsayacak şekilde oluşturmaları, yetiştirilecek olan
muhasebe meslek mensuplarının niteliklerine önemli ölçüde katkıda bulanacağı değerlendirilmektedir.
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The Impact of Global Leadership Training on
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Abstract
This research was planned to ascertain the impact of a training related to global leadership on school
principals’ leadership skills. The training was developed in the light of a training need analysis and
related literature. Focusing on not up to standard areas, a course was designed for school principals who
are serving in public and private schools in Punjab, Pakistan. Out of 373 of them, 120 were randomly
chosen to join in this global leadership training. Because the control group was not available, one-group
pretest posttest design was deployed in this quasi-experimental time series research. In two sub-groups,
the training was delivered to the principals in a four-week duration applying interactive modules and
tracked by a follow-up study. Data analysis was done through quantitative methods. According to
results, the Global Leadership Training has affected the leadership skills of school principals positively.
It was found relevant to professional needs of Pakistani educational leaders. Such training courses have
been recommended by the participants for adding the global perspective to educational leadership
development in Pakistan.
Keywords: School Leadership, Global Leadership, School Leadership Development, Global Leadership
in Schools
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Sosyal
İlişkilerde
Karşılıklılık
Ağı
(Kırgızistan’daki Taş Döbö Köyü Örneği)
Baktıbek ISAKOV1

Öz
Bu makale, Kırgızistan’ın başkenti olan Bişkek yakınlarında yer alan Taş Döbö 2 köyünün bugünkü
ahalileri arasındaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkiler kapsamında gelişen “karşılıklılık ağını”
araştırmaktadır. Karşılıklı ilişki ağı üzerinde köyde yürütülen saha araştırması sonuçlarına dayanarak
söz konusu makale aşağıdaki ana fikri ileri sürmektedir: Kırgızistan’ın 1990 sonrası bağımsızlığını
takiben yaşadığı geçiş döneminde, yerli toplum için hayatta kalma stratejisi olarak değerlendirilmiş olan
“karşılıklılık ağı”, bugün yeni bir boyut olan geleceğe-yönelik stratejiye dönüşmüştür. Bugün, yeni
boyutu kazanmış olan “karşılıklılık ağı”, köy ahalilerinin ‘güvenilir geleceğe ulaşmada en sağlıklı
güvence’ olarak kendini göstermekte ve bu sebeple her birey içinde bulunduğu ağı, hem köy sınırları
içinde hem de dışında bulunan bütün tanıdık ve akrabalarını dâhil ederek diğer köy, kasaba ve şehirlere
kadar yaymaktadırlar. Geçiş dönemindeki devlet ve özel banka sistemine olan çok az güvenin
duyulduğu Kırgızistan’da, halk için söz konusu olan karşılıklılık ağı, yakın gelecek için en güvenilir
depozito veya para yatırım mekanizması olmaktadır. Söz konusu ağ, güvenilir para biriktirme
mekanizması olmakla beraber sosyal ve ekonomik sorunlara çözüm getirebilecek bir geleceğe-yönelik
strateji de olabilnektedir.
Anahtar Kelimeler: Karşılıklılık ağı, Geleceğe yönelik strateji, Tanıdık ortamlar
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Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında
Din ve Değer Eğitimi (‘Kuran Kursları Okul
Öncesi Din Eğitimi Projesi ’ Örneği)
Religion and Value Education at Pre-School Education Institutions in Turkey (Example of ‘Koran
Courses Pre-School Religion Education Project’)

Ahmet KOÇ1
Hayri GÜZEL2

Öz
Ülkemizde toplumu dini konularda aydınlatma ve rehberlik etme görevi yüklenen Diyanet İşleri
Başkanlığı, yaygın din eğitimi çerçevesinde Kur’an öğretimine yönelik de birçok çalışma yapmaktadır.
Bunlardan birisi de 2013 yılından beri uygulamada olan 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik Kur’an
Kurslarıdır. Bu kurslar henüz yeni olmasına rağmen toplumun teveccühüne mazhar olmuş, çocuklarına
okul öncesinde din eğitimi ağırlıklı bir eğitim vermek isteyen aileler için bir alternatif olmuştur. Bunun
yanında bu kurslara yönelik bazı eleştiriler de yapılmaktadır. Bu bildirinin amacı, Türkiye’de okul
öncesi din eğitiminin ilk kurumsallaşma çabalarından biri sayılan bu kursların, çocuklarını buraya
gönderen veliler gözünden bir değerlendirmesini yapmaktır. Bunu belirlemek maksadıyla İstanbul’un
farklı ilçelerindeki 4-6 yaş Kur’an Kurslarına çocuklarını gönderen 40 veli ile görüşmeler yapılmıştır.
Detaylarını bildirinin ilgili bölümlerinde vereceğimiz araştırma sonunda, velilerin çocuklarını bu
kurslara Kur’an eğitimi, temel dini bilgiler ve değer eğitimi almaları için gönderdiği, bu bağlamda
“dua”, “şükür” ve “saygı”nın davranışa en çok dönüşen değerler olduğu görülmüştür. Bu kurslarda
görev yapan öğreticilerin bilgiyi sunma ve iletişim konusunda genel olarak yeterli olmakla birlikte, okul
öncesi eğitim konusunda uzmanlaşmada yetersizlikleri ve sık sık değişmeleri ile fiziki mekân açısından
bazı problemleri olduğu anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi, Din ve Değer Eğitimi, Veli Memnuniyeti

Prof. Dr., İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi, TÜRKİYE.
E-mail: akoc60@hotmail.com
2
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencisi, TÜRKİYE
E-mail: guzelhayri@hotmail.com
1

214

Abstract
The Directorate of Religious Affairs, which has the task of enlightening and guiding the society on
religious issues in our country, also carries out many studies on Quran teaching within the framework
of common religious education.
One of them is the Quran Courses for 4-6 age group children, which have been in practice since 2013.
Although these courses are still new, they have been favored by the society and have become an
alternative for families who want to give their children a religious education-oriented education. In
addition, these courses criticizes at the same time by families. The purpose of this declaration is to make
an evaluation of these courses, which are considered as one of the first institutionalization efforts of
preschool religious education in Turkey, from the perspective of parents who sent their children here.
In order to determine this, interviews were made with 40 parents who sent their children to the 4-6 age
Quran Courses in different districts of Istanbul. As a result of the research we will give details in the
relevant parts of the declaration, it has been seen that parents sent their children to these courses to
receive Quran education, basic religious knowledge and value education, and in this context, "prayer",
"thank you" and "respect" are the values that turn into behavior the most. Although instructors working
in these courses are generally sufficient in presenting information and communication, it has been
understood that they have some problems in terms of physical space with their inadequacy and frequent
changes in pre-school education.
Keywords: Pre-school, Religion and Value education, Parent satisfaction

GİRİŞ
Okul öncesi eğitimde okullaşma oranı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla artmaktadır. Nitekim
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Eylül 2020 de açıklanan rapora göre ülkemizde okul öncesi eğitimde
okullaşma oranının %80’i aştığı görülmektedir (MEB,2020:4). Bu oran ülkemizde okul öncesi eğitimin
önemli oranda kurumsallaştığını göstermektedir. Ülkemizde okul öncesi eğitim Milli Eğitim
Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında gerçekleştirilmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programında din eğitiminden söz edilmemekte, sadece
değerler eğitimine şöyle bir atıfta bulunulmaktadır: “Programda değerler eğitimi ayrı bir alan olarak ele
alınmamış, ancak kazanım ve göstergelerde bütüncül bir şekilde vurgulanmıştır.” (MEB,2013:17).
Bu program Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı hem resmi hem de özel okul öncesi kurumlarında
uygulanmaktadır. Ancak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel okul öncesi eğitim kurumlarında resmi
program esas alınmakla birlikte, işletmecilerin yaklaşımlarına göre din ve değer eğitimi ya hiç yer
almamakta ya değerler eğitimi adı altında belli bir standarttan uzak olarak bir takım etkinliklerle
uygulanabilmektedir. Bu etkinlikler Kur’an, sure, dua ve namaz öğretimi; ahlaki davranışların
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kazandırılmasına yönelik çalışmalar, geziler, sinema ve tiyatro faaliyetleriyle müsamereler gibi çok
geniş bir yelpazeden oluşabilmektedir. (Koç ve Altıntaş, 2019: 232).
Oysa okul öncesi dönem bireyin kişiliğinin şekillendiği ve ilerideki yaşamına yönelik olarak insanın pek
çok davranış kalıbını öğrendiği önemli bir gelişimsel basamağı oluşturmaktadır. Bu gelişim içerisinde
din eğitimi de önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü bireyin dini tutum ve davranışlarının temelinde,
çocukluk döneminde alınan din eğitimi yer almaktadır (Dam, 2013:61).
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okulöncesi eğitim kurumlarının programlarında doğrudan bir din
eğitimine yer verilmemiş olması yeni arayışları gerekli kılmıştır. Gelişen ve değişen şartlar halkın bu
yöndeki taleplerini arttırmış, çocukların devletin gözetimi ve denetimi altında, güvenilir eğitimciler
elinde sağlıklı bir şekilde, okulöncesi dönemde din eğitimi alması gündeme gelmiştir. İşte Diyanet İşleri
Başkanlığı’na bağlı 4-6 yaş Kur’an kursları, “Kuran Kursları Okul Öncesi Din Eğitimi Projesi” adıyla
bu arayışlar içinde ortaya çıkmıştır.
2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulamaya konulan bu projenin amacı; 4-6 yaş
çocuklarına İslam dininin değerlerini kazandırmak, kazandığı bu değerleri günlük hayatında
kullanabilmek, Kur’an-ı Kerim’i yaş gruplarına uygun olarak tanıtabilmek, Allah’ı ve Hz. Peygamber’i
sevgi temelinde tanıtarak sağlıklı bir din ve ahlak gelişimi göstermelerine katkı sağlamaktır.
Bu bildiride çocuklarını bu kurslara gönderen velilerin gözünden bir değerlendirme yapılacaktır. Bu
maksatla yapılan araştırmanın ayrıntıları şu başlıklar altında ele alınacaktır:
1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Araştırmanın amacı, Türkiye’de okul öncesi kurumsal din eğitiminde ilk teşebbüslerden biri olan
Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 yaş grubu Kur’an Kurslarına çocuklarını gönderen velilerin memnuniyet
düzeyi ve beklentileri hakkında bilgi edinmek, aynı zamanda planlamada ve uygulamada karşılaşılan
güçlükleri tespit etmektir.
Toplum tarafından ilgi gören ve öğrenci sayısı hızla artan, 4-6 Yaş Okul Öncesi Din Eğitimi Projesi’nin
en önemli paydaşlarından biri olan velilerin proje ile ilgili duygu, düşünce ve değerlendirmeleri,
program geliştirmede ve uygulamada önemli katkılar sağlayacaktır. Ayrıca, araştırmamızda sorulan
“Okul Öncesi Kurumlarda Din ve Değer Eğitiminin Gerekliliği”, “Bu Eğitimin Hangi Kurumda ve Kim
(Hangi Branş Öğretmeni) Tarafından Verilmesinin Uygun Olacağı” ile ilgili sorular, 4-6 yaş Kuran
Kurslarına çocuklarını gönderen velilere ilk kez sorulacak olması bakımından araştırmamızı özgün ve
önemli kılmaktadır.

2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 yaş Kuran Kurslarına çocuklarını gönderen velilerin, memnuniyet
düzeylerini ve beklentilerini ayrıntılı ve derinlemesine ortaya koymaya çalışan bu araştırmada literatür
taraması ve doküman incelemesinin yanı sıra görüşme tekniği uygulanmış, veri toplamak için de yarı
yapılandırılmış soru formu kullanılmıştır. Görüşme verilerinden alıntı yapılırken katılımcıların
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kimliklerinin gizli tutulması amacıyla katılımcılara görüşme sırası dikkate alınarak K1, K2… şeklinde
kodlar verilmiştir. Görüşmelerde katılımcılara demografik bilgiler dışında 17 tane açık uçlu soru
sorulmuştur. Görüşmeler sırasında elde edilen veriler değişiklik yapılmadan bilgisayar ortamında yazıya
dönüştürülmüştür. Söz konusu yazılar, nitel veri analiz programı olan NVivo10 programına aktırılmış,
belirli kategori ve temalar altında toplanıp kodlandıktan sonra analiz edilerek, yorumlanıp birtakım
değerlendirme ve önerilerde bulunulmuştur.
3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın evreni Türkiye’nin hemen her bölgesinden göç alan ve her türlü sosyoekonomik- kültürel
aile yapısını bünyesinde barındıran İstanbul’da okul öncesi eğitim veren 4-6 yaş Kuran Kurslarından
oluşmaktadır. Örneklemi ise, İstanbul’un 8 farklı ilçesinden (Ataşehir, Kadıköy, Ümraniye, Sancaktepe,
Beşiktaş, Sarıyer, Gaziosmanpaşa, Zeytinburnu ) farklı gelir seviyelerinden, farklı sosyokültürel
düzeyde ve farklı mesleklere sahip 40 aile oluşturmaktadır.

4. BULGULAR ve YORUMLAR
4.1. Velilerin Demografik Özelliklere Göre Dağılımı
Mülakatımız İstanbul’un 8 ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı 16 farklı 4-6 yaş Kuran Kursunda
28’i anne 12’si baba olmak üzere 40 öğrenci velisi ile yapılmıştır.
Velilerden 4’ü İlkokul, 5’i ortaokul, 11’i Lise, 17’si Lisans ve 3’ü Lisansüstü eğitim mezunu olduklarını
ifade etmişlerdir.
Arştırmamıza katılan velilerin 4-6 yaş Kuran Kursuna devam eden çocuklarından 13’ü 4 yaşında, 18’i
5 yaşında 9’u ise 6 yaşındadır. Katılımcıların ev hanımından bankacıya, oto tamircisinden akademisyene
farklı meslek gruplarından olduğu görülmüştür.
Araştırma sonuçlarına göre her seviyeden ve sosyo ekonomik ve kültürel düzeyden velinin çocuğunu 46 yaş Kuran Kurslarına gönderdiği söylenebilir.

4.2.Velilerin Çocuklarını 4-6 Yaş Kuran Kursuna Gönderme Nedenleri
Katılımcılara uygulanan mülakat formunda yer alan tüm sorulara ilişkin bulgulara ayrı ayrı yer vermek
makalenin kapsamını aşacağından, birbirine paralel nitelikteki sorular birlikte değerlendirmeye alınmış
bazı veriler “grafikle” bazıları da “metin” olarak ifade edilmiştir. “Velilerin Çocuklarını 4-6 Yaş Grubu
Kur’an Kurslarına Gönderme Nedenlerine” ilişkin bulgulara Grafik 1 de yer verilecektir. Bu başlık
altında ayrıca katılımcıların çocuklara din ve değer eğitimi verilmesine bakışlarını ortaya koymak amacı
ile kendilerine, “Okul Öncesi Kurumlarda Din ve Değer Eğitiminin Gerekliliği”, “Bu Eğitimin Hangi
Kurumda ve Kim (Hangi Branş Öğretmeni) Tarafından Verilmesinin Uygun Olacağı” ile ilgili sorular
da yöneltilmiş ve alınan cevapların dağılımları Grafik 2, 3, 4 ve 5’te yer verilmiştir.
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Velilerin 4-6 Yaş Kuran Kurslarına Öğrencileri Gönderme
Nedenleri
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Grafik 1

Katılımcılara sorulan “Çocuklarını 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kurslarına Gönderme Nedenleri ” sorusuna
verilen cevaplar altında 4 farklı kod tespit edilmiştir. Bu kodlardan en sık tekrar edileni, “Dini Eğitim
ve Kuran Eğitimi” dır. Katılımcıların çoğunluğun (24 veli %60), çocuklarını sağlıklı bir din eğitimi
almaları ve Kuran öğrenmeleri için bu kurslara gönderdiklerini ifade etmişlerdir. Katılımcılar tarafından
sık tekrar edilen (8 veli % 20) bir diğer kod, “Değerler Eğitimi” dir. “Değerler Eğitimi” kodu
çerçevesindeki veli görüşlerine şu ifadeler örnek gösterilebilir:
Katılımcıların “Dinî Eğitim ve Kuran Eğitimi” ile “Değerler Eğitim” koduna ilişkin görüşlerinden
bazıları şunlardır:
“…Hem dua olarak, hem dini eğitim olarak benim evde veremediklerimi burada alması için
gönderdim. Burada eğlenerek, oynayarak, bir şekilde öğrenebileceğini düşünüyorum” (K16)
“ …. Kuran eğitimi olmasını, din eğitimi almasını daha çok istiyordum. Bu sebeple gönderdim
bu okula…” (K4)
“Öncelikle hem dini bilgileri, hem değerler eğitimini alabileceği bir kurum olduğu için
gönderdim.”( K18)
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“Değer eğitimi, karakter eğitimi, ahlaki eğitimi … adı ne olursa benim gönderme sebebim
…”(K39)
Katılımcılardan bir kısmı (5 veli %12), çocuklarını öncelike, evdeki yalnızlıktan kurtulup sosyalleşmesi
amacıyla gönderdiklerini ifade ederken, (3 veli %8) , 4-6 yaş Kuran kurslarını çevreden (eş, dost, akraba,
komşu) tavsiye edildiği için tercih ettiklerini belirtmişlerdir. ifade etmişlerdir. “Çocuğun Sosyalleşmesi”
ve “Tavsiye” koduna ilişkin katılımcı görüşlerine şu cümleler örnek gösterilebilir:
‘Ben ev hanımıyım, çocuğum 4 yaşında buna rağman çocuğumu gönderiyorum, çocuğumun
kendini ifade edebilmesi, ve dini bilgiler öğrenmesini istiyorum.’ (K27)
“… evde sıkılıyordu. Arkadaşı yok oynayabileceği… arkadaş edinsin diye gönderdim. (K19)
Biz anne-baba olarak çalışıyoruz, bizim olmadığımız vakitte bir ablamız bakıyordu, ancak ilgi
ve ihtiyaçların değiştiğini ve ablanın yetişemeyeceği durumlar olduğunu fark ettik, Hem
sosyalleşmesi hem de eğitimi için gönderme kararı aldık….Bence zaten 4 yaştan sonra anne
babalar mutlaka bir eğitim kurumuna vermeli çocuğunu yoksa evde televizyon izliyor sadece
…(K33)
4.3. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Din ve Değer Eğitimi Gerekli mi?
Türkiye’de okul öncesi eğitim kurumlarında resmi din eğitimi uygulamasını Diyanet İşleri Başkanlığı
tarafından başlatmıştır. 2013-2014 eğitim öğretim yılında 4.723 öğrenci ile başlayan proje 2019-2020
eğitim öğretim yılı sonu itibari ile 151.084 öğrenci sayısına ulaşmıştır. 7 yıl gibi kısa bir süredeki artış
proje olan ihtiyacı göstermesi açısından önemlidir. Biz de araştırmamızda; okul öncesi eğitimin zorunlu
olması durumunda ya da okul öncesi eğitimde din ve değer eğitimi verilmesini öngören bir yasal
düzenleme yapıldığı takdirde velilerin olası uygulamalarla ilgili değerlendirmelerini tespit edebilmek
amacı ile “Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Din ve Değer Eğitimi Dersleri Uygulmasınının Olması
Gerektiğine İnanıyor musunuz”? sorusunu sorduk. Katılımcıların soruya verdiği cevaplara ilişkin
bulgular Grafik 2 de gösterilmişitir.
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Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Din Ve Değer Eğitimi Derslerin
Uygulmasınının Olması Gerektiğine İnanıyor Musunuz?
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Grafik 2

Katılımcılara sorulan “okul öncesi eğitim kurumlarında din ve değer eğitiminin gerekliliği ilgili soruya
grafikte de görüldüğü üzere velilerin tamamı okul öncesi eğitimde din ve değer eğitimi derslerinin
gerekli olduğuna inanmaktadır. Katılımcılar bu konudaki görüşlerini ‘ tabi ki, elbette, kesinlikle vb..
kesinlik bildiren ifadelerle desteklemişlerdir. Katılımcıların soruya verdikleri cevaplardan bazıları şu
şekildedir:
Din eğitimi, ahlak ve değer eğitiminin tamamını kapsamaktadır. Erken yaşta başlamak
gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle okul öncesi eğitimde din eğitimin çok önemeli olduğuna
inanıyorum.(K13)
Dini eğitim gibi hassas bir konunun resmi kurumlar aracılığı ile verilmesi gerektiğini
düşünüyorum. Hem şeffaf olmalı hem de denetlenebilmeli bu eğitimi veren kurumlar.(K11)
Bizim dinimizin esası ahlaklı ve iyi bir insan olmayı emrediyor. Bunu sağlamak için din eğitimi
verilmelidir. (K7)
Çınar tarafından 2015-2016 yılında Isparta ili evreninde gerçekleştirilen “Öğretmenlerine ve Velilerine
Göre Okul Öncesi Dönemde Din Eğitimi” başlıklı çalışmada; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi
eğitim kurumlarına çocuklarını gönderen velilere de aynı soru sorulmuş, katılıcıların %94’ü değerler
eğitimine %90’ı ise din eğitimine ihtiyaç olduğunu ifade etmişlerdir. (Çınar, 2016: 87)

4.4. Okul Öncesi Eğitimde Din ve Değer Eğitimini Hangi Kurum Tarafından Verilmelidir?
Mevcut durumda okul öncesi eğitim kurumlarında resmi din eğitimi sadece Diyanet İşleri Başkanlığı
tarafından verilmektedir. Okul öncesi eğitimin zorunlu olması durumunda ya da okul öncesi eğitimde
din ve değer eğitimi verilmesini öngören bir yasal düzenleme yapıldığı takdirde velilerin din ve değer
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eğitimi hangi kurum ya da kurumlar tarafından verilmesi gerektiğine dair bakış açıklarını öğrenbilmek
amacı katılımcılara “Okul Öncesi Eğitimde Din ve Değer Eğitimi Hangi Kurum Tarafından
Verilmelidir?” sorusunu sorduk. Katılımcıların soruya verdiği cevaplara ilişkin bulgular Grafik 3 te
gösterilmişitir.

Okul Öncesi Eğitimde Din ve Değer Eğitimi Hangi Kurum
Tarafından Verilmelidir?

33%

Milli Eğitim Bakanlığı

Diyanet İşleri Başkanlığı

67%

Grafik 3

Katılımcıların çoğunluğu 27 veli (%67) okul öncesi eğitimde din ve değer eğitimin Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından verilmesi gerektiğini söylerken, 13 veli (%33) ise Diyanet İşleri Başkanlığı
tarafından verilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.
Katılımcıların soruya verdikleri cevaplardan bazıları şu şekildedir.
Dini eğitim gibi hassas bir konunun resmi kurumlar aracılığı ile verilmesi gerektiğini
düşünüyorum. Hem şeffaf olmalı hem de denetlenebilmeli bu eğitimi veren kurumlar. MEB de
olabilir, Diyanet’te olabilir ancak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilirse daha çok insanın
ulaşabileceğini ve tercih edeceğini düşünüyorum. (K25)
Ben Kuran Kursu öğreticisiyim. Aynı zamanda da veliyim, ülkemizde din hizmetleri ağırlıklı
olarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülüyor, Bu projede kurumun belli bir tecrübesi
oluştu diye düşünüyorum, Tabi kursların fiziki şartlarının düzeltilmesi, insan kaynağının
artırılması ve yaygınlaşması şartı ile DİB tarafından yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum.
(K6)
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Katılımcıların kurum tercihleri ile ilgili nedenlere baktığımızda; Milli Eğitim Bakanlığı diyenlerin
kurumun sahip olduğu yaygın okul ağını, Diyanet İşleri Başkanlığı diyenlerin ise kurumun din
hizmetlerindeki tecrübesini dikkate alarak cevap verdiklerini söylemek mümkündür.
4.5. MEB Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Din ve Değerler Eğitimi Hangi Öğretmenler
Tarafından Verilmelidir?
MEB’e bağlı okul öncesi kurumlarda ve din eğitimine yer verilmesini öngören bir yasal düzenleme
yapıldığı takdirde gündeme gelecek sorulardan biri de derslerin kim tarafından verileceği meselesidir.
Olası bir durumda velilerin bakış açılarını belirlemek amacı ile “MEB Okul Öncesi Eğitim
Kurumlarında Din ve Değerler Eğitimi Dersleri Uygulanması Durumunda Bu Derslere Hangi Branş
Öğretmeni Görevlendirilmelidir?” sorularını ayrı ayrı sorduk. Katılımcıların cevapları grafik 4 ve grafik
5 te verilmiştir.

Değerler Eğitimi Dersleri Uygulanması Durumunda Derse Hangi
Branş Öğretmeni Görevlendirilmedilir ?

5%
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Okul Öncesi Öğretmeni
DKAB Öğretmeni
Sınıf Öğretmeni

72%

Grafik 4

Katılımcılara sorduğumuz MEB okul öncesi eğitim kurumlarında ‘değerler eğitimi’ dersleri uygulaması
başlatması durumunda bu derse hangi öğretmenin görevlendirilmesi gerektiği ile ilgili soruya
çoğunluğun (29 veli % 72) Okul öncesi öğretmeni dediği görülmektedir. 9 katılımcı (%23) DKAB
öğretmeni derken, 2 katılımcı (%5) sınıf öğretmeni cevabını vermiştir.
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Din Eğitimi Dersleri Uygulanması Durumunda Derse Hangi Branş
Öğretmeni Görevlendirilmedilir ?
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Grafik 5

Katılımcılara sorduğumuz MEB okul öncesi eğitim kurumlarında ‘din eğitimi’ dersleri uygulaması
başlatması durumunda bu derse hangi öğretmenin görevlendirilmesi gerektiği ile ilgili soruya büyük
çoğunluğun (37 veli % 92) DKAB öğretmeni dediği görülmektedir. 2 katılımcı (%5) Okul Öncesi
Öğretmeni derken, 1 katılımcı (%3) sınıf öğretmeni cevabını vermiştir.
Katılımcıların soruya verdikleri cevaplardan bazıları şu şekildedir.
Şimdi ben bilgisayar mühendisiyim. Bilgisayar biliyorum diye elektronik mühendisinin işini
yapmam mümkün değil, Öğretmenlerin de temelde aynı olsa da bu alanlarla ilgili özel eğitim
alması gerektiğini düşünüyorum. (K32)
… bildiğim (büyük oğlumdan biliyorum) din kültürü derslerine DKAB öğretmeni giriyor, bu
nedenle söyledim…(K5)

4.6. Kursların Fiziki ve Sosyal Ortamlarına Yönelik Görüşler
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Katılımcı velilere çocuklarının devam ettiği okul öncesi kursların fiziki ve sosyal ortamları ile ilgili
genel memnuniyet düzeyleri ile karşılaşılan temel bazı problemler ayrı sorular olarak sorulmuştur. Genel
memnuniyet düzeyi ile ilgili soruya katılımcılardan 26’si (%65) çocuklarının eğitim gördüğü mekânın
fiziksel anlamda yeterli olduğu ifade etmişlerdir. Diğer velilerin 11’i (%28) kısmen yeterli olduğunu
düşünürken, 3’ü (%7) yetersiz bulduğunu belirtmiştir.
Bu başlık altında katılımcılara sorulan diğer soru ise fiziki ve sosyal ortamla ilgili iyileştirilmesi gereken
durumlar ile karşılaştıkları problemlerin neler olduğu sorulmuş elde edilen veriler grafik 6 da verilmiştir.

Kursların fiziki ve sosyal ortamı ile ilgili problemler
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Grafik 6

Katılımcılardan 14’ü (%35) çocuklarının eğitim gördüğü mekânın fiziksel anlamda yeterli olduğu,
herhangi bir problem yaşamadıklarını ifade etmişlerdir. Velilerden 13’ü ise (%33) yemekhane ve oyun
alanlarının geliştirilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Diğer velilerden 9’u (%22) sınıflarda 4,5 ve 6 yaş
öğrencilerinin birlikte olmasını problem olarak ifade ederken 4’ü (%10) yardımcı personel eksikliği ya
da yetersizliğini dile getirmişlerdir. Olumsuz görüş bildiren velilerin ifade ettikleri nedenler arasında ilk
sırayı, öğretim ortamının rutubetli ve havalandırmanın yetersiz oluşu almaktadır. Diğer bir neden olarak
ise ‘4 yaşındaki ile 6 yaşındaki çocuğun aynı sınıfta olması’ yani yaş problemi ifade edilmiştir.
Katılımcılardan bazılarının görüşleri şu şekildedir:
“ Ben memnunum ancak, biraz daha büyük olsaydı, bahçesi olmalıydı” (K12)
“Kurs giriş katında olduğu için çok fazla güneş almıyor ve havalandırma yetersiz
kalıyor”.(K26)
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“Benim çocuğum 4 yaşında, kendisinden büyük çocuklarla aynı sınıfta olduğu için (sanırım
dışladılar benimkini) bir süre sonra gitmek istemedi, Pandemi de olunca ben de göndermedim
kursa” (K3)

Kur’an kurslarının fiziksel yetersizliğine ilişkin olarak, öğreticiler ve velilerle ilgili yapılan farklı
çalışmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Örneğin, Yağcı tarafından yapılan araştırmada fiziki
şartlarla ilgili eksikler: “kursların fizikî durumlarının istisnalar dışında standartların altında olduğu;
sınıf mevcudunun genelde ideal sayıda olduğu fakat 4-5 ve 6 yaşın sınıfta bir arada olmasının sorun
teşkil ettiği…” (Yağcı, 2018: 7) şeklinde ifade edilmiştir. Yine Gün tarafından yapılan araştırmada;
katılımcı veli, fiziki ortamındaki eksiklikleri “Isınma konusunda yetersiz buluyorum. Bir de yağmur
yağdığı zaman kurs sınıfı su aldı, hala onarılmadı. Kızım astım hastası. Onun sağlığı açısından sıkıntı
çekiyorum. Fakat eğitime önem verdiğim için göndermek zorunda kalıyorum. Çözüm bulunursa çok
sevinirim.” (Gün, 2016: 35-63) şeklinde ifade etmiştir. Elbette ki tüm kurslarda aynı imkânsızlıkların
yaşandığı şeklinde bir genelleme yapılamaz, nitekim eğitim öğretim ortamının öğrencilerin tüm
gelişim alanlarına göre düzenlendiği birçok kurs mevcuttur.
4.7. Öğreticilerin Formasyonu ve İletişim Becerilerine İlişkin Görüşleri
Katılımcılar öğreticilerin formasyon yeterlilikleri ile bilgiyi sunma ve öğrenci, veli iletişimdeki
becerilerini tespit etmek amacı ile “Öğretmenlik Formasyonu ve İletişim Yeterlikleri” sorusu birlikte
ve açık uçlu olarak sorulmuş velilerin cevapları grafik 7 de sunulmuştur.
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Öğretmenlik Formasyonu ve İletişim Yeterlilikleri
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Grafik 7
Katılımcılardan 26’sı (%65) çocuklarının eğitim gördüğü kursun öğreticisini yeterli bulduğunu ifade
etmişlerdir. Diğer velilerin ise 12’i (%30) kısmen yeterli olduğunu düşünürken, 2’si (%5) yetersiz
bulduğunu belirtmiştir.
Velilerin kurs öğreticilerinin öğretmenlik bilgi ve becerisine ile iletişim yeterliliklerine ilişkin genellikle
olumlu bir bakış açısına sahip oldukları görülmektedir. Velilerin bu soruyu yanıtlarken, çocuklarının
kurs öğreticileri ile kurdukları bağın da etkisinin olması kaçınılmazdır. Birçok veli, çocuğunun
öğretmeni ile kurduğu bağdan çok memnun olduğunu ifade etmiş bunun da kendisi için yeterli olduğunu
özellikle belirtmiştir.
Olumsuz görüş bildiren katılımcılar düşüncelerini şu şekilde ifade etmektedir.
“Çok sık hoca değiştiği için çocuklarımız gerideler, konular ilerleyemiyor.” (K2)
“Kurs hocalarının gayretini görüyorum ama biraz daha karşılıklı diyalog olsa daha iyi
olur.”(K10)
“Ayda bir toplantı ile genel durum hakkında bilgilendirilsek daha iyi olur.”(K29)

2013 yılında bu kurslar eğitim faaliyetine başladığı zaman okul öncesi din eğitimi konusunda eğitilen
bir öğretmenlik alanı yoktu. Bu kurslara öğretici temin etmek için mevcut sistem içerisindeki
imkânlardan yola çıkılarak çözüm üretilmiştir. İlahiyat Ön lisans ve İlahiyat Fakültesi mezunu Kur’an
Kursu kadrolu ve sözleşmeli personelinden 2017 yılına kadar 296 saatlik Çocuk Gelişimi ve Eğitim
Alanında Uzaktan eğitim alanlar bu kurslarda görevlendirilmiştir. 2017 sonrası ise MEB Hayat Boyu
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Öğretim Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde “Çocuk
Gelişimi ve Eğitim” konusunda sertifika veya kurs bitirme belgesi alanlar okul öncesi Kur’an
kurslarında görevlendirilmektedir. 2020 yılı haziran ayı itibarıyla 3166’sı kadrolu, 3144’ü sözleşmeli ve
2729’u da geçici olmak üzere toplam 9.039 öğretici görev yapmıştır.
DİB verileri kurslarda %30 oranında fahri/geçici öğretici görevlendirildiğini göstermektedir.
Araştırmamızda da bazı katılımcılar bu durumu ifade etmiştir. Bu nedenle 4-6 yaş grubu Kur’an
Kurslarında görev yapan öğreticilerin istihdamı ve yeterliliklerinin geliştirilmesi, üzerinde durulması
gereken önemli bir konudur.

4.8. Eğitim- Öğretim faaliyetlerine ilişkin görüşleri ile Uygulama ve Programın amacına yönelik
değerlendirmeleri
Bu başlık altında öncelikle velilere, programdaki değerlere ilişkin farkındalıklarını tespit etmek amacı
ile “Öğretim programında yer alan değerlerden hangilerini biliyorsunuz?” şeklinde soru yöneltilmiştir.
Ayrıca programın amaç ve kazanımlarının hangi ölçüde gerçekleştiğini belirlemek amacı ile
“Çocukların Davranışa Dönüştürebildiği Değerler”, “Programın Amacına Dönük Değerlendirmeler”
ve “ Memnuniyet düzeyi” şeklinde alt temalar oluşturularak sorular sorulmuş elde edilen veriler grafik
8, 9 ve 10 da ele alınmıştır.
Katılımcı velilerin programda yer alan değerlerin farkındalıklarını tespit etmek amacıyla sorulan soruda
velilerin büyük çoğunluğu (37 veli % 92), özellikle yapılan etkinlik ve ev ödevleri aracılığıyla değerlerin
farkında olabildiklerini belirtmişlerdir. “Farkında Olma” koduna ilişkin görüşlere şu cümleler örnek
gösterilebilir:
“Peygamber Efendimizi tanıyorlar”. Dua, saygı, adalet, yardımlaşma, sorumluluk… değerlerin
olduğunu biliyorum.” (K23)
“….Mesela çocuklarımıza Kuran ve sure öğretiminin dışında büyüklere saygı, küçüklere sevgi,
öğretiliyor. Şu anda hepsini hatırlamasam da birçoğunu biliyorum.” (K21)
Yapılan görüşmede, velilerin sadece 3 tanesi (%8) ise, programda yer alan değerlerden haberdar
olmadıklarını ya da hatırlayamadıklarını ifade etmişlerdir.

4.9. Öğrencilerde Davranışa Dönüşen Değerlere İlişkin Görüşler
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından uygulamaya konulan 4-6 yaş Kuran Kursları öğretim programının
“Dini Bilgiler 1” başlığı altında; “Dua- Şükür-Teşekkür”, “Sevgi ve Merhamet”, “Saygı”,
“Sorumluluk”, “Yardımlaşma”, “Sabır”, “İyilik”, “Doğruluk”, “Dürüstlük” ve “Adalet” değerleri
ünite ve kazanımlara yer verilmiştir. (DİB:2018, 10-14)
Araştırmada katılımcıları yukarıdaki değerlerden hangisi/hangilerinin öğrencilerde davranışa dönüştüğü
ile ilgili soru sorulmuş elde edilen verilere grafik 8 de yer verilmiştir.
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Öğrencilerde Davranışa Dönüşen Değerler

20%

Dua
30%

Şükür- Teşekkür
Saygı

13%

Paylaşma
Sorumluluk
15%

22%

Grafik 8
Katılımcılara sorulan “Öğrencilerde Davranışa Dönüşen Değerler” arasında en sık (12 veli %30)
tekrar edilen değer “Dua” olduğu ifade edilmiştir. Veliler çocuklarının kursa başladıktan sonra günlük
hayatta duaya sıkça yer verdiklerini belirtmişlerdir. “Dua” değerini sırasıyla “Şükür-Teşekkür” (9 veli
%22), “Sorumluluk” (8 veli %20), “Saygı” (6 veli %15) ve “Paylaşma” (5 veli %13) değerleri takip
etmektedir. Velilerin çocuklarında davranışa dönüşen değerlerle ilgili ifadelerinden bazıları şunlardır:
ifade etmişlerdir:
“…Yatarken dua ediyor, su içerken besmele çeker. Bir de suyu oturarak içiyor , kursa gittikten
sonra başladı bunu yapmaya…” (K24)
“Yemek için sofrayı kurmaya ve toplamaya etmeye başladı,
çocuğumdaki.” (K36)

değişimlerden memnunum

“…Ezana saygı konusunda çok titiz. Televizyonun sesini kısar, konuşmamıza izin vermez ezan
okunurken. Kursta öğretiyorlar bu tür şeyleri…” (K30)

4.10. Öğretim Programının Amacına Yönelik Değerlendirmeler ile Memnuniyet Düzeyi Alt
Temalar
4-6 yaş Kuran Kursları öğretim programının genel amaçlar başlığı altında;
“İslam dininin değerlerini insan hayatına anlam kazandıran unsurlardan biri olarak fark
etmelerini”,
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“Kazanacakları değerleri gündelik hayatta kullanmalarını”,
“İslam’ın temel kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’i ses ve şekil olarak tanımalarını”,
“Allah’ı sevgi temelinde tanımalarını ve yaratılıştaki düzeni fark etmelerini”,
“Peygamber Efendimizin kişiliğini ve karakterini tanımalarını, sevmelerini ve model
almalarını”,
“Sağlıklı bir din ve ahlak gelişimi göstermelerini”,
“İyi alışkanlıklar kazanmalarının yanı sıra beden, zihin ve duygu gelişimlerine katkı sağlayacak
nitelikte öğrenim görmelerini sağlayacak uygun bir ortam sunmayı” amaçladığı belirtilmiştir.
(DİB:2018, 7)

Araştırmada katılımcıları yukarıdaki amaçlardan hangisi/hangilerinin gerçekleştiği ile ilgili “Öğretim
Programın Amacına Yönelik Değerlendirmeler” ve “Memnuniyet Düzeyi Alt Temalar” şeklinde iki soru
sorulmuş elde edilen verilere grafik 9 ve 10 da yer verilmiştir.

4-6 Yaş Kuran Kursu Öğretim Programının Amacına Yönelik
Değerlendirmeler

Kendi Seviyesine Uygun Olarak Allah'ı
Tanır

27%

Kuran-ı Kerim Okunduğunda
Anlayabiliyor, Gördüğünde Tanıyor

40%

Peygamber Efendimizi seviyor ve saygı
gösteriyor

33%

Grafik 9
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Katılımcılara Öğretim programının amaçlarının ne ölçüde gerçekleştiğinin tespiti amacı ile sorulan “
Programın amaçlarından hangi temalarının gerçekleştiğinin tespiti ile soruya: velilerin %40 ı (16 veli)
Peygamber Efendimizi Seviyor ve Efendimize Saygı Duyuyor” şeklinde cevap vermişlerdir. Veliler
çocukların Efendimiz ile ilgili ders içi etkinliklere katılımlarda çok istekli olduklarını özellikle
belirtmişlerdir. Katılımcılardan %33’ü (13 veli) “Kuran-ı Kerim Okunduğunda Anlıyor, Gördüğünde
Tanıyor” şeklinde cevap verirken , %27’si (11 veli) “Kendi Seviyesine Uygun Olarak Allah’ı Tanır”
cevabını vermişlerdir.

Memnuniyet Düzeyi Alt Temalar

25%

Okul, Çocuğumun Kendini İfade
edebilmesine Katkı Sağlıyor

45%

Çocuğum Okulda Kazandığı Değerleri
Günlük Hayatta Uyguluyor
Çocuğumun Değer , Ahlak ve Dini
Gelişimini Olumlu Buluyorum

30%

Grafik 10

Katılımcıların, memnuniyet düzeyinin, 4-6 yaş Kuran Kursları öğretim programın amaçlarından
hangisine yönelik olduğunu tespit etmek amacı ile “Memnuniyet Düzeyi Alt Temaları” sorusu sorulmuş,
soruya velilerin; %45’i (18 veli) çocuğunun değer, ahlaki ve dini gelişiminin olumlu bulduğunu ifade
etmişlerdir. %30’0 (12 veli) çocuğun kazandığı değerleri günlük hayatta uyguladığını belirtmiştir. %25’i
(10 veli) kursun çocuğun kendisini ifade etmesine katkı sağladığını ifade etmişlerdir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu araştıma Türkiye’de okul öncesi din eğitiminin ilk kurumsallaşma örneği olan ve 2013 yılından beri
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından uygulamaya konulan 4-6 yaş grubu Kur’an Kurslarına çocuklarını
gönderen velilerin memnuniyet düzeyini belirlemek, uygulama hakkında bilgi edinmek, varsa
planlamada ve uygulamada karşılaşılan güçlükleri tespit etmek amacı ile yapılmıştır.
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Ayrıca araştırmamızda; okul öncesi eğitimin zorunlu olması durumunda ya da okul öncesi eğitimde din
ve değer eğitimi verilmesini öngören bir yasal düzenleme yapıldığı takdirde velilerin olası
uygulamalarla ilgili değerlendirmeleri de tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede araştırmada elde
edilen sonuçlar şöyle sıralanabilir:
1. Katılıcıların büyük bir kısmı (%80) çocuklarını Kur’an eğitimi, temel dini bilgiler ve değerler eğitimi
için Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 yaş Kuran Kurslarına gönderdiklerini ifade etmişlerdir.
2. Öğrencide en çok davranışa dönüşen değerlerin “Dua”, “Şükür-Teşekkür”, “Sorumluluk” , “Saygı”
ve “Paylaşma” olduğu ifade edilmiştir.
3. Katılımcıların çogunluğu, programın amacına ilişkin memnuniyet düzeylerini belirlemek amacı ile
sorulan soruya: “çocuklarımızın ahlaki ve dini gelişimlerini olumlu etkilemiştir şeklinde cevaplamıştır.
4. Kurs binalarının fiziki ve sosyal imkânlar bakımından birbirinden farklılık gösterdiği, özellikle
yemekhane ve oyun alanlarının geliştirilmesinin gerekliliği veliler tarfından ifade edilmiş, ayrıca
sınıflarda 4, 5 ve 6 yaş öğrencilerinin birlikte aynı sınıfta bulunuyor olmasının bazı problemlere sebep
olduğu belirtilmiştir.
5. Katılımcıların kurs öğreticilerinin formasyon bilgi ve becerisi ile iletişim yeterliliklerine ilişkin
genellikle olumlu bir bakış açısına sahip oldukları tespit edilmiştir. Bir çok veli çocuğunun öğretmeni
ile kurduğu bağdan çok memnun olduğunu ifade etmiş bunun da kendisi için yeterli olduğunu özellikle
belirtmiştir. Bu başlık altında kurslarda yaşanan öğretici değişiklikleri problem olarak karşımıza
çıkmaktadır.
6. Katılımcıların tamamı okul öncesi kurumlarda din ve değer eğitimi derslerinin olması gerektiğini
ifade etmişlerdir. Kurum tercihleri ile ilgili nedenlere baktığımızda; Milli Eğitim Bakanlığı diyenlerin
kurumun sahip olduğu yaygın okul ağını, Diyanet İşleri Başkanlığı diyenlerin ise kurumun din
hizmetlerindeki tecrübesini dikkate alarak cevap verdiklerini söylemek mümkündür.
7. Değer eğitimi dersi uygulmasının başlaması halinde bu dersleri okul öncesi öğretmenleri verebilir
diyen veliler, din eğitimi dersi uygulamısının başlaması durumunda bu dersin DKAB öğretmenleri
tarafından verilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.
Literatüre dayalı incelemeler ile mülakat ve gözlemlerimizden elde ettiğimiz veriler doğrultusunda; hem
projenin teori ve uygulamadan kaynaklanan sorunlarının çözümü, hem de okul öncesi eğitimin zorunlu
olması durumunda neler yapılabileceğine dair önerilerimizi de üç başlık altında şöyle sıralayabiliriz:
1. 4-6 yaş Kuran Kurslarının Hukuki Statüsü
4-6 yaş Kuran Kursları projesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, 2011 tarih ve 653 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin Kuran Kurslarındaki yaş sınırlamasını kaldırması neticesinde yaygın eğitim
kapsamında yürütülmektedir. Diğer bir ifade ile bu kurslar bir örgün eğitim faaliyeti değildir. Bu nedenle
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu kurslar resmen okul öncesi eğitimi olarak kabul edilmemektedir.
Ancak 2015-2016 MEB istatistiklerine 4-6 yaş grubu Kur’an Kursları “Toplum Temelli Kurumlar”
kategorisine girmiştir. Bu gelişme bu kursların okul öncesi eğitim kapsamında değerlendirilebilemesi
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için bir adım sayılabilir. 4-6 yaş Kuran Kurslarının mevzuat ve program açısından net bir statüye
kavuşturulması acil bir ihtiyaçtır.
2. Öğretici ve Yöneticilerin Niteliğinin Artırılması ve İstihdamı
Yukarıda paylaştığımız istatistikte de gördüğüldüğü gibi (2020 yılı verileri: %30 fahri/geçici) okul
öncesi eğitim kurumlarında çalışan alan uzmanı öğretici sayısı, yönetici ve öğretmen yeterli
gözükmemektedir. Ayrıca katılımcılara sorduğumuz Din ve Değer eğitiminin hangi öğretmen tarafından
verileceği ile ilgili soruya: Değer eğitimi dersi uygulmasının başlaması halinde bu dersleri okul öncesi
öğretmenleri verebilir diyen veliler, din eğitimi dersi uygulamısının başlaması durumunda bu dersin
DKAB öğretmenleri tarafından verilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Ancak Eğitim Fakültesi Okul
Öncesi Öğretmenliği bölümünde din öğretimi alanı bulunmamaktadır. İlahiyat Fakültesi mezunu olan
DKAB öğretmenleri ise okul öncesi eğitimine yönelik herhangi bir ders almamaktadır. Özel bir
uzmanlık gerektiren okul öncesi eğitiminde öğretmen/öğretici niteliğini artırmak için yeni uygulama ve
programlara ihtiyaç duyulduğu açıktır. Nitekim okul öncesi dönemde din ve değer eğitimi verecek
öğreticilerin/öğretmenlerin niteliklerini artırmak amacı ile; Yüksek Öğretim Kurumu tarafından İstanbul
29 Mayıs Üniversitesi “Erken Çocuklukta Ahlak ve Değerler Eğitimi” adıyla bir tezli/tezsiz yüksek
lisans programı açmış ve uygulamaya başlamış, sonrasında da bazı üniversiteler benzer programlar
açmaya yönelmişlerdir.
3. Din ve Değer Eğitimin Durumuna Yönelik Düzenleme
Okul öncesi kurumlarda din ve değer eğitiminin statüsü/geleceği Milli Eğitim Bakanlığının, Ekim
2018’de açıkladığı Vizyon Belgesinde okul öncesi eğitimin 2019 yılından itibaren peyderpey zorunlu
eğitim kapsamına alınacağına ilişkin açıklaması ile tekrar gündeme gelmiştir. 2021 yılı itibari ile
uygulamaya geçilmemiş olsa da okul öncesi eğitimindeki gelişmeler ve kurumsallaşma oranları din ve
değer eğitiminin geleceğine/statüsünü ilişkin teklif ve politakalara ihtiyaç vardır.
Bizim de araştırmamızda; okul öncesi eğitimin zorunlu olması durumunda ya da okul öncesi eğitimde
din ve değer eğitimi verilmesini öngören bir yasal düzenleme yapıldığı takdirde velilerin olası
uygulamalarla ilgili değerlendirmelerini tespit edebilmek amacı ile
“Okul Öncesi Eğitim
Kurumlarında Din ve Değer Eğitimi Dersleri Uygulmasınının Olması Gerektiğine İnanıyor musunuz”?
diye sorduğumuz soruya velilerin tamamı “gerekli olduğu” cevabını vermiştir. Ayrıca yukarıda
belitttiğimiz gibi Diyanet İşleri Başkanlığının 4-6 yaş Kuran Kursları Projesine olan ilgi bu ihtiyacı
gösterir niteliktedir.
Zorunlu olması durumunda okul öncesi eğitimde yasal mevzuatın ya da programın çocuklarına din ve
değer eğitimi ağırlıklı bir okul öncesi program isteyen velilere imkân verecek şekilde düzenlenmesi ya
da alternatif oluşturulması araştırmamızdan da çıkan bir sonuçtur. Ayrıca bu durum, çocuğuna din ve
değer eğitimi vermek isteyen velileri yasal zeminde tutacak, teftiş ve kontrolü sağlanabilir kılacaktır.
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Kendi Elyazısı ile Olduğu Bildirilen Yavuz
Sultan Selim (Selimî) Divanı ve Muhtevası
The Divan and Its Content, Which is Reported to be Written by Yavuz Sultan Selim in
His Own Handwriting

Bedri MERMUTLU1

Abstract
The Persian Divan (collection of poems) belonging to Sultan Selim I was written accompanied by
miniatures for the first time and presented to him during his reign. After that, many copies of the Selimî
Divan were written in the 16th century. Those copies include various numbers of poems between 106
and 244. However, the number of poems included in the copy that emerged recently and that is stated
to have been handwritten by Sultan Selim I himself is twice as many as other divans. In this article, it is
discussed whether the aforementioned handwritten divan belongs to Sultan Selim I or not, and the list
of the poems is given. The total number of poems in the copy, which consists of two parts called
“arranged in order” (mürettep) and “unarranged” (gayrimürettep) is 537; 276 of them are in the
“arranged” part and 261 of them are in the “unarranged” part. The poems shared in the copies that we
have are generally poems from the “arranged” part. However, six poems from the “arranged” part do
not exist in any of the other copies. 155 of the poems in the “unarranged” part do not exist in other
copies. In addition, 10 independent couplets included in the “unarranged” part seem to exist only in this
copy. The existence of the poems included in other copies but not included in the author's copy is also
determined.
Keywords: Sultan Selim I, Selimî Divan, Persian Divans
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خالصه
 پس ازآن.دیوان فارسی متعلق به سلطان سلیم یاووز برای اولین باردرغالب مینیاتورنوشته و به سلطان سلیم تقدیم شد
 تا۱۰۶  که این نسخه ها با تعداد اشعارمختلف شامل.درقرن شانزدهم میالدی نسخه های زیادی ازدیوان نسخه نویسی شد
 با این حال براساس نسخه تازه به دست آمده ازاین دیوان که به خط خود سلطان سلیم. شعر به رشته تحریر درآمدند۲۴۴
 در این مقاله در مورد این.ومنصوب به ایشان است وشامل دو برابراشعار موجود در سایر دیوان های سلیمی می باشد
که این نسخه خطی متعلق به سلطان سلیم است یا نه و همچنین در مورد مطالب مربوط به این دیوان بحث و بررسی خواهیم
. اشعار موجود در این دیوان دو گروه قابل تقسیم است اشعارمرتب( اشعاربه ترتیب حروف الفبا ) واشعار نامرتب.نمود
 مورد۲۶۱  اشعار مرتب( به ترتیب حروف الفبا) و۲۷۶  مورد است که شامل۵۳۷ تعداد کل اشعارموجود دراین نسخه
.اشعار نامرتب است
۶ با این حال. در واقع اشعار به اشتراک گذاشته شده درنسخه مورد بررسی اشعار مرتب به ترتیب حروف الفبا است
 تک بیتی منحصراً در این نسخه در دست بررسی۱۰ شعر ازبخش اشعار نامرتب و۱۵۵ قطعه شعرازبخش اشعار مرتب و
 عالوه براین اشعاری هم درسایر نسخه ها وجود دارد که.موجود و در سایر نسخ خطی دیوان سلیمی موجود نمی باشد
.دراین نسخه مورد بررسی قابل رویت نیست
 دیوان های فارس،  دیوان سلیمی،  یاووز سلطان سلیم:واژه های کلیدی

1. GİRİŞ
Tarihçi Cenabî, Yavuz Sultan Selim’in hem Yavuz tarafına hem Selim tarafına birlikte işaret etmek
suretiyle onu tanıtmaya çalışırken, “hiddetli, müstebid, tazyike meyilli olarak kendisini büsbütün umûri âmmeye hasretmiş” olmasını “âlemin intizamını muhafaza azminde” olmasına bağlar. Ancak öte
yandan “fikrindeki cür’et ve ziyade selamet”e vurgu yaparak “şayan-ı hayret bir zekâya mâlik büyük bir
padişah” olan Selim’in Acem, Türk, Arap şiirlerinde kendini ispat ettiğini; şiire muhabbeti olup
muvaffakiyetle söylediğini bildirmektedir.2
Benzer gözlemler yabancı tanıklar tarafından da ifade edilmektedir. Paolo Civvio, Selim’in, II. Mehmed
gibi Sezar ve İskender tarihlerini okumaktan zevk aldığını; muharebeyi iptila derecesinde sevmesi ile
yeniçerilerin teveccühünü kazandığını; beden sporlarının en zorlularına yatkın olup günlerini av ile
yahut silah kullanmakla geçirdiğini belirttikten sonra, o da Cenabî Efendi gibi, Selim’in entelektüel
yönüne temas ederek, uykuya pek az vakit ayırdığından, gecelerinin büyük kısmını tarih yahut Farsça
şiirler okumakla geçirdiğini yazmaktadır.3

2
3

Hammer Von, P. B. J., Osmanlı Devleti Tarihi, C. IV, Üçdal Neşriyat, İstanbul, 1984, s. 1038.
Hammer Von, a.g.e., s. 1039.
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Hususi hayatı itibariyle Sultan Selim’i tanıyan kalemler, onu, iç âleminde derinleşmek isteyen derviş
yaratılışlı bir yönelişte görürler. Bu hususiyeti üzerine Sultan Selim’in yakınlarından Hasan Can’ın oğlu
Hoca Sadeddin Efendi’nin yazdığı satırlar dikkate değerdir:
“Gönül ülkelerinde Han ve iktidar göklerinde ay iken çağının hükümdarlarının gidişine
uymazdı; derviş yaratılışlı bir Şah ve gönülleri paralanmış fakirleri kollayan iyi niyetli bir
padişah idi. Halifelik elbisesini giyme hakkı dururken derviş kılığında giysiler seçerdi. Geceleri
Tanrı’ya yakarmayı hiçbir zaman aksatmazdı. Halkın sorunlarını çözmek yolunda zamanı
düşünmekle geçerdi. Davranışlarının özü zaten bu idi. Gözünden hiçbir an kitap uzak olmazdı;
uykuya, eğlenceye yüz vermezdi. Babam derdi ki, yemek zamanlarını biz ona hatırlatırdık.
Çünkü gözünde, ruhani gıdaları derlemekten başka bir şey yoktu. Hazine-i Âmire’de bulunan
değerli kitapları başlarından sonlarına dek birer kere okuduğunu kendi söylemiştir… En
sevinçli günü ve büyük eğlentisi uğraş ve savaş, döğüş ve tokuş idi.”4

Yine Sadeddin Efendi’ye göre, “”Selim’in saltanat tahtına istekli olması, ancak dünya ahvâline düzen
vermek ve Osmanlı soyunun şerefini korumak içindi; aslında onun zevki dervişlikten tad almak ve dünya
zevklerinden sakınmaktı.”5
Yavuz’un bütün haşmet ve şiddetinin devlet işlerinde olduğu hususunda tarihçiler birleşmektedir. Selim,
hususi hayatında mahcup, mütevazi ve sakin biriydi. Geceleri odasında gözlük takıp kitap okuduğu
anlarda, alelade bir Türk bilgininden hiçbir farkı yoktu. Mısır zaferi dönüşünde, İstanbul’da halkın
kendisi için yapacağı tantanalı karşılama merasimini öğrenince son derece sıkılmış; şehre gireceği
beklenen günden önceki gece vakti şehre girerek yapılacak merasimleri akim bırakmıştır.6
Padişahın sanat ve kültüre olan ilgisi savaş ve fetih zamanlarında da azalmamış, tam tersine, savaşın
ganimeti olarak buradaki kültür ve sanat ürünleri ve sanat insanlarını korumak, yeni ürünler verdirmek
ve desteklemek üzere payitahta yönlendirilmiştir.7 İslâm medeniyet dünyasının yeni payitahtında bir
İstanbul medeniyetinin doğuşu böylelikle sağlanmıştır.

1.1.Sultan’ın şiiri
Şiir, Sultan Selim’in eser vererek meşgul olduğu en önemli sanat olarak karşımıza çıkmaktadır; bildiği
diğer dillerden şiirlerle de ilgilenmiş olmakla birlikte özellikle Farsça şiire olan yakınlığı yazdığı
Divan’ına fazlasıyla yansımış bulunmaktadır. Sultan Selim bütün Türk edebiyatında Farsçayı en iyi
kullanan şairlerin başında gelir. Farsça Divan’ı gerçek bir sanat eseridir. Tarihçi Öztuna’nın
Hoca Sadeddin Efendi, Tâcü’t-Tevârih, C. IV, Kültür Bakanlığı Yay., Sadeleştiren: İ. Parmaksızoğlu, İstanbul
1979, s. 364.
5
Hoca Sadeddin Efendi, a.g.e., s. 168.
6
Öztuna, Yılmaz, Büyük Türkiye Tarihi, C. III, Ötüken Yayınevi, İstanbul, 1977, s. 257.
7
Hoca Sadeddin Efendi, a.g.e., s. 126-127, 233-234, 306; Hammer, a.g.e., s. 1072-1073; Uzunçarşılı (Lutfi Paşa
Tarihi s. 272’den naklen), a.g.e., s. 293.
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değerlendirmesiyle, rakibi Şah İsmail, bilhassa halkın dili olduğu için, Şii propagandası maksadiyle
şiirlerinde Türkçeyi kullanırken Yavuz ise şiirlerinde, yalnız bir sanatkâr hüviyetiyle görünür; başka bir
gayesi yoktur.8 Yavuz’un şahsiyet vasıflarının hususi hallerini şiirine yoğun biçimde yansımış olarak
görmek mümkündür. Gazellerinde son derece duygusal bir aşkın ince hayallerle süslü sanatına; dinî
kasidelerinde Allah’a ve Peygamber’e olan derin saygısına tanık olunur. Kendini kahramanlıkla
sunduğu, savaş edebiyatına dâhil edilebilecek şiirleri varsa da azdır. Gazellerinde tasavvufi motiflerin
yanında klasik İslâm dünyası edebiyatının mazmunları ve sembolleri fazlaca yer bulmaktadır. İranlı
yazar Dr. Şehriyar Hasanzâde’nin Selim Divanı üzerine bu yönde yaptığı incelemede9 ve Selim
Divanı’nı Türkçeye çeviren Tarlan’ın değerlendirmesinde10 bu konuda açık ifadelerle
karşılaşılmaktadır.
Hasanzâde’nin naklettiği Alişîr Nevâî’nin değerlendirmesine göre, kendi devrinde Sultan Selim’den
daha iyi Farsça şiir söyleyen yoktu; Hâce Hafız’ın ince hayalleri ile Hâce Hüsrev Dihlevî’nin gönül
derdini dile getiren mükemmel anlam fesahati ve elfaz belağati onun şiirinde birleşmişti.11
Tezkire sahibi Sehî Beg, Selim’in şairliği hususunda benzer ifadelerle Nevaî’yi teyid ederek, şayet
padişahlık sevdasiyle uğraşmayıp (…) gönül rahatlığıyla tamamen şiire yönelseydi, meşhur-i âfâk olan
Hüsrev-i Dihlevî’nin şiirlerinin onun şiirleri yanında okunma şansına sahip olmayacağını belirtmektedir.
Selim’in, Kemâl-i Isfahanî’ye yazdığı nazire derecesinde bir nazireyi hiçbir şairin yazamadığını ifade
eden Sehî Beg, Selim’in şiirini aşıkâne ve merdâne olarak nitelemektedir.12
Aşık Çelebi, Sultan Selim’in, sair ecdadından ziyade şiirle meşgul olduğunu belirttikten sonra,
alliterasyonlu bir ifadeyle, “Egerçi Türkî şiire tetebbü ettiler amma ol fâris-i feres-i maʻreke-i ferâset ü
kiyâsetin Farisîye meyilleri ziyade olduğu sebebden Türkîden Farisî şiirleri ekser ve halk içinde eşher
olduğu”nu vurgulamaktadır.13
1890 yılında İstanbul’da Selimî Divanı’ndan beyitler Türkçeye çevirerek yayınlayan Şeyh Vasfî, Bârika
adlı eserinin giriş kısmında, Yavuz Sultan Selim’in Farsça şiirlerine Fars şairlerinin bile hayranlık
duyduklarını; onu taklit eden Osmanlı şairlerinin ise ona ayak uydurmakta geride kaldıklarını
belirtmektedir.14

Öztuna, a.g.e., s. 263.
Dr. Şehriyar Hasanzâde, “Costârî der-Cilvehâ-yı İrfânî Şiʻr-i Sultan Selîm Pâdişâh-i Pârsî-gûy-i Osmânî”,
Faslnâme İrfân-i İslâmî, No. 29, 1390/2011, Danişgâh-i Âzâd-i İslâmî Vâhid-i Zencân, Zencân, s. 23-24.
10
Tarlan, Ali Nihat, Yavuz Sultan Selim Divanı, Ahmet Halit Kitabevi, İstanbul 1946, s. 3-4.
11
Şehriyar Hasanzâde, a.g.m., s. 3.
12
Sehî Bey: Tezkire, Mustafa İsen (Haz.), Akçağ Yayınları, 1998, Ankara, s. 55-57.
13
Aşık Çelebi: Meşâʻirü’ş-Şuʻarâ, C. I, Filiz Kılıç (Haz.), İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2010, s. 198.
8
9

14

Şeyh Vasfî, Bârika, Gökhan Gökmen (Haz.), Büyüyen Ay Yayınları, 2015, s. 30.

244

1.2. Selimî Divanı yazma nüshaları
Yavuz Sultan Selim Divanı’nın, Padişah hayatta iken istinsah edilip erkenden yaygınlaştığı eldeki
örneklerden bilinmektedir. Bu istinsah faaliyetini 19. yüzyıla kadar takip etmek mümkündür. Bu konuda
şimdiye kadar yapılan üç çalışmadan ilki Şadi Aydın’a, ikincisi Günay Kut’a, Nisan 2020 yayın tarihli
sonuncusu ise Benedek Péri’ye aittir.
Şadi Aydın’ın tespiti yurt içindeki İstanbul kütüphanelerine münhasır iken15 Günay Kut’un çalışması
hem İstanbul dışındaki yurtiçi nüshalarını hem de yurtdışı nüshalarını kapsamaktadır.16 Aydın’ın tespit
ettiği nüshalardan ikisinin (Haletefendi ve Zühdübey nüshaları) Yavuz Selim’e değil, Selim-i
Tehrânî’ye ait divan nüshaları olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda Yavuz Selim’e ait yurtiçi divan
nüshalarının sayısı Aydın’ın listesinde 14; Kut’un listesinden çıkan sonuca göre ise Türkiye’de 20;
yurtdışında 12 nüshaya ulaşmış görünmektedir.17 Péri’nin tespiti ise Kut’un yurtiçi listesiyle örtüştüğü
gibi İran’dan beş, İsrail’den de bir nüsha buna eklenmiş olmaktadır.18 Bizim elde ettiğimiz ve
çalışmamızda kullandığımız Tahran nüshası (Kitabhane, Muza ve Markaz-i Asnâd-i Maclis-i Şûrâ-yı
İslâmî, Ms. 13392) ile (Markaz-i Asnâd-i Maclis-i Şûrâ-yı İslâmî Ms. 21013-2) ve İsrail nüshası (The
National Library of Israel, Yahuda Ms. Ar. 1128 - Jerusalem) Péri’nin tespitleriyle örtüşürken Péri’nin
tespitleri arasında bulunan (Kitabhane, Muza-yı Millî-yi Mâlik, Ms. 4620) ve (Sâzmân-i Asnâd ve
Kitâbhâna-yi Millî-yi Îrân, Ms. 2495) nüshalarının da bunlara ilave edilmesi gerekecektir. Bu durumda
yurtdışı Selimî Divanı nüshalarının sayısı şimdilik 17’ye ulaşmış bulunmaktadır. Tespitimize konu olan
nüshalardan İsrail nüshasının (Jr) bir kopyası İran Meclis-i Şûrâ-yı Millî Kitabhânesi’nde bulunurken
çalışmamızın asıl konusunu teşkil eden Tahran nüshasının (Th) fotokopi olarak bir nüshası da
Süleymaniye Kütüphanesi Özel 614 numarada kayıtlı bulunmaktadır.

2.1.Tahran (müellif) nüshası (Th)
Daha önceki bir çalıştayda ilk defa bir bildiriyle temas etmiş olduğumuz19 Tahtan (müellif) nüshası
86468 kayıt (sebt), yazmalar (hattî fihrist) kısmı 13392 numarayla Tahran Kitabhâne-i Meclis-i Şûrâ-yı
Millî/İslâmî’de kayıtlı bulunmaktadır. Bu nüsha diğer Selimî Divanı nüshalarından iki bakımdan
ayrıcalıklı bir konumdadır. Her şeyden önce Yavuz Sultan Selim’in kendi hattıyla yazılı olduğuna dair
kayıt bu nüshayı yeterince dikkate değer kıldığı gibi diğer divanlara girmeyen çok sayıda manzumeyi
ihtiva etmiş olması da bu nüshayı tartışmasız bir şekilde değerli kılmaktadır.

Aydın, Şadi: “Farsça Divan sahibi Osmanlı Sultanları ve Divanlarının Nüshaları”, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları
Dergisi, Yıl 2, Sayı 6/2002, s. 48-52.
16
Kut,”Profesör Paul Horn’un Yavuz Sultan Selim Dîvânı ve Tercümesi İle Selîm-Nâme Üzerine Bazı Notlar”,
Yavuz Sultan Selim Dönemi ve Bursa, 2. baskı, Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa 2019, s. 400-421.
17
Kut, a.g.m., s. 402-411.
18
Péri, Benedek: “Towards a New Critical Edition of Yavuz Sultân Selîm’s Persian Dîvân: An Overview of the
Manuscripts” Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 1, Nisan 2020, s. 131-146.
19
Mermutlu, Bedri, “Safeviler İran’ındaki Türk-Fars Siyasal Kültürü: Hataî ve Yavuz Sultan Selim Divanları
Üzerine Bir İnceleme”, Bir Kimlik İnşası: Yerlilik ve Millilik, Türk Siyasal Kültür Havzaları Çalıştayı, 25.04.2019
Bursa.
15
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Nüshanın herhangi bir yerinde istinsah tarihi ve müstensihle ilgili doğrudan doğruya bir “ketebe kaydı”
bulunmamakla birlikte kitabın 1a sayfasında, bu nüshanın Selimî hattıyla olduğunu belirten Türkçe bir
notun olması bu konuda yeterince uyarıcıdır:
“Merhum Mîr Safâ-yi Bağdâdî’den iştira olunan Dîvân-ı Selîm’dir ki kendü hatt-ı şerifleri
olmak üzere menkuldür. Nemmekahü el-fakîr Ali Vuslatî el-Öjiçevî gufire leh”.
Sayfanın alt bölümünde ise Cemâziyülevvel 1336/Şubat 1918 tarihli bir değerlendirmeyle, Aryamezd
Habibullah adlı bir şahıstan mübayaa olunan (ibtiyâʻ şode) bu nüshanın “Aliyyü’l-aʻlâ” kategorisinde
“mümtaz nüshalardan” kabul edildiği belirtilerek limitli bir ifade ile, Sultan Selim’in kendi hattıyla
olduğu kararına varıldığı belirtilmiştir (hatt-i hod-i Sultan Selîmest). Bu notta bulunan (ez-nüshahâ-yı
mümtâzest) ifadesini Péri, başka nüshalardan toplama olarak anlamış olsa da (There is a note on the
same page dated Cemāẕī el-Evvel 1336 /March 1918 stating that the text was compiled from
different manuscripts.) bu ifadenin Sultan Selim Divanı için bir yüklem olarak kullanıldığı açıktır
(Dîvân-ı Sultan Selim merhum ki ez-nüshahâ-yı mümtâzest).
Yine Vr. 1a’da, gerek “Oda’dan çıkan Fârisî” kaydının, gerekse Mîr Safâ ile ilgili kaydın Türkçe olup
1336/1918 yılına ait kaydın Farsça olması nüshanın sonradan İran’a gittiğini göstermektedir. Ayrıca
“Odadan çıkan” ibaresinden, bu nüshanın Saray ile ilgisi olduğu anlaşılmaktadır. Yeniçeri koğuşları
anlamındaki “Oda”dan ayrı olarak Saray’a ait Kiler Odası, Hazine Odası, Has Oda, Hırka-i Saadet
Odası, Revan Odası gibi eski Saray düzenine ait yerlerin olduğu bilinmektedir. Hazine Odası’nda olan
değerli kitaplardan başka Arz Odası önündeki büyük kütüphanede, Şimşirlik’teki ve diğer
kütüphanelerde mevcut olan kitapların ayda bir bakımı, cilt işleri ve tasnifi yapılırdı. Bu işler Hazine
Kethüdası’nın gözetiminde olurdu. Hazine Kethudalığı görevi Yavuz Sultan Selim zamanında ihdas
edilmişti.20
Kitabın üzerinde yer alan “Odadan çıkan Fârisî” ibaresinin tereke veya başka amaçlı bir sayım kaydı
olarak Saray içinde not edilmiş olduğunu düşünüyoruz.
Fatih Sultan Mehmed’in yaptırmış olduğu Has Oda IV. Murad zamanına kadar Hırka-i şerif dairesinin
altında idi. Yavuz Sultan Selim Hırka-i şerif dairesiyle birlikte tahtanî Has Oda’yı yaptırıp buranın
mevcudunu kırka çıkararak sabitlemişti. Has Oda ağaları arasında Padişah’ın Sır Kâtibi de vardı.
Padişah’ın kütüphanesinin muhafazası Has Odalı Sır Kâtibi'ne aitti. III. Ahmed 1719’da İçoğlanları
koğuşları yakınında yaptırdığı kütüphaneye saray hazinesinde bulunup istifade edilmeyen kitapları
naklettirip Enderun halkının yararlanmasını sağlamıştı.21

Tâcü’t-Tevârih’deki tanıklıkla, Yavuz Sultan Selim’in Hazine-i Âmire’deki kitapların tümünü okuduğu,
Yavuz’un kendi ifadesinden nakledilmektedir. Yavuz’un çok yakınlarından Hasan Can’ın oğlu Ebülfazl
Mehmed Efendi de Selimî Divanı’nın asıl nüshasının ancak Hazine-i Âmire’de olduğu ve oradan
ulaşılabileceğini kendi topladığı Selimî Divanı’na yazdığı mukaddimede bildirmektedir (İhtimâl ki
20
21

Pakalın, Zeki: Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü I, MEB Basımevi, İstanbul, 1971, s.791-792.
Uzunçarşılı, İ. Hakkı: Osmanlı Devletinin Saray Teşkilâtı, TTK Basımevi, 2. Baskı, Ankara, 1984, s. 322-331.
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vücûdeş be-hizâne-i âmire-i selâtîn havâle şode bûd).22 Yavuz Sultan Selim’in vefatından sonra Hazinei Âmire’ye nakledilen elyazısıyla ona ait evrak Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi’nde hâlen elimizde
olduğu halde bu Divan nüshasının olmaması ilginçtir. Bunun önemli bir sebebi, o sıralarda henüz kitabın
üzerinde Sultan Selim’e ait olduğunu gösteren bir kaydın bulunmaması olabilir. “Odadan çıkan Fârisî”
kitabın, Ebülfazl’ın ulaşmak istediği özgün nüsha olması son derece mümkündür. Ancak Oda’dan
çıkarıldıktan sonra kitabın bilahare dışarıdakilerin eline nasıl geçmiş olduğu meçhuldür. “Odadan çıkan”
bir kitabın ancak Saray’daki bir kütüphaneye konulmuş olması düşünülebilirse de her zaman böyle
olmadığı bilinmektedir. En yakın örnek olarak İsrail nüshasını gösterebiliriz. İsrail nüshası (Jr) II.
Selim’in mührünü taşıyan bir kitap olarak Sarayın malı olduğu halde dışarıya çıkmışken üzerinde
herhangi bir mühür ve kayıt olmayan bir kitabın dışarıya çıkması çok daha mümkündür.

Resim 1. Tahran nüshası 1a sayfası kâtip ve istishap kayıtları
Kütüphaneden veya başka bir yoldan dışarıya çıkmış olan bu nüshanın ulaştığını bildiğimiz en net adres
Şerif Rahmetullah Kefevî’dir ve kitap o tarihte hâlâ İstanbul’dadır. Bu zincirde Şerif/Seyyid
Rahmetullah Kefevî ismi kritik bir önem taşımaktadır. Rahmetullah’ın mülkiyetinden çıktıktan sonra

22

Dîvân-ı Sultan Selim, Kayseri Raşit Efendi Kitaplığı 1289, s. 11.
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Mîr Safâ-yi Bağdadî’nin eline geçen kitap Bağdâdî’den satın alınarak yoluna devam ederken nüshanın
Yavuz Sultan Selim’in “hatt-ı şerifiyle” yazılmış olduğu da bilinmekteydi.
Şüphesiz ki bu nüshanın “odadan çıkmış” olması -bu oda Hazine Odası olsa bile- kitabın Sultan Selim’in
hattı ile yazılmış olduğunu tek başına göstermez; ancak kitabın çıktığı menşei göstermesi bakımından
önem taşır. Her ne kadar manzumelerin Selim/Selimî mahlasıyla yazıldığı bilinse de, ketebe kaydına
bağlı doğrudan bir bilgiye sahip olunmadığı için yazının Selim Han’a ait olduğu “Odadan çıkma Fârisî”
kaydına ilave edilmemiştir.
Sonradan Ali Vuslatî Öjiçevî tarafından “kendü hattı şerîfleri olduğu menkuldür” kaydı düşülmese bile
bu nüsha görüldükten ve diğer nüshalarla karşılaştırıldıktan sonra nüshadaki fevkaladeliğin derhal
kendisini göstereceğine kuşku yoktur. Ancak Öjiçevî’nin notu bu fevkaladeliği anlaşılabilir bir temele
bağlamakta son derece yol gösterici olmuştur. Öjiçevî’nin açıklaması, neden hiçbir nüshada bulunmayan
şiirlerin bu nüshada yüzlerce sayıda bulunduğu sorusunun akla yatkın cevabı olarak karşımıza
çıkmaktadır. Yavuz’un kendinden başka hiçbir kaynakta bu kadar çok şiiri olabileceği; ya da
kendindekini aşacak kadar çok şiirinin başkasının kaleminden geçeceği düşünülemeyeceğine göre bu
şiir külliyatının her halde ancak onun inisiyatif ve tekelinde olacağı söylenebilir.
Bu kadarı bile elimizdeki nüshanın değerini ve önemini göstermeye yeterli iken bu külliyatın ikinci bir
nüshasının olmaması onun bizzat şairinin elinden çıkmış olması ihtimalini de getirmekte zorlanmıyor.
Bu noktadan sonrasını tamamlayan iki şeyden biri Ali Öjiçevî’nin beyanı, diğeri de bu beyanı Yavuz’un
diğer hatlarıyla bu nüshadaki yazıyı karşılaştırarak denetlemektir.
Yavuz Sultan Selim’in Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi’nde muhafaza edilen evrakı arasında ona ait
elyazısıyla yazılmış şiirlerinin mutlu bir rastlantıyla elimize geçmesi onun şiir külliyatını
zenginleştirecek bir değer taşırken konumuza ait sorunun çözülmesinde de önemli bir belge olarak
önümüze çıkmıştır. Yavuz’un bu yeni şiirlerini ayrı bir çalışma halinde sunmak üzere şimdilik bir kenara
bırakacağız; ancak bu metinlerdeki yazı karakteriyle elimizdeki (Th) nüshasındaki yazı karakterini
karşılaştırdığımızda örtüşmenin bire bir olduğunu görüyoruz. Tahran Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî
Kütüphanesindeki kitabın yolculuğunu geriye doğru saracak olursak Mir Safa’ya, İstanbul’a
(Rahmetullah Kefevî), “Oda”ya, ve oradan da bizzat Sultan Selim’e ulaşıldığını görmüş oluruz.
Padişah’ın müsvedde halindeki elyazısıyla evrakı Saray’da, Hazine-i evrak’da, sonra Arşiv’de
korunurken kitabı Oda’dan çıkıp elden ele dolaşarak şimdiki yerine konmuştur. (Th) nüshasının
üzerindeki beyanların bizzat Padişah’ın başka bir kaynaktaki yazısı ile teyid edilmiş olması güçlü ve
heyecan verici bir onaydır. Metinler arasındaki yazı benzerliği her iki ürünün sahibinin aynı kişi
olduğunu gösterirken 110 varaklı nüshadaki yazı karakterinin bozulmayan istikrarı da nüshanın
tümünün aynı elden çıktığını göstermektedir.

Öjiçevî’nin, “kendü hatt-ı şerifleriyledir” demeyip, “kendü hatt-ı şerifleriyle olduğu menkuldür”
ifadesini kullanmasının dürüstçe bir beyan olduğunu belirtmeliyiz. Çünkü nüshanın bir yerinde veya
başka bir yerde böyle bir kayıt bulunmazken kesin bir ifade kullanılamazdı. Öjiçevî, bu bilgiyi sözlü
intikale bağlayarak bu rivayetin sağlamasının yapılması için kendisinden sonrakilere bir kapı açmış
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bulunmaktadır. Tahran nüshası daha erken günyüzüne çıkmış olsaydı bu tartışma mutlaka daha erken
başlayacaktı.
Bu nüshayı görmüş olan Macar Filolog Benedek Péri, nüshayı yeterince tavsif etmişse de en önemli
kısmı atlamış görünüyor. Péri varak 1a’da yer alan ve nüshanın Sultan Selim tarafından yazıldığına dair
notu farklı yorumlayarak, nüshanın satın alındığı kişiyi kitabın hattatı olarak düşünmüştür (according
to a short note written in Turkish on f. 1a the text was copied by Mīr Sīfāyī Baġdādī). Oysa kitabın
Safâ-yi Bağdâdî’den satın alındığı, “iştirâ edilmiştir” ifadesiyle açıkça belirtildiği gibi yine aynı
not içinde Yavuz Sultan Selim tarafından yazıldığı da Ali Vuslatî el-Öjiçevî tarafından sarih bir
şekilde bildirilmiştir (Dîvân-ı Selîm’dir ki kendü hatt-ı şerifleri olmak üzere menkuldür). Peri, herhalde
“kendü hatt-ı şerifleri” ibaresini Mîr Ali Safâ’ya hamletmiştir.
Saray’dan çıkan Yavuz Sultan Selim’e ait evrak arasındaki kendi elyazısı bir şiiri ile (Th) nüshasından
bir sayfa yan yana konulduğu zaman iki yazı arasındaki devamlılık çok rahat görülmektedir:23

Resim 2. Yavuz’un Arşiv evrakındaki yazısı (solda) ve Tahran nüshasındaki hattı

2.3.Tahran (müellif) nüshasının düzeni ve içeriği
“Ey mihr-i âlem-i cân be-nümâ cemâl mârâ” mısraıyla başlayan gazellerden meydana gelen mürettep
nüsha Vr. 1b-49a arasında; gayri mürettep bölüm ise Vr. 49a-110a arasında yer almaktadır. Mürettep
23

Görüştüğümüz üstad hattatlardan bu teyidi almış bulunuyoruz. (B.M.)
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bölüm sadece gazellerden oluşmuşken gayri mürettep bölümde gazellerle beraber kasidelere ve
müfredlere de yer verilmiştir. Gayrimürettep bölümde harf sırası izlenmediği gibi gazeller ve kasideler
karışık olarak yer almaktadır. Diğer nüshalarda yer alan Selimî gazellerinin kahir bölümü mürettep
Tahran nüshasıyla paralellik taşımakla birlikte sair nüshalarda olup Th /müellif –mürettep ve
gayrimürettep- nüshasında bulunmayan; aynı şekilde Th/müellif –mürettep ve gayrimürettepnüshasında bulunup sair nüshalarda olmayan manzumeler de bulunmaktadır.

Resim 3. Tahran (müellif) nüshasının ilk yaprağı

İki bölüm, arada herhangi bir fasıla verilmeden ve bir işaret ya da not belirtilmeden devam etmektedir.
Mürettep bölümün muhtevası hemen hemen tamamına yakını itibariyle diğer nüshalarda paylaşıldığı
halde gayrimürettep bölümdeki manzumelerin büyük kısmı sair nüshalarda yok; paylaşılmış olanlar ise
sınırlı sayıdaki nüshaya münhasır kalmaktadır. Gayrimürettep bölümün bu nitelikteki manzumeleri ilk
defa ortaya çıkmış olacağı için Tahran nüshasının edebiyat ve Selimî’nin edebî biyografisi adına önemli
bir katkı sağlayacağı muhakkaktır.
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Muhteva yönüyle incelendiğinde Tahran/müellif nüshasındaki manzume sayısı ile diğer
Selîmî Divanı nüshalarında yer alan manzume sayısını şu şekilde ortaya koyabiliriz (mürettep +
gayrimürettep):
24

(Th) nüshası:
Elif: 27+17, Be: 8+3, Te: 21+31, Se: 2, Cim: 3+1, Ha: 4, Hı: 2, Dal: 56+58, Re: 16+13, Ze: 8+1,
Sin: 3+2, Şin: 11+4, Sad: 2, Dad: 2, Tı: 1, Ayn: 2, Gayn: 2, Fe: 1, Kaf: 4+1, Kef: 1+2, Lam: 4+4, Mim:
35+34, Nun: 24+38, Vav: 10+10, He: 9+9, Ye: 19+33
Tahran/müellif nüshası (Th) toplam: 276 + 261 = 537
Diğer nüshalar toplam manzume sayısı:
İ.Ü. F 1330 (İÜ): 244
İ.Ü. F 1016 (A): 136
İ.Ü. 929 (M): 222
Fatih (F): 106
Kayseri Raşit Efendi (Eb): 186
Lala İsmail Efendi (La): 153
Esadefendi (E): 234
Reşidefendi (R): 236
Millet (AE): 240
İsrail (Jr): 184
İ.Ü. F 929 (M): 222
Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî (Ş): 210
Paul Horn neşri (PH): 305

Elde ettiğimiz döküme göre Tahran/müellif nüshası (Th) mürettep bölümünde 276 gazel, gayrimürettep
bölümünde ise 12 Kaside, 1 Naʻt, 1 Muhammes, 1 Tahmis 246 Gazel olmak üzere 261 manzume
bulunmaktadır. Bunların toplamı ise 537 manzumeye karşılık gelmektedir.
Diğer nüshaların gazelleri mürettep nüshadaki gazel sayısından epeyce aşağıda kalmakta; kiminde
gayrimürettep kısımdaki manzumelerden hiçbiri bulunmamaktadır. Buradaki tek istisna 305 manzumeli
(PH) neşri olarak görünse de bu neşrin yedi nüshadan toplama olduğu unutulmamalıdır. Toplamaya

24

Karşılaştırma için kullandığımız nüshalar 16. yüzyıl nüshalarıyla sınırlandırılmıştır. (B.M.)
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giren nüshalardan örneğin (La) nüshasından 153, (F) nüshasından ise ancak 106 manzumedir gerçekte
söz konusu olan sayılar.
Tahran (müellif) nüshası bakımından ayrıca temas edilmesi gereken iki husustan biri, mürettep (Th)
nüshasında bulunduğu halde diğer nüshaların hiçbirinde bulunmayan gazeller; diğeri de bunun tersi
olarak, diğer nüshaların bir kısmında bulunup mürettep ve gayrimürettep (Th) nüshasında bulunmayan
gazellerin varlığıdır.
Mürettep (Th) nüshasında bulunduğu halde diğer nüshalarda yer almayan altı aded gazel, Te 3; Dâl 16;
Mim 15, 23, 35; Nun 2 sıra numarasında bulunan gazellerdir:
T 3- (Baʻd ez-în her nâme sû-yi o ki men hâhem nivişt)
Dâl 16- (Kilk şod cismem ki ez-vasfet zebânem lâl şod)
Mim 15- (Bî-to ey hûr be-cüz merg nebâşed hevesem)
Mim 23- (Be-hayâlet çü şemʻ mîmîrem)
Mim 35- (Be-rûz-i gam ki ez-hicrân-ı mâh-ı hîşten nâlem)
Nun 2- (Halka-i zerrîn der-ân gûş-i güher-bendeş bîn)

Diğer nüshalarda bulunduğu halde mürettep ve gayrimürettep (Th) nüshasında yer almayan dokuz aded
gazel ise yer aldıkları nüshalarla birlikte şunlardır:
Âhest ü nâle ez-sipeh-i gam nefîr-i mâ / Ey türk-i şûh-çeşm hazer kon zi-tîr-i mâ (31) B-La-EL-P+İÜ-F-AE-R-M-Ş-A
Mecnûn-i deşt ü şahne-i vîrâne mîresed / Tıflân-ı şehr müjde ki dîvâne mîresed (101) E-P+FEb-Jr-AE-M-Ş-A
Der-cihân cüz-mihnet ü hârî nemîbînem diriğ / Hîç ez-yârân-ı hod yârî nemîbînem dirîğ (188).
U
Z’în pîş kâş dil şevedem mübtelâ-yı aşk / Zîrâ ki nîst hîç belâ çün belâ-yı aşk (193). U
Leşker ez-taht-ı Stenbul sû-yi Îrân tâhtem / Sürh-ser-râ garka-i hûn-i melâmet sâhtem (204) PU+F--Eb-AE-A
Ârezû-yi ruh-i hurşîd-likâî dârem / Bâz imşeb men-i mecnun çi belâyî dârem (215) U
Bâzem nazar oftâd be-ruhsâr-i anberî / Rû-yi acebî dîdem ü dîdâr-i anberî (285) U
Sebzeet ez-gil ber-âmed âfet-i devrân şodî / Hat be-hûni âşık âverdî belâ-yı cân şodî (293) BE-L+İÜ-Eb-Jr-R-AE-M
Men kiyem cânâ ki goyem gam-güsâr-i men toî / Ya to-râ men bendeem ez-cân ü yâr-i men toî
(301) B-La-E-L-P-Ayn+İÜ-Eb-Jr-F-R-AE-M-Ş-A
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Th/müellif nüshasındaki ürünlerin diğer nüshalarda yer almaması anlaşılır bir durumdur. Ancak diğer
nüshalarda olup da Th/müellif nüshasında bulunmayan şiirlerin durumunu açıklamak kolay değildir.
Dinî manzumeler için şairin ayrı bir defter kullanmış olacağı tahmin edilebilirse de yukarıda andığımız
dokuz gazel için farklı bir açıklamaya ihtiyaç olduğu meydandadır. Bu gazel grubundan (PH)
nüshasındaki yeri itibariyle 204 numaralı gazel bu yönde bazı ipuçları vermektedir. 204 numaralı gazel
beyitlerinin anlamına bakıldığında bu gazelin Mısır zaferinden sonra yazıldığı anlaşılır. Bu gazel bir
anlamıyla da Yavuz’un kendi saltanat döneminin şiir diliyle özetlenmiş siyasi bir çıktısı gibidir.25
Gayrimürettep (Th) nüshasında bulunan kasideler ve naʻtın yer aldıkları sayfalar ise şöyledir:
Vr. 56b-58a Kaside: (Cânem besûht ez-gam ü dil şod figâr hem)
Vr. 60b-61b Kaside: (Dâred zemâne bâz be-nev gülʻizârîî)
Vr. 63b-65a Kaside: (Înek be-gamze saff zede müjgân-ı kâfireş)
Vr. 65b-67b Kaside: (Ber-în hırâmeş ü şûhî merev zi-pîş-i nazar)
Vr. 68a-69a Kaside: (To ey mâh-ı bütân hâl-i merâ hod nîk mîdânî)
Vr. 69a-70a Kaside: (Ebrûyâneş cenk cûyânend ü zülfeş pür-şiken)
Vr. 91b-92a Kaside: (Zi-hurşîd-i visâlet dûr tâ key zerre sân bâşem)
Vr. 98b-99b Kaside: (Dîger zi-vefâ cânib-i gülzâr-ı benefşe)
Vr. 99b-100b Kaside: (Her taraf bâz b-hûn-i dil-i şeydâ lâle)
Vr. 100b-102b Kaside: (Çend ber-hâl-i hodem çeşm-i to giryân sâzed)
Vr. 106b-107b Kaside: (Ey hoş demî ki der-seyr bâ-derdmend yârî)
Vr. 108a-109a Naʻt:-Medh-i Resûl- (Bâz ez-aks-i kad-i her serv-i reşk-i gül-ruhân)
Vr. 109a-110a Adl kasidesi: (N’âred me-râ zi-zulm ü sitem der-şümâr-i adl)
Ayrıca Vr. 67b (Çend) redifli gazelde açık beyitler bulunmaktadır.
Gayrimürettep (Th) nüshasının kimi sayfalarının kenarında gazellerden ayrı olarak yer alan müfred
beyitler diğer nüshalarda görülmemektedir. Müfred beyitler ve bulundukları sayfalar şöyledir:
Vr. 76b: (Pîş ez-ân k’ân türk râned tîğ-i kâr-i hod konem / Pîş-i tîğeş mîrem o-râ şermsâr hod
konem)
Vr. 76b: (Ez-firâkeş dûş der-dil âteşî efrûhtem / Her çi gayr ez-derd-i ân dildâr dîdem sûhtem)

“Askerimle İstanbul tahtından hareket edip İran tarafına sefere çıktım. Kızılbaşı melâmet kanına garkettim. Mısır
valisi can ü gönülden benim azm ü himmetimin kölesi oldu. Padişahlık sancağını dokuz feleğin fevkine yükselttim.
Nusret çengi zafer bezminde çalmaya başlar başlamaz bu müjde Irak mülkünden Hicaz’a kadar yayıldı. … Ey
Selimi mihr ü vefa potasında altın gibi eridikten sonra cihan mülkünün sikkesi üzerine benim ismim yazıldı”.
Tercümesi için bkz. Tarlan, a.g.e., s. 214.
25
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Vr. 77a: (Zi-omr-i bî leb-i laʻl-i toyem fütûhî nîst / Şerâb-ı şâm-ı me-râ cürʻa-i sabûhî nîst)
Vr. 77a: (Ez-mordenest der-dil-i her kes gamî diğer / Her dem zi-zindegîst me-râ mâtemî diger)
Vr. 77a: (Zi-horşîd-i cemâlet dûr çendân-i rîhtem jâle / Ki çeşm-i hûn-feşânem geşt çün bâğ-i
pür ez-lâle)
Vr. 82a: (Tâ key ez-aşk-ı bütân mecnun-i şeydâyî şevem / Çend geh hem sâkin-i konç-i şekîbâyî
şevem) Vr. 111b’de devamı var.
Vr. 82a: (Men ez-aşk ü cünûn rüsvây ü der-sitem (hem) / Nedânem tâ çi kerd sitem nemîdânem
çi mîgoyem)
Vr. 83a: (Be-sad talhî hicrem ber-yekî şîrîn-dehen âşık / İlâhî der-cihân kâfir mebâd hemçü men
âşık)
Vr. 87a: (Zi-dilhâ tâb dâred sâye-i zülf-i perîşâneş / Hudâvendâ to âgeh kon zi-hâl-i derdmendâneş)
Vr. 111b: (Ne ân celîs ü enîs ez-kenâr-i men mîreft / Ki baʻd ez-în mutasvver şeved şekîbâyî)
Diğer bütün nüshalarda mevcut olan Tevhid, Münâcât, Naʻt ve Terkib-bend Naʻtın bulunmaması Tahran
müellif nüshasındaki en dikkat çekici eksikliktir. Buna mukabil Yavuz Sultan Selim zamanında istinsah
edilmiş olan (İÜ) nüshasında bu manzumelerin yer almış olması bu manzumelerin asıllarının elimizdeki
nüshanın dışında başka bir yerde olduğunu gösterir. Şairin, yazdığı Tevhid ve Naʻt gibi dinî ürünleri
ayrı bir fasılda toplamış olduğu kanısındayız.
Gayrimürettep kısımdaki manzumelerden 155 adedi diğer nüshalarımızda yer almayan Gazeller,
Kasideler ve Naʻtdır (5 Kaside, 149 Gazel, 1 Naʻt). Bir diğer husus da gayrimürettep kısımdaki
paylaşılan manzumeler genellikle (Eb), (Jr), (AE), (M) nüshaları tarafından paylaşılmış olup, (PH)
neşrine esas alınan nüshalardan Ata Tarihi’ni (Ayn) bir yana bırakırsak, paylaşımların Paris (P)
nüshasında yoğunlaştığını görürüz. (P) nüshasında 21, (Uppsala) nüshasında 4, (Esadefendi) nüshasında
1, (Berlin) ve (Londra) nüshalarında müştereken 1 manzume dışında bir paylaşım görülmemiştir.

SONUÇ
Bu makalenin konusunu teşkil eden Tahran Kitabhâne-i Şûrâ-yı Meclis-i İslâmî 13392 numaralı
nüshanın, öncelikle “kâtib”i üzerinde durularak kimin kaleminden çıkmış olduğu araştırılmıştır. Bu
araştırmaya yol açan sebep, nüshanın 1a yaprağında yer alan ifadelerdir. Yavuz Sultan Selim’in kendi
yazısı olduğu ifadesi esas alınmakla beraber diğer tarihî ve fiziki işaretler de bu ifadeyi teyid etmiş
görünmektedir. Başka kaynaklardaki Yavuz Sultan Selim’e ait yazı ile örtüşen nüsha kaligrafisi bu fiziki
veri yönüyle de soru işaretlerinin giderilmesine önemli ölçüde yardımcı olmuştur. Her iki yazının aynı
elden çıkmış olmasına bakarak bu metinlerin ya doğrudan doğruya müellifin kaleminden çıktığına ya
da müellifin nezaretinde aynı kişiye yazdırılmış olmasına hükmedilebilir ki bu da müelliften bağımsız
bir anlam taşımayacaktır.
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Tahran nüshasının, içerdiği manzume miktarı ile Selimî Divanı nüshalarının en zengini olduğu
görülmüştür. Tespit edilen yeni manzumelerin okunup yayınlanması sonrasında Selimî Divanı’nın bir
misli daha değer kazanmış olacağına şüphe yoktur. Bilhassa yeni tespit edilen çok miktarda kaside
Yavuz Sultan Selim’in şiirlerine yeni boyut ve yorumlar getirecektir.
Mürettep ve gayrimürettep iki bölümden oluşan nüshada toplam olarak 161 manzumenin ilk defa ortaya
çıkarılmasını önemli bir gelişme olarak kabul ediyoruz.
Vefatının 500. yılında, tarihe yön veren bir padişahın eserine adeta yeniden ulaşmakla onun hatırasının
çok anlamlı bir hediye ile anıldığına inanıyoruz.
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Unity Usage of Interactive and Traditional
Methods
MAHARRAMOVA Elza Khanish1

Abstract
The article relates what specificities have appeared in the educational system development in the
Republic of Azerbaijan with the use of interactive and traditional methods. The autor comes to the
conclusion that the combined use of these methods of teaching increases pupils’ interest and cognitive
activity thus stimulating successful skills formation. In thisregard the relation the younger generation’s
all – round development with formation of their personality is shown in the article. The possibilities of
interactive and traditional methods usage are noted.
Keywords: teacher, teaching, training, educational process, interactive method, traditional method

Today it’s talked about modernization integration to the world structure and meaning changes of
education. The being wide usage chances of new training technologies in this process is undoubtedly
obvious. Putting the aim, realizing aim approaching correcting the mistakes teaching creative
application and evaluating the result at the lesson is technology too. Didactic principles general
regularities based on training educational process take place in the didactical meaning and also what to
teach, how to teach, to use what organization forms of training – educational process, how to increase
the improvement and efficiency, and not only possessing the knowledge, but also answers to the
questions like how to provide the formation and existing the pupil personality take place.
As to F.Edisson : “ The important duty of the civilization is to teach the human thinking “. As it is said
in popular Chinese proverb : “ Attract me I Iearn”. Professor Y.Karimov comes to the result that: “
Modern pupil always learns obtaining knowledge, but in the training process if there isn’t exit to the
experience from these knowledge, those are either forgotten rapidly or remained like in the warehouse
1
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“ as K.D.Ushinski said [2.14.], and it is possible to develop only independently, especially in creative
action in the training process neither traditional, nor interactive methods can be used separately
traditional method isn’t appropriate with the modern training principles and theoretical knowledge is
not deeply and systematically thought with the interactive methods. As to professor A. Agayev though
interactive methods make knowledge to be comprehended easily, forming its opinion and basing its
identified position, respect the alternative opinion, the usage of these can reduce their influence. The
usage of interactive methods in the training process with traditional methods together wordy, full – time
and practice methods influence more effectively [ 1.80-81]. It should be noted that methods are
impossible to be denied because of their playing fundamental role in the primary classes training.
Knowledge skill and habit obtained from the traditional methods play basic role in active researches,
obtained knowledge skill and habits are widely used. Modern training methods are those that represent
the pupils teaching materials ( sources, illustrations, pupil’s paradoxes opinions ) with the environment
appearances various conflictive cases and discussing rolled games, composing project and etc. In the
result pupils get new knowledge modern training methods are the totally of training methods and lesson
forms giving chance to get new knowledge on the base of various information sources with the teacher
participation ( map, book, illustration etc. ) and in the intercourse process with each other ( mutual action
process).
Obtained knowledge with the unit usage of interactive and traditional methods in the pupils memory for
a long time and are used as any experience by them. Yet this moment had been paid attention in ancient
Chine and famous philosophy Konfuchi expressed so : ” I listen – forget see – remember do myself
understand [ 3.170.]. Perception is the base of training process. Perception had been researched as
physical conception by scientists methodists, pedagogues in ancient time and today is researched to for
mobile development various ways for easier percepting the knowledge by pupils are shown in all these
scientific researches. Perception can poses either strengthen knowledge in the result of mutual
connection of mutual knowledge or is primary class pupils obtaining various qualifier in the result of
psychology right organization, thus first step of knowledge perception begin from perception itself. For
making the listening process more interesting teacher uses difficult conception from permanent subjects
and simultaneously literature with the mutual and connective samples of various means for pupils. This
perception process influences to the pupils intellectual development, formation of imagination
increasing the emotion, creating the world vision and some individual qualities, charaster and
intellectual development. The strengthen knowledge remains in pupils brains for a long time when these
qualities are combined, also pupils can apply these obtained knowledge to other subjects in comparative
way in future. It is impossible to create speedy reading habit without teaching the pupils to read correctly
and it is also difficult to teach literate writing habit without creating correct calligraphic and speedy
writing skill.
Pupils must be formed to work freely on tasks, think, be attentive conclude basing on explained
knowledge. Teacher must consider pupil’s age feature while realizing such process. So, such samples
must be used that, those to be appropriate to the age features of little aged pupils. In this period all action
and labor organs are forming and child organisms intensively passes development process that’s why in
this period pupils send to games, excursions, sport, physical labor more than reading in this period,
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pupils prefer to learn the knowledge by heart without understanding its content. That’s why every
teacher must have purpose to use visual aids widely at this age.
If in the training process, interesting visual aids, chances of different subjects are used considering pupils
age features then perception of knowledge is speeding and comprehending is eased. Unit usage process
of 1 – 4 classes interactive and traditional methods makes possible to achieve to aims.
Increasing the pupils’ interest to the subjects learning and understanding deeply studied
materials.
4. Increasing visions.
3.

Usage of various methods, teaching that subject in entertainment form and giving freedom to them in
the process of difficult percepted subjest training process make reason for forming interest to study the
knowledge and to increase pupils’ interest to past subjects and prevent them to be tired rapidly. Beside
this, teaching materials must lean against pupils’ past knowledge, but must possess such information
that, the pupil should learn not only new one, and also should mean their last knowledge and study the
known one form the new point.
In the result of unit usage of interactive and traditional methods, together with the usage of appropriated
and passed conceiptionsc close to themes or usage of appropriate samples conclude to the threngthening
new knowledges, that this is the reason for pulils’ subject interest increasing, in its turn threngthend new
knowledges are the reason for formation of pupils’ some qualities and development of these qualities
in future. This can be shown with the following scheme:
Created
qualities by
pupils’
appropriated
knowledges in
the result of
unit usage of
interactive
and
traditional
methods
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Increasing interest to the
Increasing of thinking ability
Increasing research ability
Ability to express own
Increasing of creation ability
Increasing of compare ability

Are the training
qualities in the
result of
obtained
knowledges

Experiences show that, these qualities are formalized and developed not separately, but in complex
form. Achieving optimal result is easy when the perception, attention, remembering and independent
cognitive action is high and also obvious purpose and emotional influence is created. Shattering of one
cognition regularities can refuse the lesson quality.
Development moves in rising line : pupils must read rapidly year by year, must perceive more, must
learn to think more. Simultaneously if the pupil possessing above shown qualities formed in chain form,
can apply their appropriated knowledge to the experience, it means that, the theme was appropriated
well by the pupil. Chances of training methods unit usage is the teachers playing directive role, follow
the humanism and democratuc principles, develops the thought, creating the condition freely for
obtaining knowledge and training resulting the pupils development. Unit usage of interactive and
traditional methods in training together with widening the content of thought subject, also makes easy
to appropriate that subject easily and speeding that, this influences the training quality positively.
Scentific innovation: Revealing didactic psychology connection chances between interactive training
methods and traditional training methods and influencing unit usage of them in modern training process
to the training process positively have been researched.
Appliance significance: Sepating interactive methods from traditional methods consist of achieving
saved usage chances in unit not in occasional case.

REFERENCES
1.
2.

A. Agayev. Training process : tradition and modernization. Baki, 2006.
Y. Karimov. Children of XX centure. Kinder garden well education and primary education.
Baki, 2001.
3. L. Qasimova , R. Mahmudova. Pedagogues. Baki,2003.

260

Application of circular economy (CE) in
municipal waste management system
Marzena SMOL1

Abstract
The European Commission (EC) puts special attention to municipal waste management, as one of the
most important waste streams in the process of transformation toward a circular economy (EC) in the
European Union (EU). Paper presents six gropus of recommended actions under a conceptual model of
transformation towards CE in municipal waste management system and a revision of the CE approach
in the municipal waste management at the European and national levels. The conceptual model was
based on the ReSOLVE framework, developed by the Ellen MacArthur Foundation. It includes six core
actions - Regenerate, Share, Optimize, Loop, Virtualize, and Exchange. The specific actions include:


Regenerate—landfill remediation and use of selected municipal waste fractions for economic
purposes;



Share—sharing the products with co-users, such as cohousing, clothes sharing, and reuse of
products;



Optimize—most optimal solutions in the waste recovery and disposal processes and
comprehensive management of all waste streams;



Loop—remanufacturing products or components and recycling/recovery of raw materials;



Virtualize—virtual solutions in everyday life to reduce the amount of generated waste;



Exchange—replacement of household appliances with items with a higher energy class.

Due to presented examples of actions are model solutions, they can also be used in other countries and
regions.
Keywords: circular economy (CE), waste management, municipal waste, ReSOLVE framework.
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Public Policy of Asian Countries Regarding the
Supply of Energy Raw Materials
Aleksandra KORCZYC1

Abstract
My conference speech aims to show the relationship between the public and regional policy of Asian
countries, to show a new understanding of the concept of public policy. The research methods used by
the author are comparative and decision-making analysis as well as empirical methods. Conference
paper shows the connection between the concepts of globalization - public policy - regional policy and
energy security. The region of Asia constitutes the most populous and economically dynamic area of
the globe. Rapid rise in demand for energy resources is one of the consequences of this fact. Sustainment
of current economic growth rates requires securing a stable supply of energy. That is why security of
energy resources supply became an important issue of international security in that region, creating
another sphere of rivalry and cooperation among regional states. Fields of rivalry contain such issues
as: bids for gas and oil fields in third countries, access to resources of the Russian Far East and
possession of seabed resources. The issues of access to energy resources will influence the future state
of relations between Asian states.
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Daha
Etkili
Öğretmen-Öğrenci
Uyumu/İletişimi İçin Yüz Analizi Yöntemleri
Facial Analysis Methodsfor A More Effective Rapport/Communication Between Teachers and
Students

Murat KAPLAN1

09-10 Nisan, 2021
9th-10th April, 2021

Öz
Öğretmen-öğrenci arasındaki uyum (rapport) ve iletişimin (communication) düzeyi, kuşkusuz eğitim
sürecinin tamamını etkilemektedir. Mekanik sınıf yönetimi uygulamalarının yeni nesil eğitim
beklentilerini karşılayamadığı gerçeğine ulaşan çok sayıda çalışmanın ardından sınıf içi iletişim
malzemelerinin ve dinamiklerinin elden geçirilmesi daha da bir önem kazanmıştır.
Bu anlamda, alan bilgisinin yanı sıra, öğretmenlik mesleğinin kendine has iletişim ihtiyaçlarının
giderilebileceği yöntemlerin sınıfa taşınmasının önemi her geçen gün tartışılmaktadır. Tartışmaların
ortak kanaati ise hemfikir olunan bir konuda yoğunluk kazanıyor:
‘Daha Etkili Öğretmen İletişimi’.
İletişimin her alanında hayati öneme sahip olan becerilerden olan ‘geri-bildirim alma, işleme ve o
doğrultuda belirlenen ihtiyaca göre yol haritasını (eğitim araç ve yöntemlerini) elden geçirme’ becerisi
bir pedagojik gereklilik haline gelmiştir. Bahsi geçen becerilere olumlu katkılarının dikkatle incelendiği
‘yüz ve beden dili analizi yöntemlerinin’ sınıf içinde aktif kullanımının öğrenme süreçlerinin tamamına
yayılmasının önemine dikkat çektiğimiz bu makalemizde özellikle ‘uyum’ (rapport) ve ‘iletişim’
(communication) kavramlarını inceliyoruz.
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Anahtar Sözcük ve Kavramlar

uyum (rapport)

iletişim

yüz analizi

öğrenme eğilimleri

karakter

kişilik

insan okuryazarlığı
beden/vücut dili

öğrenme potansiyeli
yüz ifadeleri

GÇT teşhis/tanı yöntemleri
yüz okuma yöntemleri

mikro-ifadeler

duygu(lar)

düşünce(ler)

davranış(lar)

iç salgı bezleri

Mian Xiang

sınıf içi iletişim

davranış eğilimleri

algı göstergeleri

Abstract
The rapport and communication level between the teacher and the student undoubtedly affects the entire
education process. After many studies that have reached the results that mechanical classroom
management methods and practices cannot meet the expectations of new generation, it has become even
more important to overhaul classroom communication materials and dynamics.
In this sense, the importance of bringing the methods that can meet the unique communication needs of
the teaching profession to the classroom, as well as the field knowledge, is being discussed more often
now. The common opinion of the discussions is focusing on an issue that is agreed upon:
'More Effective Teacher Communication'.
Being one of the vital skills in every field of communication, the skill of ‘receiving feedback, processing
it and revising the road map (educational tools and methods) according to the needs determined in that
direction’ has become a pedagogical requirement. In this article, where we draw attention to the
importance of spreading the active use of 'facial and body language analysis methods' in the classroom,
in which their positive contributions to the aforementioned skills are carefully examined, we especially
examine the concepts of 'rapport' and 'communication' in particular.
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Key Words and Concepts
rapport

communication

facial analysis

learning tendencies
human literacy
body language

character
learning potential
facial expressions

personality
TCM diagnosis methods
methods of face reading

micro-expressions

emotion(s)

thought(s)

behaviour(s)

endocrine glands

Mian Xiang

classroom communication

behavioral tendencies perception indicators

GİRİŞ
Olumlu ve uyumlu öğretmen-öğrenci ilişkisinin önemine dair çok sayıda bilimsel çalışma yapılmıştır.
Bu makalemizde konuyu bir başka çerçeveden incelemeyi ve eğitim camiasının dikkatlerini çekmeyi
hedefledik. Özellikle de COVID 19’la birlikte artış gösteren uzaktan eğitim sürecinde öğretmen-öğrenci
iletişiminin çevrim içi platformlara taşınmasıyla süreç çok daha büyük önem kazandı.
Çoğunlukla çevrim içi ortamlarda devam eden eğitim-öğretim faaliyetlerinde, öğretmenlerin
öğrencilerini sadece akademik süreçleriyle değil, diğer birçok ilişkili alanda da gözlemleme ve iletişim
kurma ihtiyacının altı biraz daha koyu renklerle çizilmeye başladı, çünkü öğrenme, dolayısıyla da
öğretme sürecine dair yepyeni bazı değişkenlerle yüzleşildi.
Öğrencilerin öğrenme süreçlerini takibe dahil oldukları ölçme-değerlendirme sistemleri sonrasında
çoğunlukla akademik başarı ya da başarısızlıklarına dair kavramlar konuşulurken, nadiren öğrencinin
o durumuna öğretmeniyle olan iletişiminin ne derecede etkisi olduğu değerlendirildiği gerçeğine
değinen çalışmalarda aşağıdaki iki sorunun cevaplanması esası teşkil etmeye başladı:
•

Ya öğrencinin başarısızlığının arkasında öğretmenin zayıf iletişim becerileri ya da pedagojik
unsurlara uyumsuz davranış eğilimleri varsa?

•

Ya bu durum sadece akademik sorunlara değil öğrencinin kişilik gelişimine de olumsuz etki
diyorsa?

İşte bu ve benzeri soruların cevaplarını daha samimi ve bilimsel yöntemlerle aramamız önem arz ettiği
düşüncesiyle, eğitim süreçlerinden bahsederken sıkça karşımıza çıkan bir ‘rapport’ kavramını incelemek
ve bahsi geçen sürecin çok daha etkili ve verimli şekilde yönetilmesine katkı sağlayacağına inandığımız
ve ‘ileri iletişim teknikleri’ çerçevesinde değerlendirebileceğimiz ‘yüz ve beden dili analizi
yöntemleri’nin öğretmen-öğrenci iletişiminde kullanımına dikkat çekmek istiyoruz.
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Rapport – İletişim / Uyum
Eğitimde rapport, en kısa tanımıyla, öğretmen ile öğrencileri arasında kurulan uyum, olumlu iletişim
veya bağa verilen isimdir.
Bazı çalışmalar, rapport kavramının referans olarak kullanıldığı iletişimde uyumu, öğretmen-öğrenci
iletişiminde kişilerin benzerliklerindeki yüksek oran ya da uyum niyetlerinin belirlediği iddiası ortaya
atılmaktadır. Yani, yaş, kültür ve hayat algısına dair tanımlardaki benzerliklerin kişiler arasındaki
iletişim kanallarına olumlu şekilde yansıdığı inancı vardır.
Aynı şekilde, tarafların bir araya gelmelerinin temel noktasını oluşturan ortak niyetin de öğretmenöğrenci ilişkisine etki ettiğine inanılmaktadır. İşte bu uyumun yakalanabilmesi özellikle de öğretmen ile
öğrencileri arasında büyük yaş farkları olan sınıflarda daha da zor olabilmektedir. Bu zorlukla başa
çıkabilmek ve mesleki donanımla birlikte öğrencilerinin motivasyonlarına ve öğrenme yolculuklarına
olumlu dokunuşlar yapmak amacındaki öğretmenler nesil farklarını aza indirebilmek adına farklı
nesillerin (Y kuşağı, Z kuşağı vb.) yaşam algıları ve genel davranış eğilimlerine dair okumalar yapmakta,
eğitimlere katılmaktadır. Sadece bu davranışları bile, bunu yapan öğretmenlerin ‘iletişim niyetlerinin’
çok samimi ve idealist temellere dayandığına işaret edecektir. Öğrenci anketlerinde ulaşılan sonuç da
bu niyetin onlar tarafından da gözlemlenip olumlu şekilde değerlendirildiğini göstermektedir.
Bununla birlikte, öğretmenlerin öğrencilerle daha etkili iletişim kurması için oldukça güçlü bilimsel
nedenlere dikkat çeken çalışmalar da mevcuttur. Bu çalışmalardan birisi olan makale 2, bahsi geçen
uyumun sağlandığında ortaya çıkan ve tümü araştırma tarafından da belirlenen sonuçlarına dair daha
büyük listeden seçilen bazı hususları ele aldık:







Daha Yüksek Motivasyon — Öğrenciler öğretmenleriyle uyum içinde gerçekleşen bir
iletişim ortamında öğretmenleriyle aralarında benzer noktalar yakalayabilir ve bu da
iletişimi daha güvenli bir alana çeker. Güvenli bir alan ise neticede motivasyona ve
öğrenmeye katkı sağlar.
Artırılmış Konfor Alanı — Uyumlu iletişim becerilerinin kullanıldığı öğrenme
ortamlarında öğrencilerin çok daha cesurca etkileşime dahil olmayı istedikleri ve
kendilerini daha iyi hissettikleri gözlemlenmiştir.
Kalite Artışı — Eğitim kurumlarında öğretmen-öğrenci iletişimindeki olumlu durum
kurumun tüm alan ve paydaşlarında eğitimin kalite sürecine etki etmektedir.
Memnuniyet — Uyumlu iletişim tüm tarafların öğrenme sürecinden memnuniyet elde
etmesine neden olmaktadır ve bu karşılıklı memnuniyet akademik başarıya da olumlu
şekilde yansımaktadır.

Granitz, N. A., Koernig, S. K., and Harich, K. R. (2009). Now it’s personal: Antecedents and outcomes
of rapport between business faculty and their students. Journal of Marketing Education, 31 (1), 52-65.
2
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İyileştirilmiş/Güçlendirlimiş İletişim Ağı — İletişim ağının tüm süreç ve paydaşlarının
uyumlu öğretmen-öğrenci iletişiminden olumlu etkilendiği ve bu karşılıklı anlayış
ortamının eğitimi iyi yönde etkilediği görülmüştür.
Güven — Uyumlu iletişimin temel ihtiyaçlarından birisi olan güven, aynı zamanda
böyle bir iletişimin çıktılarından da birisi olarak önem arz etmektedir.

Uyumlu öğretmen-öğrenci iletişimi tek başına öğrenmeyle sonuçlanmasa da kesinlikle öğrenmeye
yardımcı olan koşulların yaratılmasına yardımcı olmaktadır:




daha yüksek motivasyon,
daha fazla rahatlık
ve gelişmiş iletişim

Öğretimin kendisi de her zaman ve sadece öğrenmeyle sonuçlanmaz, ancak uyumlu iletişimde olduğu
gibi, öğrenmeye olumlu katkıda bulunabilecek önemli unsurlardan biridir.
Öğretmen-öğrenci arasında rapport/uyum oluşturmak için ihtiyaç duyacağımız 5 temel unsur şu şekilde
özetlenebilir3:
1. Saygı – Öğretmenler ve öğrenciler birbirlerine, öğrenme sürecine ve gerçekleştiği kuruma saygı
göstermelidir.
2. Yaklaşılabilirlik/Erişilebilirlik – Öğrenciler eğitim kurumuna gelirken kendilerini rahat
hissetmeli ve öğretmen kadrosu, dersten sonra, mesai saatleri içinde, e-posta yoluyla, kurum
içinde öğrencilerle iletişime istekli olmalıdır.
3. Açık İletişim – Öğretmenler dürüst ve içten olmalı. Öğretmenlerin söyledikleri ile yaptıkları
arasında tutarlılık gözlemlenmeli.
4. İlgi – Öğretmenler öğrencilerini önemsemeli; onları bireyler olarak görmeli ve o doğrultuda
davranmalıdır. Ayrıca öğrenmeyi önemsemeleri ve öğrencilerin materyali öğrenmelerini
istediklerini göstermeleri gerekir
5. Olumlu Davranış – Öğretmenler pedagojik unsurlara uygun düzeyde mizah anlayışına sahip
olmalı ve kendi bakış açıları dışındaki bakış açılarına da açık olmalıdır.
Uyumlu iletişim, bazı kuralların ilanıyla geliştirilen bir şey değildir. Öğretmen-öğrenci arasındaki
uyumlu/olumlu iletişim, yukarıda bahsedilen eylemlerle geliştirilebilir ve bu sürecin sağlıklı şekilde
yürütülebilmesinin anahtar kavramlarından birisi: ‘öğrencileri sözcükler dışındaki iletişim araçlarıyla
birlikte anlayabilmek becerisi’.
Bu noktada eğitim dünyasına iyi bir haber verebiliriz: ‘Bu becerilerin öğrenilebilmesi ve
geliştirilebilmesi mümkündür ve bu makalenin geri kalan kısmı da o konuya odaklanmaktadır’.

Araştırmada öne çıkarak diğer unsurlara göre öğretmen-öğrenci iletişiminde iki kat daha büyük öneme sahip
oldukları sonucuna ulaşılan 5 temel kavram.
3
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Geri Bildirim ve Rapport
Öğretmen-öğrenci iletişiminden bahsederken kısa da olsa değinmemizin yerinde olacağı geri bildirim
kavramına değinip ardından bu süreçlere ‘yüz ve beden dili analizi yöntemlerinin’ nasıl bir katkı
sağlayacağını inceleyelim:
Geri bildirim, en kısa ifadesiyle, öğrenci veya öğretmenden, eğitim hedef veya çıktılarını ölçebilmek
için, paydaşların süreçteki varlığına ve dersin amacına yönelik performansları hakkında elde edilen bilgi
ve onun belli bir pedagojik metodoloji çerçevesinde paylaşılması eylemidir ve çoğu zaman sözlü veya
yazılı süreçten çok önce başlar, hatta neticelenebilir.
Geri bildirim, yalnızca bir öğretmenden öğrencisi veya öğrencilerine doğru hareket eden bir bilgi
beslemesi değil, bir öğretmen veya öğrencilerin sınıf içindeki kendi akranları arasında da gerçekleşen,
fevkalade çoklu dinamiğe sahip, dinamik bir süreçtir. Bu anlamda geri bildirim, öğrenme sürecinin her
anına dahil olan kişilerin tek tek ve birbirleriyle gerçekleştirdikleri sözlü ve/veya sözsüz şekilde
durmaksızın devam eden tüm veri alış-verişlerinin genel adıdır.
Her an ve çok dinamik şekilde hareket eden sözsüz verilerin eğitim süreç ve ortamına çok daha hâkim
şekilde dahil olduğunu düşünürsek, öğretmenlerin öğrencilerinin yüzlerine ve beden dillerine yansıyan
duygu-düşünce göstergelerini sağlıklı yöntem ve ölçeklerle gözlemleyip anlamaları, o doğrultuda
öğrenme süreçlerine gerekli dokunuşları yapmaları çok daha önem kazanmaktadır. Çünkü ‘gözlem ve
geri bildirim ustaları, iletişimin gerçek ustalarıdır’.
Öğretmenlik sürecinin başı, ortası, sonu ve hatta sürecin bittiğini düşündüğümüz sonrasını
incelediğimizde, her eğitim sürecin aynı zamanda bir iletişim yolculuğu olduğunu da görürüz. Böyle
olunca, geri bildirim dinamiklerinin doğru yönetilebilmesi, bir öğretmenin en temel becerilerinden birisi
olarak öne çıkacaktır.
Eğitim, öğretmen ve öğrenci rolündeki kişilerin birbirleriyle farklı kanal ve katmanlarda gerçekleşen
iletişimleriyle şekillenen bir öğrenme yolculuğudur. Bu anlamda, bahsedilen yolculuğun daha güvenli
ve verimli olmasına katkı sağlayacak unsurların başına ‘etkili geri bildirim yöntemlerini’ koymak hiç de
yanlış olmayacaktır.
Geri bildirim sürecini etkili şekilde yönetebilen öğretmenler, elde ettikleri veriler ışığında yol boyunca
ellerinde olan müfredat, materyal ve anlatım yöntemlerine dair gerekli dokunuşları daha doğru
zamanlarda ve şekillerde yapabilir ve kendilerinin öğretme, öğrencilerinin de öğrenme yolculuklarını
bu sayede çok daha etkili, güvenli ve sağlıklı yollarla yönetebilirler.

COVID 19 ve Rapport/Uyumlu İletişimin Artan Önemi
Öğretmen ve öğrencilerin, hatta ailelerin salgın döneminde dahil oldukları yeni öğrenme ortamlarına
psikolojik ve fiziksel durumları açısından uyum sağlamaları hayati öneme sahipti. Bu uyum sürecindeki
herhangi bir hantallık, tüm tarafların etkilenmesi anlamına gelecekti; nitekim bazı kurumlar ve kişiler
için öyle de oldu. Görünüşte uyum sağlanmış gibi olunsa da normal zamanlarda sadece bazı
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toplantıların, kişisel görüşmelerin veya sosyal medya süreçlerinin bir parçası olan görüntülü iletişim,
artık ‘eğitim’ gibi hayatımızın en ciddi işlerinden birini de dijitalleşmeye zorladı. Uzaktan öğrenme
araçlarının sağladığı yeni dijital öğrenme ortamı, bazı yeni becerilerle birlikte sürekli evde ve ekran
karşısında olmanın neden olduğu birçok meydan okumayı da beraberinde getirdi. Bunlardan biri de
‘çevrim içi’ öğrenme ortamında ‘iletişim’ konusuydu, çünkü paydaşlar sürece dahil olan yeni aktörleri
anlama, analiz etme ve o doğrultuda uygulanacak sınıf yönetimi becerilerine sahip değillerdi.
Örgün öğretimlerde, sınıf ortamında öğrencilerini ve iletişim halinde olduğu her bir öğrencinin diğer
sınıf arkadaşlarının öğrenme deneyimlerini, yüzlerine ve beden dillerine yansıyan duygu-düşünce
göstergelerinden daha rahat gözlemleyebilen öğretmenler için ekran aracılığıyla sınıflarını yönetmek,
ciddi becerileri sürece dahil etmenin gereğine dikkatleri çekti.
Dijital ortamda devam eden eğitim yolculuğu sırasında hem geri bildirimlerin doğru şekilde alınıp
değerlendirilmesi, hem de takip eden sürecin güçlü malzemelerle yönetilmesi için kamera, mikrofon,
internet (hızı ve yoğunluğu), ev ortamı ve diğer bazı çeldiriciler ve yeni aktörleri iyi anlamak, akıcı ve
doğru kullanmak ve aynı zamanda eğitimi bu yeni ortamda, çok alışmadığımız araçlarla gerçekleştirmek
öğretmenleri, öğrencileri ve aileleri gerdi.
Eğitim stratejileri açısından öğretmenin (ve aslında öğrencilerin de) en temel ihtiyaçlarını giderme
imkânı veren geri bildirim yöntemlerini güncellemek durumunda kalan her iki taraf da sürece dair bir
rehberlik ve yönlendirmeye ihtiyaç duydular.
İşte bu çalışmamızda eğitim yolculuğuna doğrudan etki eden sözsüz iletişim unsurları olan ‘öğrencilerin
yüzlerine ve/veya beden dillerine yansıyan duygu-düşünce-davranış göstergelerinin etkili araçlarla
tespit ve analiz edilmesinin eğitim yolculuğunun tüm sürecine katacağı olumlu etkiye dikkat çekmek
istiyoruz.

Yüze ve Beden Diline Yansıyan Duygu-Düşünce Göstergeleri
Temel insan duyguları yüzümüze ve bedenimize, özellikle de ellerimize yansır. Buna engel olabilmek
neredeyse imkansızdır. İnsan duyguları, dolayısıyla da düşünce ve davranışları, dış uyaranlara verilen
doğal tepkilerimizi temsil ederler. Dr. David Perret, çalışmalarında duygu düşünce tercihlerimizin
arkasındaki en güçlü etken unsurun çoğu zaman biyolojimiz olduğunu söyler. İç salgı bezlerimizin hayat
algımızı ve dolayısıyla da davranışlarımıza etki ettiğini söyleyen birçok çalışma, bu biyolojik sürecin
yüzümüze mimikler, bedenimize de beden dili olarak yansıdığını, doğru gözlem, tespit ve analiz araçları
kullanıldığında bu mimiklerin ve beden dilinin kişinin içinde bulunduğu duygu-düşünce durumuna dair
fikir edinmenin mümkün olduğu şeklinde ifade ediyor.
Benzer çalışmalarıyla öne çıkan bir başka bilim insanı olan Dr. Hugo Lövheim de ‘duygu-nöro kimya
teorisinde’, her duygunun beynimizde bir bölge ve kimyayla ilişkili olduğunu ve bu bölgelerdeki
hormon konsantrasyon oranlarının duygu-düşünce-davranış döngülerine doğrudan etki ettiğini ifade
ediyor.
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Bu anlamda insan davranışlarını çalışan bilim insanlarının ortak düşüncesi, iç salgı bezlerimizin ve
fiziksel sağlığımızın duygu dünyamıza, onun da düşünce ve davranış tercihi sürecimize etki ettiği
yönündedir. Bu sürecin yüzümüze bazı mimikler (ve mikro ifadeler) şeklinde, bedenimize de oturuş
veya duruşlar, bedenin farklı bölgelerine dokunuşlar olarak yansıdığını biliyoruz.
Öğrencilerimizin sınıf içerisindeki çeşitli pedagojik süreçlerini etkili yöntemlerle gözlemleyerek ona
doğru zamanda ve doğru sözcük veya davranış kalıplarıyla yardım edebilmek adına, yüz ve beden dili
analizi yöntemlerini kullanmak tarafların kendilerini daha güvende hissetmelerine yardımcı olacak, bu
da doğrudan öğrenme sürecini etkileyecektir.

Yüz Analizinde Kullanılan Bazı Temel Veriler
Yüz Göstergeleri ve Öğrenme:
Kulaklar: Geleneksel tıp prensipleri çerçevesinde incelendiklerinde böbrekleri temsil eden kulakların
öğrenme sürecine dair bağlantısı binlerce yıldır bilinmektedir. Daha büyük ve sağlıklı kulakların daha
güçlü böbrekler, kan dolaşımı, sinir sistemi ve sindirim sistemi göstergesi olduğu temel düşüncesiyle
hareket eden Mian Xiang (kadim Çin yüz okuma sanatı), kulakların büyüklüğü ve baştaki yüksek
pozisyonlarını öğrenme hızı ve kalıcılığıyla ilişkilendirmişlerdir. Bu anlamda:






büyük ve kaş hizasında veya üzerindeki kulaklar, kişide hızlı veri toplama ve işleme
becerisine işaret eder;
küçük ve kaş hizasının altında kalan kulaklar ise kişide öğrenme sürecinin biraz daha yavaş
ve fazla tekrara ihtiyaç duyacağını gösterir;
kulak memelerinin burun ucu (septum) ile olan eşleşmesin de öğrenme sürecinde dikkatin
düzeyine dair verileri içerdiği bilinir: 1. kulak memeleri burun ucu hizasında ya da üzerinde
ise kişide hızlı ve aceleci eğilimlere işaret eder; 2. Kulak memeleri burun ucunun altında
kalan kişilerde ise yavaş fakat itinalı bir öğrenme süreci olacaktır;
büyük kulakların dikkatlerinin daha çok dış dünyada (dışadönük), küçük kulakların ise
dikkatlerin daha yoğun şekilde iç dünyalarında olacağı (içedönük) değerlendirmesi de
öğrencilerin öğrenme sürecinde kendilerini daha iyi nasıl ifade edebileceklerine dair verileri
bizimle paylaşmaktadır;

Alın: Geleneksel tıp verileri doğrultusunda incelendiklerinde alın yükseklikleri ve/veya genişliklerinin
kişinin analitik eğilimlerine dair verileri bizimle paylaştığını görürüz. Anormal düzeylerde olmamak
kaydıyla (yumru, çöküntü vb. fiziksel sorunlar olmayan) yüksek, geniş ve pürüzsüz alınlar analitik
değerleri yüksek olan ve detaycı kişilere işaret edecektir. Bu anlamda öğrencilerin eğitim süreçlerinde
karşılaşılan bazı dikkat sorunları ya da öğrenme zorluklarının biyolojik arka planlarıyla birlikte
incelemek yararlı olacaktır.
Alçak ve dar alınların ise daha aceleci ve bundan dolayı detayları kaçıran, çabuk sıkılacak kişiler olma
riski yüksektir. Bu bilgiler doğrultusunda ders planlaması yapılması, eğitim sürecinde öğrencinin
kendisini daha güvende hissetmesine büyük katkı sağlayacaktır. Kısa ve dar alınlı kişilerin yaygın
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düşünceye (amprik çalışmalara) göre daha hırslı ve kararlı olacağını göz önünde bulundurursak, bu
fiziksel veri bizi öğrencimizle kuracağımız pedagojik bağlantının hangi temel özelliklerde olması
gerekeceği yönünde yönlendirecektir.

Kaşlar: Kaşlar, bağlantılı organları nedeniyle kişinin düşünce yoğunluğuna, dışadönüklük ya da
içedönüklüğüne, iletişim enerjisine, gözle olan mesafesi çerçevesinde ise sabırlı ya da sabırsız olmasına
ait verileri bizimle paylaşacaktır:







kalın ve yoğun kaşlar aşırı ve orijinal düşünceye ve bol enerjiye işaret eder;
üçgen kaşlar, tüm yüz analizi yöntemleri ekollerince keskin zekaya işaret eder;
kaşlar inceldikçe kişide hassasiyet de artacaktır;
düz kaşlar adalet duygusuna, açılı kaşlar ise kişide çatışma eğilimine işaret eder;
kaşları seyrek kişi fikirlerini paylaşmakta, iletişime geçmekte desteğe ihtiyaç duyacaktır;
kısa kaşlar az iletişim enerjisine, uzun kaşlar ise bol iletişim enerjisine işaret eder;

Dudaklar: Ağız, kişinin kendisini ifade etmesine yönelik temel verileri temsil eder ve büyük ağız ve
dolgun dudaklar daha sosyal ve güçlü iletişimi işaret ederken, ince dudaklar ve küçük bir ağız ise kişinin
kendisini ifade etmede daha ketum ve çekingen olacağı şeklinde değerlendirilir.

Birkaç Dinleme ve İlgi Göstergesi:
Şah Damarını Gösteren Baş Eğikliği: Dinleme sırasında başın sağa ya da sola eğilerek, boynumuzdan
geçerek beyne doğru devam eden şah damarlarından herhangi birisinin açılması, kişideki ilgi
göstergelerinden birisidir. Eğer öğrencimiz bize ve sunumumuza bakarak ve ara ara duruşunda ilgi
göstergelerinden birisi olan başını hafif aşağı yukarı oynatıyorsa ve gözleriyle ‘anlamlı bir takip’
görülüyorsa, anlatılanlara ilgisi devam ediyor şeklinde değerlendirmek doğru olacaktır.
Üst Bedene Ait Bazı Veriler: Sınıf ya da toplantı ortamında sıraya veya masaya olan yakın bir mesafeden
konuşan kişiyi dinleyen birinin ilgisinin varlığı, derecesi ve sürece olan katılım arzusu doğal bir omurga
dikliği, üst bedenin hafif öne eğilmesi, şah damarlarından birisini açacak şekilde boynu açığa alan bir
baş eğikliği ve ellerinden en az birisinin sıra ya da masa üzerinde temasının devamı gibi beden dili
verilerinden anlaşılabilir.
Bu durumda dikkat ve/veya ilginin kaybına, anlatılanlara ya da konuşan kişiye duyulan ‘direnç, kabul
etmeme veya benzeri bir olumsuz duyguya’ işaret edebilecek beden dili göstergelerinden birkaçını da
şöyle ifade edebiliriz:
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oturulan sandalyede veya sırada tamamen geriye çekilmiş bir üst beden ve özellikle de
geride tutulan baş;
doğal olmayan derecede dik ve hareketsiz bir üst beden ve boyun;





odaklanmış ve odağı hiç değişmeyen bakışlar;
ön bedenin konuşmacıdan alınarak yan bedenin ona çevrilerek durulması;
sıra veya masadan ellerin tamamen çekilmesi; çekilen ellerin kollarla birlikte üst beden
önünde bağlanması (önde bağlanan kollarda eller kollarla beden arasında sıkıştırılmış
ve yumruk haline getirilmişse, direncin oldukça üst düzeyde olduğu ve kişinin kendisini
iletişime kapattığı şeklinde değerlendirilebilir);

Bacaklar, Ayak Parmak Uçları ve Dizlere Ait Bazı Veriler: İlginin varlığını ve devamlılığını bedendeki
birkaç uç noktanın yönlerinden tespit ve teyit etmek mümkündür. Alt bedene ait ilgi verilerinden birkaçı
içine bacakların (aşırı açık olmayan, en fazla omuz genişliğinden biraz daha geniş) doğal duruşundayken
veya bacak bacak üstüne atıldığında diz-kapaklarının ve ayak parmak uçlarının konuşan kişiye dönük
olmasıdır. Eğer bu verilerin çoğu öğretmene ya da konuşmacıya bakıyorsa, kişide ilgi vardır ve hala
devam ediyordur. Süreç içerisinde aniden ve uzun süreli şekilde bahsi geçen uç noktaların yönü
konuşmacıdan kopar ve başka bir tarafa/kişiye yönelirse, büyük olasılıkla ilgi kaybedilmiştir. Bu yön
değişikliğine özellikle çene ve burun ucu da dahil olmuşsa, ilginin kaybedildiğine güçlü teyitler olarak
değerlendirilir.
Bu makalemizde kısaca değindiğimiz bazı örneklerden de anlaşılacağı üzere, insanların duygu-düşüncedavranış süreçleri onların biyolojik durumları ve daha da önemlisi sağlıklarıyla doğrudan ilişkilidir. Bu
sürece dair bazı göstergeleri doğru yöntemlerle tespit ve analiz edebilen öğretmenlerin – öğrenmeden
diğer pedagojik etkileşimlere kadar – öğrencileriyle dahil oldukları tüm süreçlerde çok daha başarılı
olacakları gözlemlenmektedir. Örneğin bir sınıf içi faaliyette ikili egzersiz için seçilen öğrencilerin yüz
verileri ve beden dillerini sağlıklı verilerle analiz eden bir öğretmen etkinlikte hangi öğrencilerin daha
verimli çalışabileceklerini bilecek ve çatışmaları önlediği gibi, öğrenme verimliliğini de artıracaktır.
Beden dili de yüz ifadeleri gibi ‘gerçek duygularımızı ve onları yansıtmak için kullandığımız, söze
dökülmeyen fakat sözlerden çok daha etkili iletişim unsurlarını ifade eder.

Yüz Göstergeleri ve Öğrenme İçin Bazı Görsel Veriler:
Kulak büyüklüğü, zeka ve dinleme eğilimiyle ilgili verileri temsil eder.

Nasıl Ölçeceğiz?
Başparmağınızı ve işaret parmağınızı kulağınıza götürerek ‘C’ harfi olacak şekilde
tutarak ölçün. Boyut olarak uyuyorsa, küçük bir kulağınız var.
Büyük kulak başparmağınız ve orta parmağınızın ‘C’ şekline dönüştürülmesiyle
ölçülür. Orta boy kulak ise bu iki boyun arasındadır.
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•

Büyük kulaklı kişilerin insanlara ve dış dünyaya karşı dinleme eğilimleri yüksektir;

•

Küçük kulaklı kişiler ise daha çok kendi içsel konuşmalarını dinleme eğilimine sahiptir ve bu
nedenle evhamlı, temkinli ve kaygılı davranışlar sergileyebilirler.

Kulakların gözler, kaş ve septuma göre pozisyonu, kişinin veri toplama, öğrenme ve eyleme geçme
hızına dair verileri bizimle paylaşır:

Nasıl Ölçeceğiz?
Kulağın üst kısmı, görseldeki gibi göz dış kenarını geçiyorsa yüksek kulak,
altında kalıyorsa ise alçak kulak tanımlamasını yapabiliriz.
• Yüksek kulaklı kişilerin hızlı veri toplama ve öğrenme becerisi öne
çıkarken, hızlı hareket etmenin getireceği hata risklerinden ve geri dönüp
düzeltme ihtiyacından bahsedebiliriz.
•

Alçak kulaklı kişilerin ise daha yavaş öğrenme hızına sahip olabileceği ve bu nedenle
öğrenme sürecinde tekrarın diğer insanlara göre daha önemli olacağı ifade edilir. Özellikle,
septumdan (burun altından) kulak memesine doğru çizilen yatay bir çizginin altında kalan
kulak memeleri de varsa, kişideki mükemmeliyetçi yaklaşımlar nedeniyle daha az hata payı,
kalite arayışı da öne çıkabilecektir.

Gözlerin boyutu, kişinin genel hayat algısını ve temel yaşamsal davranış eğilimlerine dair fikir
verecektir.
•

Büyük gözler, çoğunlukla tutkulu ve hırslı kişiliği temsil ederler.
Bu insanların cömert, arkadaş canlısı, uyumlu ve enerjik oldukları
gözlemlenir. İletişim konusunda küçük gözlü kişilere göre daha
girişken olan bu kişilerin duygusal eğilimleri öne çıkabilir.

•

Küçük gözler, daha çekingen, içine kapalı, duygularını saklama
becerileri yüksek ve sır saklayabilen kişileri temsil eder. Bu
insanlar biraz şüpheci, temkinli ve bu tutumlarından dolayı da
genelde huzursuz bir kişilik olarak bilinebilirler.

Gözlerin birbirlerinden uzaklık ya da yakınlıkları kişinin bakış açısını, estetik değerlere veya analitik
eğilimlere olan yaklaşımını ele verebilir.
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Nasıl Ölçeceğiz?
İki göz arasındaki mesafeye yaklaşık olarak bir göz sığıyorsa, bu normal bir aralık, eğer bunan daha
uzun bir aralık varsa uzak, daha kısa bir aralık durumunda ise yakın göz mesafesi
şeklinde tanımlanır.

 Uzak gözler, hayatı ve olayları daha geniş açıdan görebilme becerisini ifade
ederken, gözler arasında kısa mesafe (yakın gözler) ise odaklanma becerisini, titiz
ve temkinli bir kişiliği işaret etmektedir. Uzak gözlü insanlarda yaratıcı düşünce
eğilimleri ve duygusallık öne çıkarken, yakın gözlü kişilerde daha az duygusallık
ve rutine eğilim öne çıkmaktadır.

Göz kapaklarına isabet eden meridyen kanalları organ referansları (dalak ve böbrek üstü bezler)
nedeniyle, bu bölge kişinin ne kadar duygusal, sabırlı ya da cesur olup olmadığına dair verileri bizimle
paylaşır.
•

Kalın ve görünür göz kapakları, duygusal, samimiyeti seven, sıcak
kanlı insanları işaret eder. Bu kişiler kolay güvenir ve iletişime
açıktır.

•

İnce göz kapakları ise kişide soğuk tutum ve davranışları, bireysel
yaşama eğilimini, tarafsızlığı, duygularını hissettirmeme becerisi ve
tercihini, daha temkinli ve bazen şüpheci bir kişiliği temsil edebilir.

Birçok diğer detayın çalışıldığı bu alana ait sadece bu makaledeki verileri dahi disiplinli bir çalışma ve
bol uygulamayla edinen öğretmenler, öğrencilerinin hayat algıları, iletişim malzemelerini nasıl
kullandıkları, hassasiyetleri ve davranışsal eğilimleri gibi özelliklerini bildiklerinde, daha etkili, olumlu
ve uyumlu öğretmen-öğrenci iletişimi kurmaları mümkün olacaktır.

SONUÇ
Yüz ve beden dili analizi yöntemleriyle desteklenen sınıf yönetimi stratejileri ve geri bildirim becerileri
etkili bir şekilde uygulandıklarında, öğretmenler hem öğrenciler hem de öğrenci grupları için öğrenmeyi
engelleyen davranışları doğru zaman ve şekilde tespit edebilir ve en aza indirebilirler. Bu sayede
öğretmenler, makalemizin Rapport - İletişim/Uyum kısmında dikkatlerin çekildiği katkılarıyla birlikte
öğrenmeyi kolaylaştıracak davranışları en üst düzeye çıkarabileceklerdir.
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Etkili ve başarılı öğretmenler, güçlü geri bildirim becerileriyle elde edecekleri sınıf yönetimi
avantajlarıyla birer iletişim ustası olarak tanımlanırken, daha az etkili veya (daha az) başarılı
öğretmenlerin öne çıkan özellikleri, ‘çalışmadıkları, tembel ya da yaramaz olduklarını iddia ettikleri
öğrencilerle dolu düzensiz sınıfların öğretmenleri’ olarak öne çıkmaktadır.
Yüz ve beden dili analizi yöntemlerini öğrenip onları sınıf ortamlarında etkili şekilde kullanabilen
öğretmenler, kendi sınıf yönetimi stratejilerini güçlendirdikleri gibi öğrencileri için öğrenmeyi
engelleyen davranışları en aza indirebilecek ve süreci kolaylaştıran davranışları da en üst düzeye
çıkarabileceklerdir.
Öğretmenler, öğrencilerinin sınıfın dışında da bir hayatları olduğunu hatırlamak ve bu çerçevede daha
olumlu ve uyumlu malzemelerle iletişim ortamları oluşturmak için bilinçli bir çaba harcamalıdır.
Bir öğretmen öğrencilerinin akademik performansıyla birlikte davranış eğilimlerini ve karakter
özelliklerini anladığında, okulu ve öğrenme yolculuğunu çocuk için daha huzurlu ve belki de bazen daha
eğlenceli hale getirebilir. Ek olarak, böyle bir beceri, öğretmenin belirli konularda daha duyarlı olmasını
sağlar ve bu sayede öğrencinin kendisini daha güvende hissetmesine yardımcı olabilir.
Sınıflarda hem olumlu hem de olumsuz atmosfer oluşturabilecek unsurlar mevcuttur:
•

Olumlu bir ortam, öğrencilerin öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarıyla kurdukları uyumlu
ve güvenli iletişim bağları sayesinde kendilerini iyi hissetmelerine ve öğrenme
sürecinin bilişsel dokusuna iyi yönde katkı sağlanmasına neden olacaktır;

•

Etkili ve uyumlu iletişimin kurulamadığı olumsuz sınıf ortamlarında ise öğrencilerin
öğrenme süreçleri bu durumdan kötü yönde etkilenecektir.

Yüz ve beden dili analizi yöntemleri sayesinde sınıfındaki öğrencilerinin tüm öğrenme süreçlerini etkili
malzemelerle gözlemleyebilen öğretmenler, bu güçlü geri bildirimleri doğru şekilde değerlendirebilecek
ve bu sayede arzulanan öğretmen-öğrenci iletişimi elde edilebilecektir.
Bu nedenle çalışmamızda elde ettiğimiz verileri makalemizde paylaşarak, eğitim sektörü liderlerinin ve
tüm eğitimcilerin değişen dünyanın ihtiyaçlarını karşılamak adına ‘mekanikleşmiş eğitim psikolojisi
yaklaşımlarından vaz geçip’ çok daha güncel ve uygulanabilir bazı yöntemlerle öğrencilerinin karşısına
çıkmalarının önemine dikkat çektik.
Bu alanda uzmanlaşacak kişi sayısının artırılması ve zaman içinde öncelikle eğitim fakültelerinde ders
kitaplarına dahil edilecek metodoloji ve içeriklerin geliştirilmesinin önemli olacağına inanıyoruz.
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Harmonization of Value Added Tax applicable
in the European Union Legislation
Simeana BESHI1

Abstract
When it comes to tax harmonization, it is important to understand why it is necessary to harmonize taxes
in general and VAT in particular. All EU countries also apply VAT to their tax systems. Practice shows
that different EU countries apply different tax rates determined by economic strength and other
historical, social or political factors. If we compare different tax systems, we notice that there are no two
countries that apply the same tax system or that different taxes would have the same role, because the
tax system is the result of different factors. The aim is for legal provisions, including VAT
Harmonization Treaties and Directives, to avoid national tax measures that may adversely affect the
functioning of the common market: in the free movement of goods, services, individuals and capital.
Practice has shown that creating a common European market without tax harmonization would only be
an illusion.
Acquis in the field of taxes indirectly refers to VAT and excises. The VAT directives convey that the
common European VAT system characterized by extreme complexity and detail. We can conclude that
despite the creation of the common market and the economic-monetary union, there is still no single
European tax policy. As national tax systems are the responsibility of EU member states, it is difficult
to achieve full VAT harmonization in EU member states. The membership of the new member states
has further deepened the differences in the EU.
Keywords: VAT, Harmonization, Acquis, BE
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Salgın Hastalıklar, Din ve “Küresel Salgın
Kültürü”nün İnşası
Deniz AŞKIN1

Öz
Geleneksel toplumlarda salgın hastalıkların ortaya çıkması yaygın kurum olarak din çerçevesinde bir
çözümü ve önlemleri gerektirmekteydi. Gerek İslam gerekse de Hristiyan toplumlarında farklı salgın
hastalıklara yönelik politikalar günümüze doğru gelindiğinde ortak bir zeminde buluşmaya eğilimine
girmiştir. Özellikle Avrupa toplumlarında başlayan sekülerleşme ile gelişen modernleşme süreci küresel
kültürün oluşmasında öncü rol oynamıştır. İlerleyen dönemlerde sömürgeleştirme ile devam eden
evrensel kültürün inşası iletişim teknolojilerinin gündelik hayata dâhil olması ile beraber daha fazla
yaygınlık kazanmıştır. Bu noktada toplumlar hali hazırda devam eden COVID-19 pandemisinin
yönetilmesi, önlenmesi ve tedavi edilmesinde küresel bir kültürün içerisine dâhil olmaktadırlar.
Rasyonel eğilimler neticesinde gerçekleşen bu durum özellikle internet tabanlı iletişim teknolojileri
bağlamında inşa edilmektedir. Ancak bunların yanında DSÖ gibi uluslar üstü kuruluşlar dahi bu
kültürün inşasında önemli bir role sahiptir. Küreselleşmenin salgın hastalıklar zemininde ortaya çıkması
insanlığın yeni bir kültüre doğru evirildiğini ve ortak küresel pandemi kültürünü inşa edildiğine işaret
etmektedir. Bu bilgiler ışığında bu çalışma tarihsel süreçte İslam ve Hristiyanlığın salgın hastalıklara
hangi çözümler ürettikleri ancak günümüzde nasıl aynı noktaya geldiklerini tarihsel sosyolojik bir
zeminde tartışmaktadır.
Anahtar Kelimler: COVID-19, Pandemi, Küreselleşme, Din.
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Abstract
The breakout of pandemics in traditional societies required a solution and measures within the
framework of religion as a common institution. Different prevention policies for different pandemics
diseases in both Islam and Christian societies have tended to meet on common ground when it comes to
today. The modernization process, which started with secularization, especially in European societies,
played a leading role in the formation of global culture. The construction of universal culture, which
continued with colonization in the following periods, has become more widespread with the inclusion
of communication technologies in daily life. At this point, societies are included in a global culture in
the management, prevention and treatment of the ongoing COVID-19 pandemic. This situation, which
is the result of rational trends, is built especially in the context of internet-based communication
technologies. However, in addition to that, even supranational organizations such as WHO has an
important role in the construction of this culture. The emergence of globalization based on epidemics
indicates that humanity has evolved into a new culture and a common global pandemic culture has been
built. In the light of this information, this study discusses on a historical-sociological ground which
solutions of Islam and Christianity have produced for pandemic diseases in the historical process, but
how they came to the same point today.
Keywords: COVID-19, Pandemic, Globalization, Religion.

GİRİŞ
İnsanlığın tarihi kadar eski olan dinlerin yolu bazı tarihsel süreçlerde salgın hastalıklar ile kesişmektedir.
Dinlerin bu geçici ve olağanüstü durumları yorumlamaları ve anlamlandırmaları önemlidir. Ancak bazı
dönemlerde ortaya çıkan salgın hastalıkları dinlerin dahi yeninden yorumlanmasını gerektirerek
toplumsal değişimlere zemin hazırlamıştır. Günümüz toplumlarında tekrardan kesişen dinler ve salgın
hastalık, zamana özel yeni tartışma zeminleri de ortaya çıkarmaktadır. Zira küresel düzeyde etkili olan
COVID-19 pandemisinin yansımaları yeni deneyimlere zemin hazırlamıştır. Bu kapsamda dünya
genelinde koronavirüsün yayılımını önleme noktasında öncelikli hedefin insanların toplu olarak bir
araya geldiği yerlere ve durumlara dikkat çekildi. Bireylerin sosyalleştiği mekanlar yetkili kurumların
işbirliği ile önlenmeye çalışıldı. Bu kapsamda iş hayatında esnek çalışma saatlerine gidilmesi, kamusal
mekanların kapatılması ve eğitimlerin sanal ortama taşınması pandeminin toplumsal etkilerine işaret
etmektedir. Ancak özellikle insandan insana yayılan koronavirüsün dinlerin toplu ibadet pratikleri
üzerinde de çok ciddi etkileri olduğu görülmektedir.
Tarihsel süreçte epidemi ve pandemiler ticaretin ve insan sirkülasyonun çok hızlı olduğu yerlerde daha
fazla yayılım imkânı bulmuştur (Cunningham, 2008: 29). Farklı ülkelerden gelen kişilerin uğrak yeri
olan bu kapsamdaki ticaret merkezleri, hem yeni hastalıklara zemin hazırlamakta hem de hastalığın
yayılması için uygun ortamlar hazırlamaktadır. Bu yönüyle ticaret salgın hastalıkların farklı mekanlara
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ulaşmasında aracılık ederken, modern öncesi toplumlarda sirkülasyonun sınırlı olması hasebiyle bazı
hastalıklar epidemi olarak kalmış, pandemilerin farklı toplumlara ulaşması ise görece uzun bir sürece
yayılmıştır. Ancak günümüz toplumlarında küreselleşmenin derin bir şekilde toplumları birbirine
bağımlı hale getirmesi hastalığın çok kısa bir süre içerisinde farklı mekânlara hızlı bir şekilde
yayılmasına neden oldu.
İnsanlık tarihinde önemli bir yer tutan salgın hastalıklar tarihsel süreçte dönemsel olarak ortaya çıkmış
ve yerel toplumlar üzerinde bazen de küresel ölçekte etkili olmuşlardır. Çoğu durumda yeterli hijyenik
ortamın sağlanamamasından kaynaklı olarak ortaya çıkan salgınlar, ülkelerin demografik yapısı
üzerinde de derin sonuçlara neden olmuştur. Bu kapsamda, dünyayı ciddi oranda etkileyen pandemilere
bakıldığında özellikle 14. yüzyılda görülen ve Kara Veba ya da Kara Ölüm olarak adlandırılan salgın
hastalık, insanlık tarihini ve bölgelerin demografyasını çok ciddi bir şekilde etkilemiştir. Daha sonraları
1817 yılında başlayıp dönemsel olarak görülen kolera pandemisi yine özellikle 19. yüzyılda insanlık
tarihinde ciddi etkileri olan bir hastalıktır. Bu hastalığı takiben Asya pandemisi, Hong Kong gribi
pandemisi, domuz gribi, SARS ve MERS pandemileri de ülkelerin demografik yapılarını etkilemiştir
(TÜSPE Rapor, 2020: 1). Genel itibariyle dünya pandemi tarihinde günümüze doğru gelindiğinde
ilerleyen teknolojik ve deneyime bağlı olarak hastalığın etkisinin de azaldığını ifade etmek mümkündür.
Ancak COVID-19 pandemisi bu algının ve beklentinin yanlışlığını göstermiştir. Nitekim Çin’de
başlayan COVID-19 pandemisi sadece dünya toplumlarının demografik yapısını değil aynı zamanda
sosyal ve ekonomik dengesini de çok önemli oranda etkileyen bir özelliğe de sahiptir. Pandemilerin
olduğu süreçlerde dinlerin hangi reaksiyonlar geliştirdikleri, kendi müntesiplerini ikna etme noktasında
hangi stratejiler uyguladıkları ve bu yöndeki başarıları genel itibariyle o dönemdeki dinin toplumlardaki
karşılığına göre değişmektedir. Daha önceki salgın hastalıklar döneminde olduğu gibi COVID-19
pandemisinde de dinler salgınlar döneminde meşruiyet zeminleri inşa etme süreçlerine girmişlerdir.
Ancak bu meşruiyet zeminleri bazı dönemlerde virüsü dikkate almayarak halkı bu noktada inandırmak,
karantina uygulamaları bazen de ülkeyi veya kenti kutsamaya yönelik bir takım tutumlar özelinde
geliştirilmiştir. Farklı toplumlardaki bu değişimlere rağmen günümüz toplumlarında salgın hastalıklara
yönelik önlemlerin küresel bir geçerlilik kazandığını ifade etmek mümkündür. Gerek küreselleşme
gerekse de rasyonel tutumların sonuçlarında ortaya çıkan yeni pandemi kültürü toplumları benzer
önlemler etrafında birleştirmektedir. Söz konusu bu tartışmalar ışığında bu çalışmada öncelikle tarihsel
veriler sunularak sosyolojik bir bakış açısı ele analiz edilecektir. Akabinde küresel pandemi kültürünün
inşası COVID-19 pandemisi üzerinden değerlendirilecektir.
Din ve Küresel Salgın Kültürünün İnşası
İslam’da, Hristiyanlık’ta ve Yahudilik’te salgın hastalıkların Allah’ın kullarına gönderdiği bir “ceza”
olduğu inanışı hâkimdir (Stearns, 2009). Nitekim Eski Ahit’e göre Allah’ın ilk olarak Hz. Davud ve Hz.
Musa’nın ümmetlerine gönderdiği salgın hastalıklar Allah’ın gönderdiği yolda ilerlemeyen ve onun
kurallarına uymayan topluluklara yönelik olduğu aktarılmaktadır (Imıl, 2020: 72). Ancak salgın
hastalıkların toplumsal boyutu düşünüldüğünde onun toplum ve küresel ölçekte tüm insanları etkilemesi
kaçınılmazdır. Bu noktada dini pratiklerin dahi önemli oranda etkilendiği ve yeni pratiklerin
geliştirilmeye yönelik bir takım uğraşlar içerisine girildiği görülür. Daha açık bir ifade ile dini
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otoritelerin kendi müntesiplerinin ilgisini canlı tutmak ve yeni gelişmeleri meşrulaştırmak ve onlara
çözüm önerileri sunma noktasında yeni arayışlar içerisine girdikleri ya da yeni söylemler geliştirmeye
çalışmaları dikkat çekmektedir.
Avrupa ve dolayısıyla Hristiyan coğrafyasında salgın hastalıklara dikkat edildiğinde radikal
dönüşümlere ve toplumsal değişimlere yol açtığı görülür. Avrupa’da görülen ve 11-13 yüzyıllar arasında
toplumsal bir sorun olarak demografik yapıyı değiştiren çiçek salgını ruhsal sağlığı çok ciddi bir şekilde
etkilemiştir. Bu süreçte dinin tedavi edici yönü üzerinde durulmuş ve buna karşılık uygulamalara
gidilmiştir. Nitekim şeytan ve cinlerin etkisinde olduğu düşünülen hastalar eğer din görevlileri
tarafından tedavi edilemezse ateşe veriliyorlardı (Atabek ve Görkey, 1998). Ancak bu durum gerek halk
nezdindeki inancı gerekse de dinsel ve siyasal otoritenin zarar görmesine ve sonraki dönemlerde yeni
gelişmelerin ortaya çıkmasına neden oldu. Daha açık bir ifade ile Hristiyanlığın daha önceki dönemlerde
salgın hastalıklar ve hastalık bulaşan kişilere yönelik tedavi edici olmaktan çok cezalandırmaya yönelik
yöntemleri batı toplumlarındaki seküler gelişmeleri hızlandırmıştır. Nitekim Nikiforuk’a (2018: 136)
göre Avrupa’da sekülerizm önemli oranda Kara Veba döneminde başlamıştır. Çünkü halk din
adamlarına büyük bir umut bağlarken, onların bu noktada çaresiz kalmaları eleştirilere neden olmuş ve
toplumsal düzeyde sekülerizmin temelleri atılmıştır.
Pirenne’ye göre (2011) de Avrupa’da kilisenin sosyal ve siyasal etkisini yitirmesinin önemli bir nedeni
salgın hastalıklardır. Zira Kara Ölüm ’ün Avrupa’da Latinceyi bilen din adamlarının büyük bir
bölümünün ölmesine neden olması yerel ve ulusal dillerin dini alana taşınmasına neden oldu. Çünkü
daha önce sadece belli bir kesimin denetiminde ilerleyen okuma yazmanın Latince olması halk ve kilise
arasında bir tılsımın girmesine de neden olmaktaydı. Lantince bilen din adamlarının ölmesi, kilisenin
zorunlu olarak Latince bilmeyen ama yerelde okuma-yazma bilen kişileri kadrosuna almasına neden
oldu (Özden ve Özmat, 2014: 82). Bu durum kilisenin söylediklerinin ve yorumlarının halk tarafından
kaynağın referans gösterilerek eleştirilmesini doğurdu. Nikiforuk’a göre (2018: 83) Avrupa’da Hristiyan
din adamlarına pandemi döneminde halkın büyük bir rağbet göstermelerine rağmen, onlar, ölü gömme
hatta günah çıkarmayı dahi reddetmekte ve kutsal ekmeği bir sopanın ucunda halka uzatmaktaydılar.
Halkın büyük bir güven duyduğu din adamlarının bu şekilde bir uzaklaşma ve din adamı olmanın
pandemiye engel olmadığını gördüğünde kiliseye yönelik güveni etkileyen diğer bir neden olmuştur.
Buna karşılık Çin ve Hindistan’da cüzzamlılar hemen öldürülerek hastalığı yok etme yoluna gidilmiştir.
Diğer taraftan Mısırlılar cüzzamı, için “ölümden önce ölüm” olarak tanımlamıştır. Bu şekilde hastalığın
kaçınılmaz sonuna ve tehlikesine dikkat çekilmiştir (2018: 52). 16. yüzyılda frengi salgını yine toplumun
bütün kesimlerini etkileyerek toplumsal bir yalıtımı ve günümüz önlemlerini andıran uygulamaları
getirmiştir. Bu dönemde Papa II. Julius’un parmağının frengiden çürüdüğüne ve bu nedenle
öptürmediğine yönelik dedikodular yayıldı. Bunun sonucunda insanlar artık karşılaştıklarına öpüşmeyi
bırakarak sadece el sıkmakla yetindiler (Nikiforuk, 2018: 52,136).
İslam toplumları özelinde ele alındığında salgın hastalıklar Avrupa’da olduğu kadar derin toplumsal
dönüşümlere neden olmadığı ifade edilebilir. Bunun İslam’ın hastalığı “ceza” olarak algılamasının
yanında, İslam dini otoritelerinin pandemiye yönelik iyileştirici bir tutum ve çaba içerisine girmemesinin
de etkisi yadsınamaz. Ancak İslam dininin ortaya çıkışından itibaren ona eşlik eden salgın hastalıklar
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ortaya çıktıklarında kaçınılmaz olarak dini tutum ve pratikleri de etkilemiştir. Zira İslam ülkeleri
üzerinden değerlendirildiğinde sosyalleşmenin ve toplu ibadetlerin önemsendiği bir tutum hâkimdir.
Nitekim toplu ibadetler gerek Kur’an da gerekse de hadislerde sıklıkla vurgulanan pratiklerdir. Ancak
salgın hastalıklar döneminde bunun bireylerin ve cemaatin sağlığı için terk edilebilirliği ifade edilmiştir.
İslam veba kültürünün hastalık bulaşan kişilere yönelik önemli bir kültür oluşturduğu ve bu anlamda
makul önlemleri benimsendiği de görülmektedir. 10. yüzyılda Tunuslu İslam hukukçusu Ibn Abi Zayd
al-Qayrawani’ye (922-996), cüzzamlı bir kişinin kentten çıkarılıp çıkarılmama yönündeki hüküm
sorulduğunda, o kentten çıkarılmasının uygun olmadığı, ancak kişinin buna karşılık camiye gelişinin ve
ortak su kaynaklarını kullanmasının engellenmesi gerektiğini ifade etmiştir. Kentin çeyreğinin salgın
hastalığa yakalanması durumunda ise Tunuslu İslam hukukçusu Abu Allah al-Mazhari, bu kişilerin
kaldıkları yerde kalmaları gerektiğine vurgu yaparak onlara özel ibadet ortamlarının hazırlanması
şartıyla toplumdan izole edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Her iki hukukçuda da bu yönüyle sosyal ve
fiziksel mesafeyi korumanın önemini vurgulamaktadır (Hopley, 2010:46). Osmanlı Devleti’nde
yükselme dönemine kadar salgın hastalıklar üzerine tutulmuş kayıtlar yok denecek kadar azdır (Varlık,
2017: 137). Var olan kayıtlar ise daha çok saraydan vebadan ölen kişilere işaret etmektedir. Ancak
ilerleyen süreçte kayıtların tutulduğu ve bu konuda aydınlatıcı belgelerin aktarıldığı görülmektedir.
Özellikle Avrupa toplumlarında çok ciddi kayıplara neden olan Kara Veba salgını Osmanlı Devleti’nin
uzun süre mücadele ettiği ve devlet için önemli demografik değişikliklere neden olan bir hastalık
olmuştur. Osmanlı Devleti’nin bu süreçte aldığı önemler ise batı toplumlarındaki ile farklılaşmaktadır.
Zira Kara Veba’nın Osmanlı toplumundaki gündelik hayatı kesintiye uğrattığı dönemlerde mezarlıklar
şehir dışına çıkarılmış, yabancı sağlık uzmanları getirilmiş, sağlık alanında eğitimli personel sayısı
artırılmıştır. Bu tür önlemler sonucunda salgın hastalığın yayılımı ve etkisi azaltılmaya çalışılmıştır
(Ayar Kılıç ve Yunus, 2017: 168). Benzer şekilde 18. ve 19. yüzyılda Halep ve etrafında vuku bulan
salgın hastalıklar noktasında da İslam veba kültürüne yönelik karantina uygulamaları, gündelik hayatta
sosyal mesafe ve temizlik önlemlerinin (Çalışkan ve Eyicil, 2019) alınması farklı toplumlardaki salgın
hastalıklara yönelik farklı uygulamaları göstermesi açısından önemlidir
Geleneksel toplumlarda din toplumsal yapıyı ve işleyişini düzenleyen temel kurumların başında gelir.
Üyeler ve kurumlar doğrudan doğruya kendilerine uygun görülen ve dinsel zeminde inşa edilen
gerçekliği kabul ederler (Coşkun, 2012: 174). Ancak batı Avrupa’da meydana gelen Rönesans, reform,
aydınlanma hareketleri ve sonrasında sanayi devrimi ve Fransız ihtilalleri daha önceki toplumsal sistemi
radikal değişikliklere uğratmıştır. Akabinde değişimler toplumların tüm boyutlarına ve kültürlerine
sirayet ederek ilerlemiştir. Bu yönüyle ortaya çıkan yeni “modern” toplum yapı, başta dini kurumların
otoritesine, sosyal hayattaki geleneksel hiyerarşik ilişkilere ve geleneksel ekonomik yapıların karşısında
inşa edilmiştir (Shils, 2002: 150) . Modern toplumsal yapı bu yönüyle “dinin hakim olduğu geleneksel
yapıya” yönelik bir başkaldırıya dayanmaktaydı. Geleneksel toplumlarda dinin başat kurum olması
pandemilere yönelik mücadelede dini otoritelerin uygulamaları doğrultusunda önlem almayı
gerektirmiştir. Her toplumda hâkim olan dini kurumlar toplumun bu tür olağandışı durumlar karşısında
nasıl bir önlem alınacağını da belirlemiştir. Ancak modern toplumlarda din toplumsal alanın karşıtlığı
üzerinden inşa edilerek (Bilgin, 2010: 19) daha önceki uygulama ve yöntemlerin kaldırılmasını
amaçlamıştır.
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Günümüze doğru gelindiğinde gerek küreselleşme gerekse de toplumların rasyonelleşmelerine bağlı
olarak dünya toplumlarının dinsel farklıklara rağmen benzer ve makul önlemler alma yoluna gittikleri
görülmektedir. Nitekim Giddens’ın da (2000: 23) ifadesiyle temelde kökenini devletlerarasındaki
ekonomik ilişkilerde bulan küreselleşme son dönemlerde toplumların kültürel, sosyal ve siyasal yapıları
üzerinde de görünürlüğünü arttırmaktadır. Süreç içerisinde dönemin yaygın araçlarının kültürel ihraç
noktasında kullanıldığı ve günümüz bağlamında değerlendirildiğinde ise iletişim ve medya
teknolojilerine küresel bir kültürün oluşmasında önemli fonksiyonlar yüklemişlerdir. Bu kapsam
McLuhan’ın (2020) “küresel köy” (global village) olarak işaret ettiği realite dünyadaki farklılıkların
süreç içerisinde kaybolduğuna ya da kaybolacağına ve evrensel bir kültür formunun ortaya çıkacağına
işaret etmektedir. Salgın hastalıklar noktasında düşünüldüğünde modern öncesi toplumlarda, devletler
veya imparatorluklar arasında sınırlı ilişkilerin ve dini farklılıkların salgın hastalıkların daha kısıtlı bir
mekanda yayılmasına imkan verirken alınan önlemlerin dahi yerel kalmasına zemin hazırlıyordu.
Özellikle dini otoritelerin alınan önlemlerdeki etkileri dikkate alındığında yerellik daha fazla görünür
olabilmektedir. Ancak sanayi devrimi ve Fransız ihtilali ile başlayan yeni ekonomik ve sosyal gelişmeler
dünya toplumlarını daha da yakınlaştırmıştır. Son kertede günümüz internet tabanlı iletişim
teknolojilerinin bütün toplumları birbirine bağladığı görülmektedir. Bununla beraber ulus üstü
örgütlenmelerin ortaya çıkması, devletler üstü söylemler geliştirmeleri ve kararlar alması aynı şekilde
modern toplumların tek bir kültür etrafında şekillenmesine neden olmaktadır. COVID-19 pandemisi
dönemine dikkat edildiğinde Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) evrensel politikalar ve önlemler
açıklaması tüm dünyanın aynı zemine taşınmasına aracılık ettiği görülmektedir. Dinlerin veya yerel
politikaların önemsiz kılındığı bu tür durumlarda sağlık alanında ve salgın konularında modern dünya
toplumlarının tek bir kültür etrafında “rasyonel” bir zeminde buluşmalarına imkân vermiştir.
COVID-19 Pandemisi, Dinsel Reaksiyonlar Ve DSÖ’nün Küresel Önlem Çağrısı
Pandeminin İslam toplumları üzerinde görülen önemli uygulama değişikliklerinden birisi ezanın kısa
süreliğine de olsa değiştirilmesidir (The Guardian, 2020). Kuveyt’te başvurulan bu uygulama ile
insanların ibadet için bir araya gelmeleri önlenmeye çalışılmıştır. Zira İslam inanıcının dayandığı temel
noktalardan birisi Müslümanlara birlikte olmalarını salık vermesidir. Nitekim özellikle somut
uygulamalarda görünür olan bu tür çağrılar her gün Müslümanların camilerde sıkı saflarda bir araya
gelmelerine imkân veriyordu. Hz Muhammed döneminde olumsuz hava koşullarında mü’minlerin zarar
görmesini engellemek için hayye ale’s salah (haydi namaza) yerine “Es-salatu fi buyutikum” (namazı
evlerinizde kılın) çağrısı Kuveyt’te de uygulanmış ve Müslümanların bir araya gelmesi- toplanması
önlenmeye çalışılmıştır. İslam ülkelerinde Hac ibadetine, normal şartlarda toplu olarak kılınması
gereken Cuma ve teravih namazlarına ara verilmiş ve dini gecelerde insanların toplanması yasaklanarak
pandeminin yayılmasını engelleme noktasında önlemlere başvurulmuştur.
İslam toplumlarında meydana gelen bu tür ilklerin yanında diğer dinsel ritüellerde de bir takım
alışılmadık uygulamalara gidildiği görülür. Örneğin Hristiyanların Paskalya kutlamalarında, Hinduların
Rama Navami festivali, Yahudilerin Fısıh Bayramı, Sihlerin Vaisakhi bayramını pandemi dolayısıyla
iptal etmeleri farklı uygulamalara neden olmuştur (Imıl, 2020: 74). Bunların yanında İtalya’da özellikle
ilk dönemlerde ülkenin kuzeyindeki kiliseler ibadete kapatılmış ve bu durum daha sonra diğer yerlere
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de uygulandı. Bunların yanında virüsün çıkış ülkesi olan Çin’de kilise ve camiler zaten 29 Ocak
tarihinden itibaren kapatılmıştı (Günaydın, 2020). Daha önceki dönemlerde dünyanın farklı yerlerinden
Fısıh bayramı (27 Mart-4 Nisan) sürecinde bir araya gelen Yahudiler 2020 yılında İsrail’e giriş çıkışların
yasaklanması nedeniyle kişisel bir kutlamaya gittiler2. Ayrıca ABD’deki Yahudiler Purim bayramı
kutlamasının iptal kararı (Klein, 2020) kararı almaları salgının toplumsal etkileri noktasında önemlidir.
Normal dönemlerde kiliseye giden insanların aynı kaptan ekmek ve şarap tüketmeleri tavsiye edilirken,
virüsün bulaşma riskine karşın temasa ve bulaşmaya imkân veren uygulamalar yasaklanmıştır. (Parish,
2020) Rusya, İtalya, Polonya, Kuzey Makedonya gibi ülkelerde papazlar ülkeyi kutsamak adına kutsal
su serpmeleri koronavirüsün modern dünya ile buluşmasının görüntülerini sunmaktadır. Hristiyan din
adamları bu şekilde kenti bulaşıcı hastalıktan korumayı amaçlamışlardır. Bu açıdan dünya genelinde
farklı dinlerde bulaşıcı hastalık, dinsel ibadetlerin veya kutlamaların toplu yapılmasını büyük oranda
engellemiştir. Zira salgın hastalıklar bireysel olmanın ötesinde toplumların geleceklerini tehdit etmeleri
bu yönüyle dinlerin bazı uygulamalarından taviz vermelerini zorunlu kılmıştır.
Dünya toplumlarındaki yerel dini örgütlenmelerin COVID-19 pandemisine yönelik farklı reaksiyonları
olsa da ulus üstü bir örgütlenme olarak DSÖ bütün toplumlar için aynı önlem listesini açıklayarak
küreselleşmenin boyutunu ortaya koymuştur. Bu noktada artık farklı bir yöntemde bulunmak çağdışı
olmak ile özdeşleştirilirken, bütün toplumların salgın karşısında aynı kültüre tabi olmalarını ve aynı
önlemleri uygulamaları gerektiğine dikkat çekilmektedir. Bu anlamda küresel kültürün ürünü olarak
maske, mesafe ve temizlik üçlüsü tüm toplumlarda kabul edilen önemli ölçütler durumuna gelmişlerdir.
Ayrıca DSÖ herhangi bir toplum ayrımı yapmadan farklı noktalarda öneriler sunmaktadır. Nitekim
bunlar arasında ellerin yıkanması, dirsek içine hapşırılması, gözlere, ağza ve buruna dokunulmaması,
kalabalıklardan kaçınmak, sosyal mesafenin korunması ve sık dokunulan alanların temiz tutulması ile
ilgili öneriler ön sıradadır. Bu tür önlemler, hastalığın bir olduğu, bu da aynı önlemleri gerektirdiği
sorunu akla getirse de daha önceki dönemlerde bunun uygulanamadığını hatırlamak gerekir. Zira
yukarıda kısaca tartışıldığı üzere geleneksel dönemlerde her bir toplum kendi dinsel kurumları ve
kültürleri ekseninde önlemler almaktaydı. Günümüzde küresel kültürün inşası noktasında rasyonel
kararların öncü olduğu ve artan küreselleşme araçları ile toplumların tehlikeler karşısında da evrensel
kültürü inşa edilebilirliğini göstermektedir. Ancak bu tür gelişmeler, günümüz ölçeğinde sadece iletişim
teknolojileri bağlamında değil, bununla beraber ulus ötesi kuruluşların da küresel kültürü inşa etme ve
dönüştürme potansiyellerinin olduğunu göstermektedir.

SONUÇ
Salgın hastalıkların ve dinlerin yollarının kesiştiği dönemlerde farklı önlemlerin alındığı görülmektedir.
Ancak günümüze doğru gelindiğinde ve özellikle COVID-19 pandemisi özelinde küresel bir pandemi
kültürünün inşa edilişi dikkat çekmektedir. Nitekim salgın hastalıkların toplum ve devletler üstü özelliği
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bağlamında değerlendirilmesi ve önlem alanlarının bu noktada uluslararası örgütler tarafından
belirlenmesi küresel kültürün inşasına yönelik verimli bir zemin sunmuştur.
Günümüz toplumlarının bu “ortak akla” gelmesi, tarihsel süreç içerisinde meydana gelen toplumsal ve
küresel gelişmelerden bağımsız değerlendirilemez. Zira Rönesans, reform, aydınlanma, sanayi devrimi
ve Fransız ihtilalinin sonuçlarında ortaya çıkan modern toplum yapısı bu süreçte önemli değişimleri
harekete geçirmiştir. Nitekim günümüze doğru gelindiğinde devletlerarası ilişkilerin artması iletişim
teknolojilerinin gündelik hayatı ciddi oranda etkilemesi ve farklı toplumların bir araya getirmesi
küreselleşme sürecini hızlandırmıştır. Bu yönelim süreç içerisinde dünya toplumlarını tehdit eden
durumlara karşı beraber hareket edilmesini doğurarak ortak bir pandemi kültürünün inşasında etkili
olmuştur.
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SMEs in Pakistan’s Economic and Social
Development
Pakistan’ın Ekonomik ve Toplumsal Kalkınmasında KOBİ’ler
Adnan CELİK1

Abstract
Businesses can be divided into two groups as Large-Scale Businesses and SMEs (Small and MediumSized Enterprises). Here, the number of personnel, production volume and sales amount come first. In
addition, the amount of capital, machine park, factory size, buildings and lands, energy used, wages paid
can be evaluated. SMEs can be divided into subgroups as “micro”, “small” and “medium” size
enterprises. There is a close relationship between the healthy functioning of the market economy and
SMEs’ assets and strengths in the system. They are active and contribute positively to the system. They
keep the economy dynamic with the goods and services they produce. They provide added value to the
national economy. They spread ownership to the base. They are the door of employment. They
accelerate the regional development. In addition to economic development, they also positively affect
social and sociable life. It is about the role and importance of SMEs in the economic and social
development of Pakistan. The study includes the concept and scope of SMEs, country information of
Pakistan, SWOT analysis of Pakistan’s economic and social structure, and SMEs in Pakistan’s economic
and social development. As a result, some suggestions have been developed.
Keywords: SMEs, Pakistani SMEs, SMEs and Development, SMEs in Pakistan's Economic and Social
Development
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INTRODUCTION
Businesses can have various purposes. Among the general purposes, "to gain profit, to serve the society,
to social responsibility, to survive and to grow" is in the foreground. Among the special purposes,
“providing quality products and services, supporting the career of the personnel, improving the business
life, paying good wages and sustaining employment” can be listed (Simsek and Celik, 2019: 39-41).
These can also be grouped under macro and micro purposes. The basic dynamics of this study is on the
contributions of enterprises in general and SMEs in particular to the macro structure.
In the beginning of the last century there have been various debates in the area of firm sizes. As a
measure of size, there was no consensus at the beginning on which criteria should be taken and their
amount. Some standards have been developed after the modern management approach. When evaluated
in terms of the historical development of management thought, company scales have started to be
mentioned more since the system and contingency approaches. The general business classification
reached today is evaluated under the titles “Large-Scale Businesses” and “SMEs”. Here, “Small and
Medium-Sized Enterprises” is explained with the concept of SMEs (Celik and Akgemci, 2010: 108115).
This study consists of four parts. First, the concept and scope of SME was explained. The second part
is for country information. In the third part, a SWOT analysis of Pakistan's economic and social structure
is made. The fourth chapter is about the place and importance of SMEs in Pakistan's economic and social
development. First, Pakistani SMEs were introduced here. Then, the place and importance of SMEs in
Pakistan's economic and social development was mentioned. After the subtitle of Pakistan's SMEs' basic
problems and solution proposals, the future perspectives of SMEs are presented. The study was
concluded with general evaluations and recommendations.

1. SME CONCEPT AND SCOPE
SMEs facilitate development. The industry can spread more easily across the country. They assist
regional and local development. They open the door to low cost employment. They ensure fair and equal
distribution of wealth. They can increase exports. The domestic supply chain can be formed more easily.
They can be a haven in crises. They can also improve the democratic structures of countries. Preliminary
studies in the field of SME, such an important business type, were mostly seen in the USA and some
West Europe countries. USA SMEs legislation is administered by the Small Business Administration
(SBA). The quantitative measure used in SMEs definitions is the number of personnel and the sales
amount. In addition, the following are sought; “Company headquarters in USA, defined fields of
activity, aiming for profit, independence, etc.”. The USA SME distinction is relatively different from
other countries. SBA classified small businesses separately by sector. Separate SME definition tables
have even been developed up to sub-industries. Here, only the manufacturing industry and wholesale
trade tables are summarized. "Small" for the manufacturing industry with employees between 1-499 and
a maximum annual sales amount of less than US $ 2.5 million; Those who have 500-1499 employees
and an annual sales amount of US $ 2.5-21.5 million are considered as a medium enterprise. For

296

wholesale trade, employees between 1-49, and those with annual sales of less than US $ 7 million are
"small"; The staff is between 49-499 and those with annual sales between US $ 7-25 million have been
medium (SBA, 2021).
EU SMEs legislation is well institutionalized. Union countries have come together to develop clear
definitions for SME. Standardization was achieved when the EU Commission approved the SME
definition law. As a result, with the technical and financial support provided to member countries’
businesses, various collaborations have become transparent. EU general definition of SMEs is as
follows; “1. Micro Business: Those who have less than 10 employees per year. Those with an annual
turnover and balance sheet total of less than 2 million Euros. 2. Small Business: Employing 10-49
employees. Those whose annual turnover and balance sheet totals are more than 2 million euros, less
than 10 million. 3.Medium Business: Employees between 50-250. Those with an annual turnover of 1050 million Euros and an annual balance sheet total of 10-43 million” (EU, 2021).
Quantitative and qualitative SME criteria are as follows (Celik and Akgemci, 2010: 123-124):
1.Quantitative Criteria: Number of personnel, capital, total assets, energy use, machine park, number of
looms, wages paid, raw material used, capacity, used area, number of orders and value, capacity
utilization rate, shift sales, profitability, added value, taxes paid, market share, share of exports in sales
volume. 2.Qualitative Criteria: The work of the entrepreneur himself, the actual work of the family
members, the gathering of the risk in the entrepreneur, the unification of the management in one hand,
the lack of capital, the degree of ownership and management dependency, the market power of the
enterprise, the technical competence of the boss, the supply power, the capital market perspective, the
employer and The nature of the relationship between the worker.

2. PAKISTAN COUNTRY INFORMATION
1. History of Pakistan: Pakistan is one of the oldest settlements in the world. Indus Valley Civilization,
Alexander Empire, Seleucid Empire, India Maurya Empire, Kusan Empire, Gupta Empire, Arab
Umayyads, Ghaznavids, Ghurids, Delhi Sultanate, Mongol, Mughal, Syrians, Durrani, Sikh Empire,
British India civilizations have lived. He left British India in 1947. In 1956, its name was “Islamic
Republic of Pakistan”. When the eastern region of the country left the union with the name of
Bangladesh in 1972, Pakistan remained the western region (Heritage, 2021; Pakistan, 2021).
2. Geographical Location: It has an important geographical location in South Asia. It is surrounded by
India to the east, Afghanistan and Iran to the west, Indian Ocean to the south, Iran to the southwest, and
Afghanistan to the west and north. It borders China to the northeast and the Arab (Oman) Sea to the
south. There is a semi-tropical climate in the south. Continental climate is dominant in the inner and
higher parts. Its area is 750,000 km² and it is the thirty-third largest country in the world. Its developed
ports include Karachi port (Sindh), Muhammad Bin Qasim Port (Sindh) and Gwadar port (Balochistan).
Connects to each other Pakistan, Western China, Afghanistan and Central Asian (Turkmenistan,
Tajikistan, Kazakhstan and Uzbekistan) (TDAP, 2020: 2; Pakistan, 2021).
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3. Population and Demographic Structure: The population of 2020 is 220.9 million people. It is the fifth
most populous country in the world after China, India, USA, Indonesia. It is also the second most
populous Muslim country. It contains various faith, language and ethnic communities. It has a very
young population, with an average age of about 23. 35% of the population lives in cities and 65% lives
in the countryside. Workable workforce constitutes 33% of the population. 43.7% of the employment is
in agriculture, 22.4% is in the manufacturing sector, and 33.9% is in the services sector. The
unemployment rate is at the level of 6.4%. 12% of the population is below the poverty line. The rate of
those who are at the border is 50%. Major cities are Islamabad, Karachi, Lahore, Sialkot, Faisalabad,
Multan, Quetta, Hyderabad and Peshawar. Islamabad is the capital (MFA, 2018 / a; ATO, 2020: 3-4;
Worldometer, 2021).
4. Education: When the country gained its independence, there was only one university. The University
of the Punjab was founded in 1882 in Lahore. Compared to the previous year, there are more than 130
universities, 71 of which are state and 59 are private. The country hosts 730 technical and professional
institutions. In order to enter vocational institutions, there are criteria for completing the 8th grade.
Literacy is 60.6% for men and 31.5% for women. Education mobilization for rural women continues
(MOFEPT, 2021).
5. Political and Administrative Structure: It is a democratic Islamic republic. It has a federal structure
consisting of four states. There are local governments in the regions of Balochistan, Khyber
Pakhtunkhwa, Punjab and Sindh. Apart from these, there are the tribal district (FATA), the Government
of Gilgit-Baltistan and the Government of Azad Jammu and Kashmir. The parliament consists of the
national assembly and the senate. In addition, there are state legislatures. The states have an elected state
prime minister and a centrally appointed provincial governor (Pakistan, 2021).
6. Economic Condition: 2018 Gross Domestic Product (GDP) amount US $ 314.6 billion. It is in the top
40 in the world. It is in the top 25 in terms of Purchasing Price Parity. Per Capita Income is low (around
US $ 1,590). Average growth rate is around 4%. Imports in 2018 were US $ 60.8 billion; exports of US
$ 23.2 billion. 2019 imports 54.8; export is 23 billion. Foreign trade deficit in 2018 was 37.6 billion; in
2019, it is 31.8 billion dollars. Exports in the first six months of 2020 from 11.5 billion dollars to 12.1
billion dollars; imports increased from 23.2 billion dollars to 24.5 billion dollars. While the country is
on an upward trend in middle-class economies, problems remain. There is poverty, low literacy, and
bureaucratic problems. According to ILO data, the minimum wage is low (US $ 117 per month).
Individual life index is relatively low. It has very strong natural resources. It has rich coal basins, hydro
carbon-natural gas reserves and valuable minerals. There has been clustering in some sectors.
Agriculture and food business are also common throughout the country. Approximately 21% of the GDP
belongs to the agricultural sector. Textile and apparel is the leading sector. Medium-sized manufacturing
industry is common. So if properly directed, the human resource potential is strong. The flora, fauna
and long coasts of the country are such that they can be among the tourism destinations (MFA, 2018 /
b; ILO, 2020: 106; TDAP, 2020: 4; PBS, 2021; Finance, 2021: 5).
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3. SWOT ANALYSIS OF PAKISTAN ECONOMIC AND SOCIAL STRUCTURE
1. Opportunities: Coal, hydrocarbon and natural gas reserves are very rich. Clustering has been achieved
in some sectors. Electric fan production (Gujrat), kitchenware-cutlery production (Wazirabad), woven
fabric production (Lahore), leather production (Korangi-Karachi) and precious stone and jewelery
production (Karachi) are case studies. There are support and incentives for foreign direct investments.
These are concentrated in the fields of petroleum-natural gas, finance, textile, trade, construction,
energy, chemistry, transportation and communication. Karachi, Muhammad Bin Qasim and Gwadar
ports can be the center of attraction. The connecting roads of Middle Asia and China are important.
Citizens do not suffer from foreign language problems, especially English. There is ease of
communication with foreign investors. Improving Pakistan and India relations may also bring
opportunities. Otherwise, a threat may continue for both countries. For Pakistan, India can be an
important commercial market. For India, Pakistan could be a geostrategic and economic partner. It
should not travel between Russia, China and the USA in either country. A permanent agreement between
Pakistan, India, Bangladesh, Afghanistan, Iran, Middle East and Middle Asia countries is in the interest
of all parties (Ozev, 2012: 168-170; Pakmedica, 2018; Cengiz, 2019; ATO, 2020: 16-21).
2. Strengths: The agricultural sector has an important share in the economy. Cotton and wool weaving,
ready-to-wear industry, leather products, cement, health products, processed foodstuffs such as, sugar
and soft drinks are among the basic industrial goods. The textile industry is the engine of the economy.
Free zones and sectoral clusters are spreading. Young population under the age of 35 constitute 73% of
the general. If this can be managed well, it is a source of strengthsness. Otherwise, it can be a source of
threat and weakness. 50% of the population works in agriculture and 18% in manufacturing. 17% is
engaged in trade. Although the manufacturing industry faced some sanctions after the September 11,
2001 attack, it was later exceeded. Investments originating from China and USA stimulated the
economy. Various agreements have been made with international financial institutions and the IMF. The
funds and stand-by loans provided were evaluated on the way to development. The perception of
Pakistan as an ancient community by the outside world is a source of strengthsness. This situation is
also important for financial reliability. The country has the opportunity to access foreign aid and loans
it needs (MFA, 2019; TDAP, 2021; PBS, 2021).
3. Threats: Powerful tribes demand a share of underground wealth. There have been problems with
hydrocarbon operations in Sindh region and gas-carrying pipelines in Balochistan. There are energy
cuts. Security concerns are being raised in the Pakistan-Iran and India pipeline. Although this is not felt
very much between Iran and Pakistan, the Indian side claims security. There is a historical dispute
(Jammu-Kashmir) with India. The Afghanistan border is also not secure. Afghan refugees are hosted.
There are also some problems in the international arena. Developed countries, especially the USA, are
closely related to this region. Especially after September 11, 2001, the USA increased military buildups
to Afghanistan. Recently, although China and Pakistan have come closer, this is not as deep as PakistanUSA relations. The USA has a sanction power over Pakistan based on cold war conditions. However,
there are deviations in the axis. The USA Defense Minister made his first overseas visit (20 March 2021)
to India, Japan, South Korea and Afghanistan after the Indo-Pacific Forces inspection. Related, stated
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that this visit aims to increase the alliance capabilities of USA. The choice to be made between alliances
may not be a cause of hot conflict. However, it also affects many complex areas such as defense,
economy, space studies, energy, cyber warfare, 5G technologies, vaccine wars. Pakistan tries to balance
between USA and China in these matters (Ozev, 2012: 158-159; Pakmedica, 2018; Cengiz, 2019; ATO,
2020: 3-20; Kanci, 2021).
4. Weaknesses: Energy deficit, insufficient infrastructure and the need for security in some regions scare
foreign investors. There are macroeconomic imbalances. There are structural problems. Intellectual and
industrial property rights cannot be adequately protected. Inflation is high. Corruption is encountered.
There is a deficit in the balance of payments. The fact that exports are mostly based on textiles and
apparel creates problems in possible crises. Public deficits hinder stable growth. The tax has not been
fully extended to the base. The Afghanistan border is another source of trouble. There are also those
who do not want the new approach. They are averse to increasing economic cooperation with China and
Russia. Those who benefit from the status quo of the years do not want an axial shift. They want the
effects of the conditions left over from the cold war and September 11 periods to continue. According
to them, close relations should be established with the USA. USA, on the other hand, gets closer to India
and aims for balance in the region. USA emphasizes the discourse that “the countries in the region
should adopt more democratic and liberal values and integrate with the west”. Although not mentioned
much, this situation has a limiting effect on China and Russia. Therefore, restrictions may also arise for
Pakistan, which has a socio-economic approach with them (Ozev, 2012: 163-164; Savuk, 2018; MFA,
2018 / b; ATO, 2020: 8-19).

4. SMEs IN PAKISTAN’S ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT
4.1. General Information About Pakistani SMEs
SMEs is the backbone of Pakistan's economy. Approximately 90% of the enterprises have SME
properties. However, their share in GDP is relatively small due to their capacity. Their contribution to
employment is high. An important part of the manufacturing values belongs to them. Their exports are
higher than their import rates. Their share in manufacturing, export support and added value to GDP are
around 35%. Their local distribution is as follows; “Punjab (65%); Sindh (18%); Khyber Pakhtunkhwa
(14%); Balochistan (3%)”. Medium enterprises are in more centers. Types of small enterprises are
distributed across cities and rural areas. The central institution in SME is SMEDA (Small and Medium
Enterprises Development Authority). The institution is affiliated with MoI & P. SMEDA is closely
involved with the organizations, activities, projects, commercial cooperations, imports and exports of
small and medium-sized enterprises (Berisha and Pula, 2015: 17; SMEDA, 2020; Bokhari, 2020; Khan,
2020; Arshad, et al, 2020: 706-707).
Although standardization is tried to be achieved in business classifications, different applications are
encountered. In addition to SMEDA, there are also definitions made by SBP, SME Bank, PBS. In the
1940s, manufacturing enterprises were generally classified as large and small. Under the factories law,
less than or more than 10 personnel had a scale limit. In the following periods, those with staff numbers
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less than 10 and annual sales less than Rs 2 million were seen micro. Its staff is between 10-35 people;
Those with annual sales less than Rs 20 million are in the small enterprise (SE) class. Staff between 3699; Those with sales of less than Rs 40 million were medium enterprises (ME). Later, those with less
than 50 staff were seen with SE. More than 50 were ME. However, SMEDA classification is at the
forefront in current applications. In terms of manufacturing sector; the number of staff is less than 35
people and those with annual sales below Rs.25 million have been admitted to SE. It has staffs between
36-250, with annual sales of Rs.25 million with Rs. Those between 250 million were ME. SBP has made
the following distinction in recent years: “1. SE: Business enterprises with a total staff of less than 50
people and annual sales of less than Rs.150 million. The funding allocated to SEs was at the most Rs.25
million. 2. ME: Business enterprises with staff from 51 to 250 and annual sales of Rs.150 to Rs.800
million. This definition is for manufacturing and service businesses. For ME commercial enterprises,
the number of staff has been reduced to 51-100. Financing between Rs.25 million and Rs.200 million
has been granted for MEs”. SMEs, in short, are enterprises in Pakistan employing less than 250 workers
or having paid up capital up to Rs 25 million and sales turnover up to Rs 250 million per year (Rehman
et al, 2002: 106; Zafar and Mustafa, 2017: 195- 205; Dar, 2017: 46; Raza, 2018: 3-4; PBS, 2021; SME
Bank, 2021).

4.2. The Place and Importance of SMEs in Pakistan’s Economic and Social Development
SMEs make a significant contribution to country development and GDP growth. It has anti-poverty
properties. They also enter areas that large businesses do not enter. It contributes to employment. They
are the supply chain for Large Scale Manufacturing and Services Sector. They have become an
alternative to the understanding that “development would be difficult without big companies”. Because
countries like Korea, Taiwan and Japan developed their economies through SMEs. Pakistan can do this
too (Dar, et al, 2017: 46, 63; Arshad, et al, 2020: 701; Amir et al, 2020: 23).
They help regional development. They facilitate the distribution of wealth across the country. It
contributes to export with its special products. There is also some information about businesses in the
WB “Pakistan - Doing Business 2020 Indicators” study. Almost all SMEs type businesses in the country
are national. The Koran and the workers are also indigenous. Since they generally prefer domestic raw
materials, they contribute to the balance of payments. Due to their native nature, they can be selfsufficient. There are efforts to overcome crisis and other negativities more easily (Smebank, 2019;
World Bank Group, 2020: 5; Arshad, et al, 2020: 701, 706).
SMEs owners are very close to the market and their customers. They can establish lasting relationships.
They know their needs better. They are also intertwined with the staff. They are more flexible than the
big ones in terms of production, marketing and service. The limited market for the goods and services
produced affects them less. They enable the evaluation of traditional arts, manual labor and skill. When
their distribution in states is managed well, they support local development. Equal distribution of income
between states can be facilitated. Most of the official work in the states is handled by SMEs. They are
generally distributed in areas such as; “ready-made clothing and leather; food and agriculture; IT,
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electrical and electronics, communication technologies; mining, quarrying, metals, automotive subindustry, fuel and energy; build; education, health and cosmetics; logistics, marketing, media and real
estate; tourism, transportation, accommodation, food and beverage services” (Shah, 2018: 9; Gherghina,
2020: 2; SMEDA, 2021; SME Bank, 2021).

4.3. Basic Problems and Solution Proposals of Pakistani SMEs
Government and policy makers have responsibilities to tackle the problems in the field of SME. First of
all, the concept, scope and functions should be clarified. Industry, market, public institutions and
businesses can use different criteria. “EU SME Definition Law” can be scrutinized closely.
Undoubtedly, there are different classifications in the world literature. However, the issue can be
clarified with qualitative and quantitative regulations that are suitable for the economic situation of the
country and that can adapt to the global dimension. Intensive cooperation is needed between SMEDA,
PBS, SBP and SME Bank (Berisha and Pula, 2015: 26; Dar et al, 2017: 46-47; Raza, 2018: 1-4).
Pakistan’s economy is faced with a variety of problems. Global crises, credit contractions, economic
recession, balance of payments deficits, political turmoil, lack of legislation, infrastructure and
transportation problems, energy shortage, high taxes, excessive inflation, unemployment, different
bureaucracies in local governments, union problems, security concerns, corruption, bribery, production
losses and marketing problems. These affect SMEs as well as anyone else. “The problem with the
definition of SME has been resolved,” said the SBP President. However, common SME legislation has
not been internalized. There is a shortage of external financing. Innovation activities are lacking. Public
authority, universities, research institutes and private sector are not sufficiently integrated. Clustering
and specialization are needed. Qualified personnel problem is drawn. Socio-economic support is needed
for the professional development of young people. There is difficulty in accessing external information.
There are also problems in the field of raw material supply, production, marketing, human resources
and technology. Institutionalization and sustainability are weak. Technical and financial support should
be increased. However, their expenditure on business development must be controlled. Information
technologies and access to information should be facilitated. Bureaucracy can be carried out entirely
through e-government. R&D projects should be prioritized. Apprenticeship and journeymanship
training should be expanded. SMEDA and related institutes should be more active (Athar and Aamir,
2004: Bouri et al, 2011: 13; Bilal, et, 2016: 365-386; 1-3; Dar, et al, 2017: 46, 62-63; Zafar and Mustafa,
2017: 195-205; Raza, 2018: 10; Worldbank, 2019; SBP, 2020; Arshad, et al, 2020: 701-707).
Some healing practices of SMEDA draw attention. Bureaucratic facilities are targeted with SOW.
Access to information is facilitated with the electronic database. Within the scope of ISP, it has also
provided guidance and consultancy in the areas of efficiency, quality assurance, cost control, energy
efficiency, trademark, copyright and internationalization. It helps to obtain international certificates.
Became regulations of PRSP, Micro Finance Sector Development Program, SME Sector Development
Program, Education Sector Reforms 2001-05, Reform of financial sector and Reforms in Tax
Administration. For SMEs, it also aimed to integrate into the world. It has collaborated with Japan
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International Cooperation Agency (JICA), German International Cooperation (GIZ), bfz-Germany,
SES-Germany, Asia Productivity Organization (APO), UNIDO and International Development
Association (IDA). Financial and technical support is provided to the sectors in the state for clustering.
Business development units have been established. Help desks have been established. Collaborations
with Asia Development Bank Institute (ADBI) and APO have been increased for joint action during the
Covid-19 Pandemic process. There are preliminary studies to postpone loan payments, delete interest,
rent subsidies and reduce tax rates (Aazim, 2019; SMEDA, 2020; SMEDA, 2021).

4.4. Future Perspective of Pakistani SMEs
4.4.1. The Future of Pakistani Economy
Structural and economic reforms are also needed. The energy deficit must be overcome quickly. In this
sense, the Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India pipeline project is important. With the end of the
Iran-Pakistan line, this problem can be partially alleviated. More importantly, investments with China
can completely eliminate this problem. Since this situation coincides with China's geoeconomic and
geostrategic goals; there are Port Qasim thermal power plant (Karachi), Karot hydroelectric power plant
and other investments (UK, 1998; Gokten, 2019: 167; CPEC, 2021).
The agreement for “One Belt One Road (OBOR / BRI)” or “China-Pakistan Economic Corridor
(CPEC)” is important. The budget of this project is more than US $ 60 billion. Two out of three this
amount is devoted to energy. The remainder is for the merging of Xinjiang and Gwadar Port. Gwadar is
like the gateway of the Persian Gulf to the Arabian sea. The 2700 km long road starting from Gwadar
follows the Karakoram-Kashgar (East Turkistan) route. This road will shorten the distance between
China and the countries of the Middle East by around 6,000 miles. Roads, rails, logistic bases, power
plants, financial centers and industrial zones are built in the corridor (UK, 1998; Idress, et al, 2018:
1066; Akhtar, 2018: 39-42; Gokten, 2019: 163; Bayar, 2021).
There are critics as well as those who hope to benefit from collaborations such as CPEC and SEZ. It is
stated that it will not contribute to the national economy. Accordingly, US$ 11 billion has been spent on
direct infrastructure investments from CPEC. It was used by Chinese companies. Also, of the US$ 28
billion released between 2016 and 2017, almost US$ 19 billion was in commercial loans. So it will be
refunded. According to the critics, this rapprochement could also hurt the Pakistani textile and apparel
industry. Production costs in China are low due to cheap labor and high technology. In other words, they
sell abroad goods at cheap prices. This means destruction for similar sectors of other countries. China
sells machinery, electrical-electronic equipment and iron-steel products to Pakistan. Even this situation
limits the product development and export opportunities of similar companies in Pakistan (Akhtar, 2018:
39-40; Gokten, 2019: 163).
Japan and Pakistan should develop bilateral economic cooperation. Japan sees Pakistan as the transit
trade center of the region in geo-economic terms. In this sense, the “7th Japan-Pakistan Dialogue” is
important. Pakistan has provided Japan with special incentives and opportunities within the scope of
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“investor friendly”. It even offered a special economic zone for the country for Japanese investors. Both
countries expressed their desire for more economic cooperation. Japan has committed to increasing
technical support for electric vehicles textiles and leather, home electronics, agricultural products and
food processing and the automobile industry. The decision to establish joint ventures to create an exportoriented industry is also very beneficial for both countries (EAD, 2021).
It is ranked 136 on the WB 2019 “Global Ease of Doing Business” list. It ranks 117th in Transparency
International’s 2017 “Corruption Perception Index” list. There are bureaucratic irregularities. Resolution
of commercial disputes can take a long time. Procurement processes are not sufficiently transparent.
Security is a problem. Sectarian differences may arise. These must be corrected. In addition,
international cooperation and trade agreements should be increased. The current government has turned
to these improvements. For this reason, FTAs and PTAs agreements have been made. Agreement with
China, Sri Lanka, Malaysia, Indonesia, Iran, Afghanistan, Kyrgyzstan and Kazakhstan. Free trade
agreements have been negotiated with Thailand and Turkey. There is an effort to turn the strategic
geographical location into benefit. It is a member of the South Asia Free Trade Agreement. The
administration calls the landlocked countries to their ports to trade with the world (Savuk, 2018; UK,
2018; TDAP, 2020: 4; ATO, 2020: 10-11).
4.4.2. Future Perspective of Pakistani SMEs
First of all, SME inventory study should be done. Investments should be paved the way with new
commercial regulations. Tax exemptions and investment allowances should be provided. Access to
capital should be facilitated. Energy should be cheaper. Information technologies should be established.
Qualified workforce training should be supported. Unbalanced growth should be prevented. Innovation
should be encouraged. Production efficiency of companies should be increased. Product types should
also be diversified outside of textile products and agricultural products. Production areas that prevent
import should be determined. The market segment needs to be improved. Value chain should be created.
Privatizations should be done effectively. The current 2019-2024 National SMEs Policy should be
revised again (Ummar and Saleem, 2016: 18-19; Ahmed, et al, 2016: 32; Ahah, 2018: 9; Shah, 2018: 129; Amir et al, 2020: 23-38; Dar, et al, 2017: 62-63).
The economic stagnation has affected every segment of society. Especially those who do traditional arts
and jobs that require skill are in a difficult situation. Especially many families in the countryside survive
with traditional arts. Regulations should be aimed at keeping the craftsmanship and creativity of the
people alive. In this context, NASFF is notable. It is an important platform to create short films that
depict the true essence of Pakistan as a nation and leave a mark on the masses. These platforms can be
used for the sharing of traditional arts, handicrafts, individual talents and success stories. Promising arts
or professions can be highlighted. The best business ideas can be discussed (Bokhari, 2020; SB Ideas,
2021; Business Ideas, 2021).
All relevant institutions, especially SMEDA, should initiate “development and development
mobilization” at national and international level. It is noteworthy that exports are encouraged in
cooperation with SMEDA, TDAP and MOC. The trade offices of the embassies are also tried to be
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included in the event. APO at the international level; World Confederation of Productivity Science,
UNIDO, UNDP and Lao SME Office and other collaborations are important. Projects are carried out
with MoI & P, inside and outside. APO has been approached. There is Japan support in national master
plans. NPO encourages the public and private sector to develop a culture of productivity. The World
Productivity Science Confederation and the World Productivity Network Organization were also
involved to expand the connections in WCPS countries. With the ILES and ILO, efforts are made to
improve the quality of work and life. Turkey, Malaysia, Japan and many other countries with APO
member of the value chain is formed (SMEDE, 2021; NPO, 2021).
Recently, the expectation for Chinese Companies to “invest more in Pakistan” has arisen. When
businesses of both countries join forces in the procurement, production and marketing stages, the
Pakistani economy can also benefit from this. The Prime Minister drew attention to this situation. In
other words, he emphasized that “China is the best ally to industrialize” and said “Chinese industrialists
should move to our special economic zones (SEZ)”. The Pakistani government expects Chinese
companies and SEZs to export as they do in Vietnam. The same support has been requested for modern
agriculture (Aazim, 2019; SMEDA, 2020; Gulf Today, 2021).
For the future perspective of Pakistani SMEs, SME banks can also play important functions. These
banks should offer a variety of benefits to those who will establish SMEs. Application to the credit or
grant environment should be facilitated. Funds should be expanded and funding costs should be reduced.
Of course, the cooperation and support of public institutions and organizations are also required for
these transactions. If policy makers and governments believe and support this, SME banks can continue
their way stronger (Rafay et al, 2016: 71-72). However, as in all matters, transparency and accountability
are very important here.
Significant information is provided through MoITT. IT companies have increased in recent years. A
large number of new jobs have been created through the NIC. Islamabad Technology Park and Telecom
Foundation work is beneficial. NIC programs, free office space, high-speed broadband internet, fintech
labs, design thinking labs, artificial intelligence centers can benefit entrepreneurs. These are
commendable services. However, systems must be accelerated. Mentoring contributions must be
continuous. Information on databases, business processes, CAD, CAM and ERP should be given to
authorized personnel of IT-related companies. The government needs to lean fully into the artificial
intelligence area. The country should be able to have at least 50 million industrial standard certified
graduates that can become the backbone of outsourcing (WB, 2020; Masooma, 2020).
The “Digital Pakistan” initiative has been launched. However, full cooperation with financial
institutions is needed. These services should be very lean. Digital technology should be used freely to
create access to finance, supply chain and value analysis. The energy bottleneck must be overcome.
Power outages are a source of harm. Green energy supports can be increased. Wind, water and solar
energy productions can also be evaluated (Khan, 2020). This situation requires effective practices,
especially for the Covid-19 pandemic process and its aftermath. NTUF’s report that “more than 1 million
textile workers will lose their jobs in the midst of the Covid-19 fallout” is not pleasant. Because this
sector is the locomotive. The informal economy needs to be bring under control quickly. Trade union
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rights should be extended to brewing workers, particularly in the textile, ready-made clothing and socks
industry (Naqvi, 2020).
Positive discrimination should be made for youth and women entrepreneurship. “Economic
Empowerment of Women Through National E-Commerce Policy” conducted by WEE is important in
this respect. “Youth Business Loan” and “Youth Job Loan” programs should also be expanded.
Seminars, conferences, workshops, video trainings and media campaigns for rural areas should be
increased. The e-commerce portal needs to be improved. EDU should be improved. The financial
capacity of the UNPG program should be increased. It is appreciated that women are also prioritized
here. Kamyab Jawan Youth Entrepreneurship program should be expanded (MOIP, 2021; TDAP, 2021;
Commerce, 2021; Finance, 2021: 6-7).

GENERAL EVALUATION AND RECOMMENDATIONS
SMEs undertake important tasks in the economic and social development of countries. SMEs in Pakistan
may have less turnover than developed countries. However, this does not diminish their importance.
Recently, multidimensional developments concerning the future of the country have been witnessed.
The CPEC project is one of them, which can affect the regional economy and the whole world trade
closely. The synergy provided by the project can also strengthen SMEs. However, there are also groups
that are in opposition to this project. It is claimed that there will be no expected benefit, but harm will
be seen. Those in this view suggest a return to traditional cooperation with the USA. However, USA is
seen in closer relations with India, another important country in the region. In addition, the historical
Jammu-Kashmir problem continues with India. In other words, every event at global, national and local
scale concerns the future of the country. As a result, there are direct or indirect effects for SMEs. Within
the scope of this study, the following determinations and suggestions can be developed by grouping the
relevant circles:
1. The first findings and recommendations are undoubtedly directed at the government, state
administrators and public institutions. Pakistani territory, Chyna Middle Asia-Iran-Turkey is the bridge
connecting European transition out. Again It is the starting port of the Arab (Oman) Sea. In other words,
it has a very important geographical location in South Asia. The central administration has turned to
improvement studies. The determination to enrich the country's resources and to increase the welfare of
the people is seen. Infrastructure problems and energy promises are decreasing with new investments.
However, structural reform is still incomplete. In particular, in terms of SME definition and compliance,
national policy has not been internalized. Transparency and accountability should be extended to all
states. This situation positively affects many foreign investors, especially USA, China, UK, UAE and
Japanese companies. When a more liberal investment policy is followed and security concerns are
resolved, the number of countries and companies may increase. For example, global companies in EU
countries and some funds of Middle Eastern origin are among the potential sources. As a result, they
benefit from SMEs.
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2. The second recommendation group is the business owner or partners. They should not expect
everything from the state. It is very important to raise human resources, produce quality goods and
services, reach new markets, turn to high value added products, and seek global strategic partnerships.
3. There are also recommendations for civil society, think tanks, employers' associations, universities,
trade unions and tribal or big landowners. These environments should prioritize the peace and tranquility
of the peoples. What is beneficial for the state and the people should be supported. For example, CPEC
is among the few projects in the world. China is thinking of reaching the world markets faster and with
less cost via Pakistan. Undoubtedly, mutual interest is essential in relations between countries. Some
circles may find this project useless. However, this situation should be discussed in common sense.
Common mind should be developed. Different topics can be opened for discussion; “Financial support
can be generated from the project for the infrastructure and education of the states. Procurements can be
made primarily from domestic companies. New clusters, technology parks and industrial sites can be
requested. Product diversification can be achieved. Positive discrimination can be made against women
and youth entrepreneurship”. Transparency is important in these movements. Otherwise, the games of
the fifth column activities can be played.
4. The final set of recommendations is intended for the following circles outside the country:
- If China is to be more effective in the region through Pakistan, both countries should win. Projects
should include grants rather than loans. Innovation and technology transfer should be made to Pakistani
companies. There is also a social suggestion for China; “CPEC connects Xinjiang and Gwadar. As a
result, China will come closer to world trade as close as 6,000 miles. However, the route also passes
through the East Turkistan (Uyghuristan) region. This is important for the following: In the world media,
the news of genocide against the people of the region has increased. The Uyghur people are both Turkish
and Muslim. Pakistan is also a Muslim state. Are brothers with the same time in Turkey. In other words,
China should address these concerns. Turkey is discussing a lot of public opinion in this case. What will
be the attitude of Turkey, it may affect longtime friend in Pakistan closely. Pakistan, a trustworthy and
loyal community, can wipe out material interests at some point. The Chinese administration must prove
it if the USA and western countries have exaggerations on this issue. Or it should recognize the right to
free life for everyone in their country ”.
- The USA administration should get rid of Pakistan's history of designing military defense systems and
managing the public bureaucracy. The development of the Pakistani economy strengthens not only that
region but also world peace. Providing stability and peace to the region may also reduce the security
costs of the west.
- A Pakistan that ensures its economic development can give more support to lasting stability in the
region. Of course, this may not only be with Chinese investments and USA support. Negotiations should
also be developed with India. The main goal should be the overall development of the region. The
formation of commercial alliances, rather than war-based alliances, is also beneficial for the world. Fair
and lasting agreements bring benefits to the parties. Fierce alliances against countries or blocs have
spawned both world wars. One should not fall into polarization traps.
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This study was formed by evaluating the literature. Field studies can be carried out for each country in
order to overcome this limitation. Statistical data can be analyzed. Thus, in the light of theoretical and
empirical information, a more comprehensive road map can be developed for the parties.

REFERENCES
Aazim, M. (2019). Small and medium enterprises are in trouble. Dawn, The Business and Finance
Weekly, 5 August 2019. https://www.dawn.com/news/1498086, Access: 18.03.2021.
Ahmed, I.,; Yasser, Q. R.; Shabbir, J. (2016). SMEs and input-output tables of Pakistan. Small &
Medium Enterprises Development Authority Research Journal. (3)1: 24-34. SME Research
Journal 2017 Final.cdr, Access: 19.02.2021.
Akhtar, A.S., 2018. The China Pakistan economic corridor: Beyond the Rule of Capital? Monthly
Review, 70(2): 34-48.
Amir, S.; Ali, M.; Ahmad, F. (2020). Evolution of SMEs in Pakistan and key challenges that hampers
their expansion. International Journal of Social Sciences & Humanities (IJSSH). 5(2): 23-40.
https://ijssh.ielas.org/index.php/ijssh/article/view/99/pdf, Access: 29.03.2021.
Arshad, M. Z et al (2020). Importance and challenges of SMEs: A case of Pakistani SMEs. The Journal
of Research on the Lepidoptera 51(1): 701-707. SMEs1.pdf, Access: 17.02.2021.
Athar, U. and Aamir, K. (2004). pp.1-5. Gallup cyber letter on SME in Pakistan-2004. pp.1-5.
https://gallup.com.pk/bb_old_site/News/SME_Apr_04.pdf, Access: 28.10.2020.
ATO

(2020).
Pakistan
İslam
Cumhuriyeti
bilgi
notu.
https://www.atonet.org.tr/Uploads/Birimler/Internet/Raporlar/Pakistan.pdf,
Access:18.02.2021.

ss.

1-25.

Bayar,

(A.). 2021. Yeni kuşağa eski yol, Çin batı’ya açılan kapısı:
https://www.defenceturk.net/yeni-kusaga-eski-yol-cin-batiya-acilan-kapisi-obor,
16.01.2021.

OBOR.
Access:

Berisha, G. and Pula, J. S. (2015). Defining small and medium enterprises: A critical review. Academic
Journal of Business, Administration, Law and Social Sciences. 1(1): 17-28. Ajbals-17-28.pdf,
Access: 08.01.2021.
Bilal, A. R.; Khan, A. A.; Akoorie, M. E. M. (2006). Constraints to growth: A cross country analysis of
Chinese, Indian and Pakistani SMEs. Chinese Management Studies. 10(2): 365-386.
Bokhari, A. (2020). Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) in Pakistan. https://nation.com.pk/27Nov-2020/small-and-medium-sized-enterprises-smes-in-pakistan, Access: 27.11.2020.
Bouri, A. et al (2011). Report on support to SMEs in developing countries through financial
intermediaries. dalberg_sme-briefing-paper.pdf, Access: 14.01.2021.

308

Business Ideas (2021). General Business Landscape in Pakistan: 27 Best Business Ideas for Pakistan –
2021.
https://www.businessideainsight.com/blog/best-business-ideas-pakistan/,
Access:
19.02.2021.
Celik, A. ve Akgemci, T. (2010). Girişimcilik kültürü ve KOBİ’ler. 3.Baskı, Ankara: Gazi.
Cengiz, Z. (2019). Kadim dost ve kardeş ülke: Pakistan. https://www.aa.com.tr/tr/analiz-haber/kadimdost-ve-kardes-ulke-pakistan/1355135, Access: 03.01.2019.
Commerce (2021). A two day’s virtual workshop on women economic empowerment through the
national e-commerce policy; https://www.commerce.gov.pk/a-two-days-virtual-workshop-onwomen, Statement & Objectives of trade policy; https://www.commerce.gov.pk/ Access:
24.03.2021.
CPEC (2021). CPEC energy priority projects. http://cpec.gov.pk/energy, Access: 17.02.2021.
Dar, M. S.; Ahmed, S.; Raziq A. (2017). Small and medium-size enterprises in Pakistan: Definition and
critical
issues.
Pakistan
Business
Review.
19(1):
46-66.
https://journals.iobmresearch.com/index.php/PBR/article/view/1245/229, Access: 19.11.2020.
EAD (2021). Japan and Pakistan Agree to Enhance Bilateral Economic Cooperation.
http://www.ead.gov.pk/NewsDetail/, Access: 19.03.2021.
EU (2021). SME definition. https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-definition_en, Access: 08.04.2021.
Finance (2021). Monthly Economic Update & Outlook (Government of Pakistan Finance Division,
Economic Adviser’s Wing). January 2021: 1-15. economic_update_january_2021.pdf, Access:
28.03.2021.
Gherghina, S. C. et al (2020). SMEs: The engine of economic growth through investments and
innovation. Sustainability, 12(347): 1-22. sustainability-12-00347-v2.pdf, Access: 14.01.2021.
Gokten, K. (2019). Çin-Pakistan ekonomik koridoru ve yeni Güney Asya jeopolitiği. Fiscaoeconomia,
3(1): 160-176. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/633625, Access: 23.12.2020.
Gulf Today (2021). 2021 to be the year of economic and business growth for Pakistan.
https://www.gulftoday.ae/business/2021/01/03/2021-to-be-the-year-of-economic-andbusiness-growth-for-pakistan, Access: 03.01.2021.
Heritage (2021). National Heritage & Culture Division. http://heritage.pakistan.gov.pk/, Access:
21.03.2021.
Idrees, R. Q. et al (2018). How logistic investment arrangement is a key concern to China-Pakistan
economic corridor (CPEC)? A legal and policy analysis of CPEC logistics investment model
and future challenges for Pakistan. International Journal of Asian Social Science. 8(11): 10591067.
http://www.aessweb.com/pdf-files/IJASS-2018-8(11)-1059-1067.pdf,
Access:
24.12.2020.

309

ILO (2020). Global wage report. Geneva: ILO Office. 2020: 106. wcms_762534.pdf, Access:
24.03.2021.
Kanci, M. A. (2021). ABD satranç tahtasını büyüttü: İki cepheli soğuk savaş başladı.
https://www.aa.com.tr/tr/analiz/abd-satranc-tahtasini-buyuttu/2185137, Access: 23.03.2021.
Khan,

N. A (2020). Unleashing the True Potential of SMEs in Pakistan.
https://dailytimes.com.pk/547057/unleashing-the-true-potential-of-smes-in-pakistan/, Access:
27.01.2020.

Masooma, S. (2020). Number of IT companies increases by 592 in two years: report.
https://profit.pakistantoday.com.pk/2020/08/22/number-of-it-companies-increases,
Access:
22.08.2020.
MFA (2018/a). Pakistan'ın siyasi görünümü; http://www.mfa.gov.tr/pakistan-siyasi-gorunumu.tr.mfa.
Pakistan siyasi görünümü; http://islamabad.be.mfa.gov.tr/Mission/ShowInfoNote/351929,
Access: 03.12.2020 - 02.01.2021.
MFA (2018/b). Pakistan'ın ekonomisi; http://www.mfa.gov.tr/pakistan-ekonomisi.tr.mfa. Pakistan
ekonomisi; http://islamabad.be.mfa.gov.tr/Mission/ShowInfoNote/351929, Access: 03.01.2021
- 27.03.2021.
MFA (2019). Ülke künyesi. http://www.mfa.gov.tr/pakistan-kunyesi.tr.mfa, Access: 18.12.2020.
MOIP (2021). Mission Statement”; http://www.moip.gov.pk/. Prime Minister Youth Scheme Prime
Minister Youth Business Loan; http://www.moip.gov.pk/frmDetails.aspx, Access: 24.03.2021.
MOFEPT
(2021).
Ministry
of
Federal
Education
http://www.mofept.gov.pk/, Access: 22.03.2021.

and

Professional

Training.

Naqvi, H. (2020). Over 1 million textile workers set to lose jobs amid Covid-19 fallout.
https://profit.pakistantoday.com.pk/2020/04/18/over-1-million-textile-workers-set-to-losejobs-amid-covid-19-fallout/, Access: 18.04.2020.
NPO (2021). National Productivity Organization (NPO) brief. http://www.npo.gov.pk/npo-brief/,
Access: 25.03.2021.
Ozev, M. H. (2012). Küresel ve bölgesel güçlükler karşısında Pakistan’ın demokratikleşme çabaları.
Güvenlik Stratejileri, 8(16): 147-175. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/84500,
Access: 03.02.2021.
PBS (2021). External trade statistics tables. https://www.pbs.gov.pk/trade-tables; Industry.
https://www.pbs.gov.pk/content/industry, Access: 13.02.2021 - 24.03.2021.
Pakistan (2021). Provinces & other administrative areas. http://www.pakistan.gov.pk/, Access:
21.03.2021.
Pakmedica (2018). Pakistan hakkında. http://pakmedica.com/pakistan-hakkinda/, Access: 16.12.2020.

310

Rafay, A.; Ajmal, M.; Khalid, Z. 2016). Self-Sustainability of SME Banks - A Myth or Reality?
Evidence from Selected Developing Economies across Asia. SMEDA Research Journal, 3(1):
64-74.
Raza, S. et al (2018). Dissection of small businesses in Pakistan: Issues and directions. International
Journal of Entrepreneurship. 22(4): 1-13. DissectionofsmallbusinessesinPakistan.pdf, Access:
03.12.2020.
Rehman, H.; Awan, M. S.; Ahmed, I. (2005), Role of SMEs in the economy of Pakistan: A critical
analysis. Forman Journal of Economic Studies, (1): 105-125.
Savuk,
SB

I. (2018). Pakistan’ın Türkiye kalkınma tutkusu. https://gasam.org.tr/pakistanin-turkiyekalkinma-tutkusu/, Access: 31.03.2018.

Ideas (2021). 10 profitable small business ideas in Pakistan for 2021.
https://seller.alibaba.com/businessblogs/px9699iy-10-profitable-small-business-ideas-inpakistan-for-2021, Access: 19.02.2021.

SBA (2021). SMEs scopes. https://www.sba.gov/about-sba, Access: 27.09.2020 - 06.04.2021.
SBP (2020). SBP says aware of SMEs difficulties. The Express Tribune. June 11, 2020.
https://tribune.com.pk/story/2240037/sbp-says-aware-smes-difficulties, Access: 23.12.2020.
Shah, S. A. H (2018). Framework for SME sector development in Pakistan (MPD - Planning
Commission SMEs report). pp.1-29. https://www.pc.gov.pk/uploads/report/macro.pdf, Access:
19.12.2020.
Simsek, M. S. and Celik, A. (2019). İşletme bilimine giriş, 26.Baskı, Konya: Eğitim.
SME Bank (2021). SME Sectors Brief. What Are SMEs, Significance of SMEs, Problems Faced by
Pakistan’s SME Sector? SME Financing and Hand-Holding. Financing Facility for Women
Entrepreneurs.
https://smebank.org/media-center/sme-sectors-brief/,
https://smebank.org/products/sbp-concessional-loan, Access: 11.01.2021-31.03.2021.
SMEDA (2020). Small and Medium Enterprises Development Authority. SMEDA objectives. State of
SMEs in Pakistan.
https://smeda.org/index.php?option=com_content&view,
Access:
17.11.2020- 06.04.2021.
SMEDA (2021). SMEDA-ADBI Joint Survey Report - Impact of COVID-19 on SMEs. SMEDA and
TDAP ink MOU. SMEDA - ADBI - APO Joint Survey Report on "Impact of Covid-19 on SMEs
(Feb – 2021). https://smeda.org/index.php?option=com_content&view, Access: 03.01.2020 –
06.04.2021.
TDAP (2020).How to do business in Pakistan? Trade & investment gudie. Trade Development
Authority of
Pakistan
Ministry of
Commerce
(December
2020:
1-17).
https://www.commerce.gov.pk/wp-content/uploads/2021/01/How-to-do-business-inPakistan.pdf, Access: 24.03.2021.

311

TDAP (2021). The Trade Development Authority of Pakistan. Trade statistics. https://tdap.gov.pk/tradestatistics/, Access: 24.03.2021.
UK

(1998). Doing business in Pakistan: Pakistan trade and export guide.
https://www.gov.uk/government/publications/exporting-to-pakistan/doing-business, Access:
11.03.2021.

Ummar, R. and Saleem, S. (2016). Cluster development of small and medium enterprises: A proposed
pathway for policy makers in Pakistan. SME Research Journal, (3)1: 1-22. 2017-Final.cdr,
Access: 19.02.2021.
Worldbank
(2019).
Small
and
medium
enterprises
https://www.worldbank.org/en/topic/smefinance, Access: 14.01.2021.

finance.

World Bank Group (2020). Economy profile Pakistan: Doing business 2020 indicators. pp.1-17.
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/p/pakistan/ pdf, Access:
11.01.2021.
Worldometer
(2021).
Countries
in
the
world
by
population
(2021).
https://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/, Access: 26.03.2021.
Zafar, A. and Mustafa, S. (2017). SMEs and its role in economic and socio-economic development of
Pakistan. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management
Sciences, 7(4): 195-205.

312

Covid 19 Salgınının Küresel Makroekonomik
Etkileri
Global Macroeconomic Impacts of The Covid 19 Outbreak

Mehmet Ali POLAT1

Öz
Bu çalışma; Covid-19 salgınının dünya ekonomilerine etkilerine odaklanmakta ve ekonomik
faaliyetlerin etkilenebileceği ekonomik kanallar tartışılmaktadır. Vaka sayısı ve ölümler arttıkça,
hastalığın seyri küresel ekonomi üzerinde daha da hissedilmeye başlanmıştır. Salgının küresel
ekonomiyi vurduğu bir ortamda, dünya piyasaları, petrol fiyat şoku ile de sarsılmış ve bu bağlamda,
borsa piyasaları son dönemlerin en büyük düşüşlerini yaşamıştır. Covid-19; 21. yüzyılda gerçekleşen
diğer salgınlardan iki yönden ayrılmaktadır. Bunlardan ilki, salgının tüm dünyaya yayılarak
küreselleşmesi sebebiyle gündelik yaşamın ciddi bir düzeyde kısıtlanmış olmasıdır. İkincisi ise, tedarik
zincirleri aracılığıyla ülkelerin birbirleriyle bağımlı ticari ilişkiler içinde olması sebebiyle salgının
ekonomik etkisinin küresel düzeyde gerçekleşmiş olmasıdır. Virüsün, ara üretim mallarında neredeyse
tek tedarikçi konumunda olan Çin’de başlamış olması, mevcut küresel tedarik yapısının çökmesi
bağlamında, ekonominin oldukça şiddetli bir şekilde bozulmasına yol açmıştır. Bu yüzden, dünyada ara
malı üretiminde lider olan Çin’in bu hegemonyası dünya ekonomilerinin geleceği açısından tekrar
sorgulanmaya başlamıştır. Ekonomilerde art arda yaşanan olumsuz tablolar, ekonomilerin böylesi bir
sürece ne kadar hazırlıksız yakalandığını göstermektedir. Çalışmanın amacı; Covid-19’un diğer
salgınlardan farkının ortaya konularak, ekonomilere olan makroekonomik etkilerini ve alınması gereken
mali tedbirleri incelemektir. Çalışmada benimsenen yöntem, yayınlanmış raporlar ve istatistiki veriler
baz alınarak mevcut durumu tespit edip alınması gereken genişletici para ve maliye politikalarını tespit
etmektir. Bu kapsamda; salgın sürecinde dünya ve Türkiye ekonomilerinde meydana gelen değişimler
ve salgınla mücadele kapsamında alınan mali tedbirler ortaya konulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Covid 19 Salgını, Küresel Ekonomi, Küresel Tedarik Yapısı, Mali Tedbirler.
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Abstract
This work focuses on the effects of the Covid-19 epidemic on the world economies and discusses the
economic channels through which economic activities can be affected. As the number of cases and
deaths increased, the course of the disease began to be felt more and more on the global economy. In an
environment where the epidemic hit the global economy, the world markets were also shaken by the oil
price shock and in this context, the stock market markets have experienced the biggest declines of recent
years. Covid-19 differs from other epidemics in the 21st century in two ways. The first of these is that
daily life is severely restricted due to the globalization of the epidemic by spreading all over the world.
The second is that the economic impact of the epidemic occurred at a global level, as countries are in
interdependent commercial relations through supply chains. The fact that the virus started in China,
which is almost the only supplier of intermediate production goods, has led to a severe deterioration of
the economy in the context of the collapse of the current global supply structure. Therefore, this
hegemony of China, which is the leader in the production of intermediate goods in the world, has begun
to be questioned again in terms of the future of world economies. Consecutive negative pictures in
economies show how unprepared economies are for such a process. The aim of the study; By
demonstrating the difference of Covid-19 from other epidemics, it is to examine the macroeconomic
effects on the economies and the financial measures to be taken. The method adopted in the study is to
determine the current situation based on published reports and statistical data and to determine the
expansionary monetary and fiscal policies that should be taken. In this context; the scope of the epidemic
and fight the processes occurring in the world and secretory changes in Turkey's economy is revealed
financial measures taken.
Keywords: Covid 19 Outbreak, Global Economy, Global Supply Structure, Financial Measures.

GİRİŞ
Çin’in Vuhan şehrinde deniz ürünleri ve canlı hayvan satan bir pazarda ortaya çıkan Covid 19 virüsü
dünyanın birçok noktasına yayılmış ve bu bağlamda, dünya ekonomisini tehdit eder hale gelmiştir.
Dolayısıyla, vaka sayısında ve ölümlerde artış görüldükçe küresel ekonomi üzerinde şiddetli bir baskı
hissedilmeye başlanmıştır.
Hisse senedi fiyatlarında ciddi derecede önemli dalgalanmaların yaşanmasının yanı sıra petrol talep
şokunun petrol fiyatlarında düşüşe yol açması, küresel ekonomide manipülasyona yol açmıştır. Suudi
Arabistan’ın petrol üretimini artırma kararı ve Çin’in ithalatı azaltması petrol fiyatlarının ciddi anlamda
gerilemesine yol açmıştır. Bu bağlamda, Covid 19’un etkisiyle dünya piyasalarında borsalar son yılların
en büyük düşüşlerini yaşamıştır.
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Tedarik zinciri yönetimi, maliyetleri düşürmek ve tüketiciye maksimum derecede fayda sağlamak için
malzeme, bilgi ve para akışını optimize etmeyi hedefleyen bir yönetim stratejisidir (Karlı ve Tanyaş,
2019). Covid 19’un başlangıç noktası olan Çin’in ara üretim mallarında tek tedarikçi konumunda olması,
küresel ekonomideki yaranın daha da derinleşmesine sebebiyet vermiştir. Ara mallarının tedariki
hususunda başka bir seçeneğin olmaması, küresel ekonominin daha büyük hasar görmesine yol açmıştır.
Firmalar, faaliyetlerine devam etmek niyetinde iseler tedarikçiler, dağıtıcılar, perakendeciler, lojistik
firmaları gibi birçok farklı oluşumlarla birlikte hareket etmek zorundadırlar. Sürecin doğru yönetilmesi
sayesinde rekabette avantajlar sağlandığı olgusu göz önünde bulundurulursa, tedarik zinciri yönetimi
kavramının önemi daha net anlaşılacaktır (Andjelkovic, 2017: 122).
Bu çalışmada, COVID-19 sonrası dönemde tedarik zincirinin yeniden gözden geçirilmesi ve
yenilenmesi için öneriler, takip edilmesi gereken göstergeler ve çeşitli senaryolara hazırlık planlarından
bahsedilmiştir. Çalışmada; Covid 19 küresel salgınının dünya tedarik zincirine ve petrol piyasasına
etkisi grafik ve şekillerle incelenmiştir. Çalışma; tedarik zincirinde, Çin’e olan mahkumluğun olumsuz
ve tehlikeli sonuçlarının irdelenmesi bakımından önemlidir.

Salgının Dünya Tedarik Zincirine Etkisi
Pandemi; risk yönetimi ifadesi dikkate alındığında, gerçekleşme olasılığı oldukça düşük ve etki düzeyi
oldukça yüksek risk grubunda bulunmaktadır. Sebep olacağı etkinin büyük olması bağlamında Covid
19’a karşı A.B.D., İngiltere, Kanada, Türkiye, Almanya, Avustralya gibi birçok ülke ilgili tedbirler
almışlardır (Karlı ve Tanyaş, 2019: 180). Ancak, yine de bu olumsuz sürecin önüne geçilememiştir. Bu
durumun en önemli nedeni, Covid 19 gibi küresel salgınların ne zaman çıkacağının, göstereceği etki
alanının ve şiddetinin, hızının önceden kestirilemeyeceğidir (Department of Health, 2011: 9).
Covid 19 salgınının başlangıç noktası, tedarik zincirleri bağlamında belirleyici bir olgudur. Çin;
hammadde, yarı mamul ve mamul madde açısından dünyanın en önemli tedarikçisidir. Dolayısıyla,
salgının ortaya çıktığı Çin’de başlayan küresel tedarik zincirleri ile ilgili olumsuz süreç, tüm dünyaya
yayılmıştır. Küresel anlamda tüketimin azalması ve salgının kontrolden çıkması neticesinde üretim
tesisleri çalışmalarını durdurmuştur. Bu bağlamda, Çin’de yaşanan aksaklıklar nedeniyle küresel tedarik
zinciri zarar görmeye başlamıştır. Ürünlerinde kullandıkları hammadde ve ara mallarını Çin’den tedarik
eden zincirler, bu etkileri aşırı derecede hissetmişlerdir.
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Resim 1: Tedarik Zinciri Yönetimi
Kaynak: kobi-efor.com (2021)

İnsan faktörünü göz önünde bulundurursak, tedarik zincirinin talep ve arz taraflarının doğrudan
etkilenmiş olduğunu anlarız. Covid 19; sağlık, tarım, gıda, ulaşım, lojistik, eğitim ve turizm gibi önemli
sektörleri ciddi anlamda etkilemiştir. Covid 19’dan dolayı sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi
bağlamında dünyanın birçok yerinde insanlar işlerine gidememiş ve akabinde, hammadde ile yarı mamul
sıkıntısına bağlı olarak birçok sektörde fabrikalar kapanmıştır (Yıldız, 2020). Özellikle de gıda, ilaç,
maske ve solunum gibi salgın döneminde acil olarak gerekli olan malzemelerin arzında ciddi anlamda
sorunlar yaşanmıştır (Karlı ve Tanyaş, 2014). Ayrıca, seyahat kısıtlamaları ve sokağa çıkma yasakları
sebebiyle turizm sektörü sekteye uğramıştır.
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Resim 2: Tedarik Zinciri
Kaynak: multinet (2021)

Uzmanlar, üretim ve tedarik merkezi olan Çin’in ara ve nihai mal üretimini azaltması ve durdurması
bağlamında yaşanan sorunların daha da büyüyeceğini dile getirmektedirler (Parsons, 2021). Örneğin;
Güney Kore merkezli dünyanın en büyük 5. otomobil üreticisi olan Hyundai, Çin’den ara malları tedarik
edemediği için 5 Şubat 2020’de ülkedeki tüm otomobil fabrikalarını kapatmak zorunda kalmış ve yeni
bir tedarikçi bulana kadar üretim yapamayacağını belirtmiştir (www.dw.com). Alman araç üretici
firmaları VW ve BMW, Çin’de fabrikalarında üretimlerini geçici olarak durdurarak fabrikalarını
kapatmışlardır. Bu gelişmelerden teknoloji firmaları da olumsuz anlamda etkilenmiştir. Örneğin;
Apple’ın ürünlerinin büyük bir bölümünü üreten Foxconn’un, ihtiyaç duyulan parçaların tedariki
hususunda yaşamış olduğu sorunlar, üretimin yavaşlamasına neden olmuştur. Bu bağlamda, şirketin
hisse fiyatları da düşmüştür (Yorulmaz ve Demirdöğen, 2020: 7-8).

Salgının Petrol Piyasasına Etkisi
Pandeminin insan sağlığını ciddi anlamda etkilemesi sonucunda, sosyal mesafe kısıtlamaları ve
tedbirleri nedeniyle küresel anlamda arz ve talep yapısında bozulmalar söz konusu olmuştur. Ülkelerin
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üretimlerinde oluşan keskin düşüşe bağlı olarak, petrol talebinde daralmalar görülmüş hatta petrolü elde
tutma maliyetleriyle petrol fiyatları eksi değerlere kadar düşmüştür (Kuloğlu, 2021: 720).
Covid 19 küresel salgını, arz talep dengesine zarar verdiğinden petrol fiyatları etkilenmiştir (Narayan,
2020; Devpura ve Narayan, 2020; Prabheesh vd.,2020; Ajami, 2020; Albulescu, 2020; Jeris ve Nath,
2020; Zhang, 2021; Salisu vd., 2020). Petrolde yaşanan ilk olumsuz fiyat hareketi Mart 2020’de ortaya
çıkmıştır. Suudi Arabistan ile Rusya arasında yaşanan anlaşmazlık sonucunda petrol fiyatlarında ciddi
anlamda bir düşüş yaşanmıştır. Bu bağlamda, 9 Mart 2020’de WTI vadeli petrol fiyatları, varil başına
30 dolara kadar düşmüştür (Tradingview, 2021).
Covid 19’dan dolayı üretimin kesintiye uğraması bağlamında enerjiye olan talebin azalması nedeniyle
petrolde talep yönlü düşüş riski ortaya çıkmış ve petrol fiyatları gerilemiştir. Fiyatları dengelemek
amacıyla talepteki azalmaya karşılık olarak arz kesintileri uygulanmaya başlamıştır. Dünya çapında
üretimin ve günlük petrol tüketiminin azalması neticesinde, 20 Ocak’ta 65,2 dolara düşen brent petrol
fiyatları, ilerleyen süreçte 58,2 dolara kadar gerilemiştir (BBC, 2021).
Ancak, ilerleyen süreçte petrol arzında yaşanan kesintilerin fiyattaki azalmayı önleyemediği
görülmüştür. Çünkü talepteki azalma arzdaki azalmadan fazla olmuştur.

Grafik 1: WTI Ham Petrol Vadeli Kontrat Fiyatları
Kaynak: tradingview (2021)
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SONUÇ
Covid 19 salgını, ekonomide, arz ve talep hususunda ani değişmelerin yaşanmasına yol açmıştır.
Yaşanan belirsizlikler neticesinde; üretim yani arz küçülmüş, hane halkı talebini azaltmış, yatırımcılar
risklerini azaltmak için yatırımlarını durdurmuştur. Talep şoku ve petrol fiyatları şoku neticesinde
küresel ekonomi sarsılmış ve tüm dünya kaosa sürüklenmiştir.
Tedarik ağı, içerdiği çok sayıda aktör ve karşılıklı ilişkilerden dolayı oldukça karmaşıktır. Ancak, doğru
şekilde yönetilirse rekabet edilebilirlik açısından oldukça avantajlıdır (Kilpatrick ve Barter, 2021).
Covid salgını, oldukça hassas olan bu yapının küresel anlamda zarar görmesine neden olmuştur. Covid
19, tüm tedarik zincirlerini ciddi anlamda etkileyen geniş çaplı bir salgındır. Durumun normalleşmesi,
geniş çaplı küresel bir düzelme ile olacaktır (Deloitte, 2020). Ancak, şu da bir gerçektir ki, Covid 19’un
etkisi bir süre daha devam edecektir. Normalleşmenin başlama zamanı ve mekanı her bölge ve her ülke
için farklı farklı olacaktır. Bu bağlamda, Covid 19’dan çıkarılacak dersler dünya ekonomisinin geleceği
için çok önemlidir.
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Shared Leadership and Business Productivity
Concept: Case of Academician Opinions
Özlem ALTUN1
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Abstract
In the developing world, responsibilities and challenges have shape changed. New management and
work strategies need to be developed to adapt to today's conditions and increase the success rate. In line
with this need, sharing tasks in organizations, having equal say and supporting motivation have an
undeniable effect(Buckmaster, 2004; James, 2011). When we examine the concept of shared leadership
in line with its definition in literature, all individuals are actively responsible for leadership rather than
the leadership of a single individual, which includes strong communication and cooperation among all
individuals. In a shared leadership model, leadership belongs to the group, not the
individual(Kocolowski, 2010; Bostancı, 2012). When the concept of productivity at work is observed,
it is seen that there is a negative effect on the variables such as lack of communication between
individuals, using time inefficiently, and excessive workload(Demirel, 2009). In this context, increased
leadership perception and skills may also affect productivity positively. The aim of the study was to
examine the views of academicians about shared leadership perception and productivity at work. The
sample group of the study consisted of 15 academicians who were reached by snowball sampling method
in order to be easily accessible. The demographic information form, interview form and informed
consent form prepared by the researchers were presented to the sample group. Three experts were
consulted for the interview form. Before the interview form was submitted to the participants, the
participants were informed about the purpose of the research, confidentiality principles were reminded
and informed consent form was presented. In line with the findings of the research, it is important that
new data about the leadership and productivity variables will be added to the literature and it is being
carried out on a current issue. According to the findings, data can be provided for new research,
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educational programs on leadership skills can be organized in universities and the research can be
conducted with a different sample group at different school levels or institutions.
Keywords: Leadership,Leadership Skills Productivity, Academics.

Öz
Gelişen dünya ile birlikte, sorumluluklar ve zorluluklar şekil değiştirmiştir. Gelişen bu düzene uyum
sağlamak ve başarı oranını artırmak için de yeni yönetim ve çalışma stratejilerinin geliştirilmesi
gerekmektedir. Bu ihtiyaç doğrultusunda kurumlarda görevleri paylaşmanın, eşit söz hakkı sahibi
olamının ve motivasyonu destekleyici olmanın yadsınamaz bir etkisi bulunmaktadır (Buckmaster, 2004;
James, 2011). Litaratürdeki tanımı doğrultusunda paylaşılan liderlik kavramını incelediğimizde, tek bir
bireyin liderliğinden ziyade tüm bireylerin aktif olarak liderlikten sorumlu olmaları, tüm bireylerin
birbirleriyle güçlü iletişimini ve işbirliğini içermektedir. Paylaşılan liderlikte liderlik bireye değil gruba
aittir(Kocolowski, 2010; Bostancı, 2012). İşte üretkenlik kavramına bakıldığında ise bireyler arasındaki
iletişimsizlik, zamanı verimsiz kullanma, fazla iş yükü gibi değişkenlerden negatif yönde etkilendiği
görülmektedir(Demirel, 2009). Bu bağlantı doğrultusunda liderlik algısının ve becerilerinin artması
üretkenliği de pozitif yönde etkileyebilir. Litaratürdeki bu bilgiler ışığında çalışmanın amacı
akademisyenlerin paylaşılan liderlik algısı ve işte üretkenlik ile iligili görüşlerinin incelenmesi olarak
belirlenmiştir. Araştırmanın örneklem grubunukolay ulaşılabilir olması amacıyla kartopu örneklem
yöntemiyle ulaşılmış 15 akademisyen oluşturmaktadır. Örneklem grubuna araştırmacılar tarafından
litaratüre bağlı kalarak hazırlanan demografik bilgi formu ve görüşme formu ve bilgilendirilmiş onam
formu sunulmuştur. Hazırlanan görüşmen formu için üç uzman görüşüne başvurulmuştur. Görüşme
formu katılımcılıra sunulmadan önce, katılımcılara araştırmanın amacı ile ilgili bilgilendirme yapılmış,
gizlilik ilkeleri hatırlatılmış ve bilgilendirilmiş onam formu sunulmuştur. Araştırmanın bulguları
doğrultusunda litaratüre liderlik ve üretkenlik değişkenleri ile ilgili yeni veriler eklenecek olması ve
güncel bir konu üzerinde yürütülüyor olması sebebiyle önem taşımaktadır. Elde edilen bulgular
doğrultusunda yeni araştırmalara veri sağlanabilir, üniversitelerde liderlik becerileri üzerine eğitim
programları düzenlenebilir ve araştırma farklı bir örneklem grubu ile farklı okul düzeylerinde ve ya
kurumlarda yürütülebilir
Anahtar Kelimeler: Liderlik, Liderlik Becerileri Üretkenlik,Akademisyenler..

GİRİŞ
Gelişen ve değişen dünyada, teknolojininde ilerlemesiyle insanlar bilinçlenmeye başlamış ve
farkındalıklar artmıştır. Buna rağmen, kurumlardaki gerek yanlış yapılanmalar gerekse uygunsuz
çalışma şartları, karşılaşılan sorunların artması, zorlukların seviyesinin yükselmesi, tüm sorumlulukların
bir kişiye yüklenmesi ve bu kişinin başarılı olmasını olanaksız kılmaktadır. Değişen şartlarla birlikte
öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin de her geçen gün işleri zorlaşmaktadır. Çünkü okul ve toplum
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arasında bir köprü vazifesi üstlenen yöneticilerin tüm liderlik sorumluluklarını üstlenmeleri ve yerine
getirebilmeleri zordur. Dolayısıyla, günümüzde tek kişilik liderlik yerini paylaşılan liderlik’e
bırakmıştır. Bu bağlamda, okul bir bütün olarak düşünüldüğünde, resmi liderlik rolüne sahip kişilerin
oluşturduğu bir liderlik takımı olarak düşünülebilir. (Buckmaster, 2004; Beycioğlu, 2010; Hulpia, Devos
& Rosseel, 2009; James, 2011). Paylaşılan Liderlik, kurum çalışanlarının bulundukları konumları,
uzmanlıkları, ilgi alanları, eğilimleri, yetenekleri ve merak konularına göre ortaya çıkan belli başlı
farklılıklarının olduğu düşünülerek, tüm bunların yönetici tarafından algılanması, farkedilmesi, tespit
edilmesi ve bu farklılıkların kurumun faydası için kullanılması yönünde birbirini tamamlaması ve kurum
çıkarları doğrultusunda paylaşılmasıdır. Tüm bu farklılıkların kurumun misyon ve vizyonu yönünde
kullanılması ve süreçte kurumun diğer çalışanlarının desteğinin alınması, yöneticinin asli görevidir.
Dolayısıyla paylaşılan liderlik, farklı rehber ve yönlerin, farklı yeteneklerle bir araya gelerek
organizasyonun sürece gitmesini sağlama olgusudur(Kocolowski, 2010; Lindsay, Day & Halpin, 2011;
Serrat,2009 ). Yapılan çalışmalar ve araştırmalar sonucunda ortaya çıkan literatürdeki bu bilgilerden
yola çıkarak yaptığımız çalışmanın amacı akademisyenlerin paylaşılan liderlik algısı ve işte üretkenlik
ile iligili görüşlerinin incelenmesidir.
Paylaşılan liderlik kavramına göre, tüm kurum çalışanları etkileşim ve iletişim içerisinde olmalı ve tüm
kurum çalışanlarını kapsamalıdır(Spillane ve diğerleri, 2005). Liderlik en tepeden en alta tüm idari,
akademik ve yönetsel kadro ile beraber (müdürleri, yardımcılarını, öğretmenleri, öğrencileri, öğrenci
aileleri, diğer çalışanları) hizmet etmiş olduğu toplumun konuyla ilgili tüm diğer kurum ve kuruluşlarını
içerisine alacak şekilde genişletilmesi mümkündür (Arrowsmith, 2007). Ayrıca, paylaşılan liderlik, tek
bir lider yerine, farklı seviyelerde ve farklı uzmanlık alanlarına sahip çalışanların da liderlik rolünü
üstlenebildiği “birden çok lider” düşüncesini barındırmaktadır (Harris, 2008, Spillane, 2006).
Yöneticilerin ve öğretmenlerin yeteneklerinin ve becerilerinin birleştirlmesi ile eğitimde yapılacak
uygulamalara yön vermek, öğrencilerin okul gelişimlerini ve başarısının artması için yapılan işbirlikleri
paylaşılan liderlik olarak değerlendirilmektedir (Spillane ve Orlina, 2005,;Gronn, 2002).

LİTERATÜR TARAMASI
Paylaşılan Liderlik
Paylaşılan liderlik ile ilgili literatür çalışmaları incelendiğinde,paylaşılan liderlik’in uygulandığı
örğütlerde çalışanların motivasyonunun ve moralinin arttığı ve iş stresinin azalırken, iş doyumunun
arttığı ve örgüt içi iletişimin güçlenip, ilişkilerin geliştiği saptanmıştır(Akt. Scott & Caress, 2005;
Edmonstone, 1998, Wood, 2005; Wood & Fields, 2007). Öte yandan, paylaşılan liderlik ile okul
ikliminin boyutları olan ekip ruhu, kendini işe verme ve destekleyici okul iklim boyutlarının birbirleriyle
ilişkili olduğutespit edilmiştir (Sarıçiçek,2014). Öğretmenlerin örgütsel bağlılık algıları ile paylaşılan
liderlik algıları arasında olumlu ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (Aslan, Ağıroğlu& Bakır 2014).
Paylaşılan liderlik ilkelerinin uygulanadığı okullarda güvenin yüksek olduğu ve paylaşılan liderlik’in
güven duygusunu artırdığı görülmüştür. Bununla beraber, çalışanlarda psikolojik rahatlık duygusunun
oluştuğu gözlenmiştir. sonucuna varmışlardır (Li, Wang & Chen,2008 ;Yener,2016). Tüm bu
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çalışmalar, okullarda uygulanan paylaşılan liderlik modelinin öğretmenlerin, örğüte güven ve işi
konusundaki duygu durumları üzerinde büyük etkiler yaratabileceğini ifade etmektedir. Örgüt içerisinde
değer gördüğünü ve saygı duyulduğunu hissetmek çalışanların, iş yapma ve kuruma katkı koyma
konusunda çok daha istekli olduklarını, pozitif duygular ile işlerini kabullenmekte ve severek iş
yapmaktadırlar (Dawley, Andrews & Bucklew, 2007; Lam & Lau, 2012). Güven ortamının oluştuğu bir
okulda yapılan tüm değişimler ve düzenlemeler öğretmenleri umutlandırıken, okula ve meslektaşlarına
karşı güvenini artırmakta ve öğrenme ortamının nasıl iyileştirileceği, kalitenin artırılıp nasıl daha iyi
olabileceğini düşünmelerine yardımcı olmaktadır (Bökeoğlu & Yılmaz, 2008). İşini severek yapmak
her zaman motivasyonu artırdığından dolayı işte verimliğide artırmaktadır. Dolayısıyla Eğitim veren ve
alan kişilerin memnuniyetleri hem kendi kurumlarına hemde yetiştirmiş oldukları öğrencilerine olumlu
olarak yansıyacak olup bireysel ve kurumsal başarıyı tetikleyecektir. Yapılan araştırmalar
göstermektedir ki; işini seven ve olumlu duygu ve düşüncelere sahip olan çalışanların örgüte bağlılığı,
örgütsel sahiplenme ve performansının gözle görülür şekilde yüksektir (Turner, 2012; Schwartz, 2011;
Liu, Prati, Perrew & Brymer, 2010). Yapılan çalışmalara bakıldığında örgüte olan güvenin ve işini
sahiplenip severek yapan öğretmenlerin bulundukaları kurumların başarı hedeflerine ulaşabilmesi daha
kolaydır ve bu kişiler kurum için büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla,yapılan tüm çalışmalar
öğretmenlerin okulda varolan paylaşılan liderlik uygulamalarından etkilenebileceği ve bu etkinin işte
verimliliğe yansıyacağını düşündürmüştür. Bu çalışma paylaşılan liderlik ve işte üretkenlik
değişkenlerinin birbiriyle ilişkili olabileceği düşünülebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin
okullarına yönelik paylaşılan liderlik algıları ile işte üretkenlik arasındaki ilişkileri belirlemektir.
Araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
1)Paylaşılan Liderlik ve İşte Üretkenlik kavramları sizin için ne ifade etmektedir, açıklar mısınız?
2) Sizce bir kurumda(üniversitede) bireylerin paylaşılan liderlik özellikleri taşıyor olmasının bireysel ve
kurumsal anlamda
a) olumlu yönleri nelerdir?
b) olumsuz yönleri nelerdir?
3) Sizce bir kurumda (üniversitede) bireylerin paylaşılan liderlik özellikleri taşıyor oluşu aynı kurumda
çalışan bireyler arasındaki etkileşimi nasıl etkiler mi? Açıklar mısınız?
4)Sizce bir kurumda(üniversitede) bireylerin paylaşılan liderlik özellikleri taşıyor oluşu işte üretkenliği
nasıl etkiler?
5) Sizce kurumlarda bireylerin paylaşılan liderlik özelliklerini geliştirmek ve işte üretkenliği artırmak
adına neler yapılabilir?

İşte Üretkenlik Kavramı
Üretkenlik bir örgütte yeralan kişilerin değerlendirilmesinde kullanılabilecek birçok ölçütten birisi olup
çalışan etkinliğinin de bir göstergesidir (Neal ve Hesketh, 2000). Üretkenlik üretmek eyleminden
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türetilmiş olup, ekonomik büyümenin en büyük göstergelerindendir. Üretkenlik ve verimlilik
kelimelerinin anlamları çoğu zaman karıştırılsada aslında verimden türetilen bir kavramdır. Üretkenlik
ve verimlilik birbirleri ile doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi bulunmaktadır. verimlilik kavramına
baktığımızda, üretkenliğe göre daha dar kapsamlıdır. Üretkenlik ve verimlilik doğrudan orantılıdır
dolayısıyla, verimlilikte olan artış üretkenliğe olumlu olarak yansımakta ve artırmaktadır (Haftacı,
1985). üretme eylemi ortaya yeni birşeyler çıkarmak, yenilikleri denemek, çok daha iyiyi bulabilmek
için sürekli ve düzenli olarak çalışmak olarak açıklanabilir (Toprak Arık, 2005: 82). Üretkenlik ise,
üretim sürecinde bulunan girdi ve çıktılar arasındaki ilişkiyi değerlendiren açıklayan bir kavramdır.
genel olarak bakıldığında, hizmet ve mal üretim miktarıyla, bu üretim için kullanılan girdiler oranıdır.
bu oranı çıktı/girdi förmülü olarak kullanılmaktadır (Yurtsızoğlu, 2015;Aslan, 2011). İşte üretkenlik
kavramı ise birm olarak üretim miktarı ile bu üretim esnansında kullanılan tüm araçların kullanım
oranlarıdır. Kısacası, işte üretkenlik kavramı üretilenin, üretilmesi için kullanılana oranıdır (Kobu,
2010).Tüm bu tanımlar genel olarak üretkenlik kavramını analmamıza yardımcı olmaktadır.

YÖNTEM
Araştırmanın amacı doğrultusunda “akademisyenlerin paylaşılan liderlik algısı ve işte üretkenlik ile
iligili görüşlerinin incelenmesi”. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde farklı üniversitelerde görev yapan
15 akademisyenden oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubunu kolay ulaşılabilir olması amacıyla
kartopu örneklem yöntemiyle ulaşılmıştır. Örneklem grubuna araştırmacılar tarafından litaratüre bağlı
kalarak hazırlanan demografik bilgi formu ve görüşme formu ve bilgilendirilmiş onam formu
sunulmuştur. Hazırlanan görüşmen formu için üç uzman görüşüne başvurulmuştur. Görüşme formu
katılımcılıra sunulmadan önce, katılımcılara araştırmanın amacı ile ilgili bilgilendirme yapılmış, gizlilik
ilkeleri hatırlatılmış ve bilgilendirilmiş onam formu sunulmuştur.

BULGULAR
Bu çalışma nitel araştırma yöntemi olan kodlama yönetimi kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma
görüşme şeklinde yapılmış ve tüm görüşmeler ve transkripsiyon süreci araştırmacılar tarafından
yürütülmüştür. Çalışmanın bulguları analiz edilmiş ve aşağıda açıklanmıştır. Sorulardan elde edilen
cevaplar amaçlanan bilgiye ulaşmaya çalışmış ve kodlama sisteminin bir sonucu olarak kategorize
edilmiştir. Paylaşılan liderlik ve işte üretkenlik kavramlarının Akademiyen görüşleri kontrol edildi.
1.Paylaşılan Liderlik ve İşte Üretkenlik kavramları, 2. Bir kurumda bireylerin paylaşılan liderlik
özellikleri taşıyor olmasının etkisi 3. Bir kurumda (üniversitede) bireylerin paylaşılan liderlik özellikleri
taşıyor oluşu aynı kurumda çalışan bireyler arasındaki etkileşimi 4. Bir kurumda(üniversitede) bireylerin
paylaşılan liderlik özellikleri taşıyor oluşu işte üretkenliği etkisi 5. Kurumlarda bireylerin paylaşılan
liderlik özelliklerini geliştirmek ve işte üretkenliği artırma olup 5 alt başlık altında toplanmıştır.
Aşağıdaki tabloda katılımcıların demografik bilgileri verilmiştir ve kategorilere verilen cevaplar tablo
1'de gösterilmiştir. Analiz sonuçlarda yapılmış ve tartışma bölümleri daha anlaşılır hale getirilmiştir.
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Tablo 1. Demografik Bulgular
Kod

Yaş

Cinsiyet

Mesleki
yılı

Alanı

Akademik
ünvan

Medeni
durum

T1

20-29

E

-

Organizasyon ve
yönetim

Araştırma
görevlisi

Bekar

T2

50-59

E

28

Konaklama ve işletme

Öğretim
üyesi

Evli

T3

40-49

K

15

Turizm işletmeciliği

Öğretim
görevlisi

Evli

T4

30-39

E

1

Turizm işletmeciliği

Öğretim
üyesi

Bekar

T5

40-49

E

20

Turizm ve otel
işletmeciliği

Öğretim
üyesi

Evli

T6

30-39

K

2

Turizm işletmeciliği

Öğretim
üyesi

Evli

T7

40-49

K

6

Turizm işletmeciliği

Öğretim
üyesi

Evli

T8

30-39

K

2

İşletme

Öğretim
üyesi

Evli

T9

20-29

K

2

İşletme

Öğretim
görevlisi

Bekar

T10

20-29

K

3

Psikoloji

Öğretim
görevlisi

Bekar

T11

20-29

K

2

Hukuk

Araştırma
görevlisi

Evli

T12

20-29

K

3

Özel eğitim

Öğretim
görevlisi

Bekar

T13

20-29

K

3

Özel eğitim

Öğretim
görevlisi

Bekar

T14

20-29

K

3

Özel eğitim

Öğretim
görevlisi

Bekar
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Kodlama
Kodlamanın ilk aşaması olan açık kodlama yöntemidir. Açık kodlama, toplanan verilerdeki ayrıntıları
inceler ve elde edilen ayrıntıları kategorilere ayırmamızı sağlar. Bu çerçevede yapılan çalışmada açık
kodlama yöntemi uygulanmış olup, kategorilere ayrılmış ve altyazılar oluşturulmuştur. Diğer adım
eksenel kodlama yöntemidir ve bu yöntemle açık kodlamada tartışılan kategoriler bu aşamada birbiriyle
bağlantılı olarak ele alınmaktadır (Johnson,2015). Çalışmamızın yöntemi nitel olup, kodlama analizi
yapılmıştır. Katılımcılar tarafından verilen cevaplar ve kategorilendirilmiş olup aşağıdaki Tablo 2'de
gösterilmiştir.

Tablo 2
Seçmeli Kodlama
Soru Sorular
Cevap örneği
no:
1

Paylaşılan Liderlik
ve İşte Üretkenlik
kavramları sizin için
ne ifade etmektedir,
açıklar mısınız?

Paylaşılan liderlik,
içsel iletişim, ortak
vizyon ve ortak
amaç ve karar
vermede
bireysellikten
kaçınmak ve
üretkenliğin
artması.

Sınıflandır
ma

Kodlar

Cevap
örneğine ait
kod

Olumlu\
Olumsuz
düşünceler

‘Ortak bir amaç
doğrultusunda, ortak
karar alma ve
üretkenliğin artmasını
sağlar’

‘Ortak bir
amaç
doğrultusund
a, ortak karar
alma ve
üretkenliğin
artmasını
sağlar’

‘Üst yöneticilerin
gönüllü işbirliği ile
motivasyonun
artması’
‘Organizasyonu
verimli bir şekilde
yönetmesi’

2

Sizce bir
kurumda(üniversited
e) bireylerin
paylaşılan liderlik
özellikleri taşıyor
olmasının bireysel ve
kurumsal anlamda
a) olumlu
yönleri
nelerdir?
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İş verimliliği artar.
demokratik bir
ortamın olmasına
zemin hazırlar.

Olumlu
düşünceler

‘İşte verimlilik
artacak, işler
demokratik ortamda
olacak’
‘Kurum içi iyi
iletişim, devamlılık
ve güçlü grup oluşur’

‘İşte
verimlilik
artacak, işler
demokratik
ortamda
olacak’

b) b) olumsuz
yönleri
nelerdir?

Otorite ve disiplin
sıkıntıları çıkabilir.

Olumsuz
düşünceler

‘Yok’
‘Rekabet ve
kıskançlık’

‘Otorite
kaybı’

‘Otorite kaybı’
‘Etkili olmasa işte
düşüş olabilir’
3

4

5

Sizce bir kurumda
(üniversitede)
bireylerin paylaşılan
liderlik özellikleri
taşıyor oluşu aynı
kurumda çalışan
bireyler arasındaki
etkileşimi nasıl
etkiler mi? Açıklar
mısınız?
Sizce bir
kurumda(üniversited
e) bireylerin
paylaşılan liderlik
özellikleri taşıyor
oluşu işte üretkenliği
nasıl etkiler?

Sizce kurumlarda
bireylerin paylaşılan
liderlik özelliklerini
geliştirmek ve işte
üretkenliği artırmak
adına neler
yapılabilir?

Etkileşimi artırır bu
da fikir
alışverişlerinin
artmasını sağlar.

Bireylerin iş yükü
azalacağı ve bilgi
paylaşımı ve
gördükleri destek
artacağı için bunlar
üretkenliği olumlu
yönde
etkileyecektir.
Öncelikle
paylaşılan liderlik
ile ilgili eğitici
programlar
düzenlenmeli

Olumlu
düşünceler

‘Kurumun verimliliği
artar’
‘Etkileşim artar’
‘Bireysellikten
paylaşımcılığa geçişi
özendirecek ve
artıracaktır’

Olumlu\
olumsuz
düşünceler

‘Üretkenlik artar’
‘Motivasyon olumlu
olarak etkilenir’

‘Üretkenlik
artar’

‘Aktif katılımcı olur’

Olumlu
düşünceler

‘Seminer düzenlenir’
‘Öncelikleri bilmek,
düzenli iş ortamı ve
görev dağılımı’
‘Kişilerarası
etkileşime
odaklanırsa artar’
‘Yetkileri
farklılaştırıp, işte
üretkenlik
artırılabilir’
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‘Etkileşim
artar’

‘Seminer
düzenlenir’

SONUÇLAR
Paylaşılan Liderlik ve İşte Üretkenlik kavramları
Paylaşılan Liderlik ve İşte Üretkenlik kavramlarını öğrenmek amacıyla, Çalışmaya katılanlara
‘Paylaşılan Liderlik ve İşte Üretkenlik kavramları sizin için ne ifade etmektedir, açıklar mısınız?’ sorusu
sorulmuştur. Çalışmaya katılanların 8’i ‘Ortak bir amaç doğrultusunda, herkesin karar almaya katıldığı,
işte üretkenliğin artıracaktır’ cevabını verdiği görülmektedir. Örnek cevap şöyledir:
Paylaşılan liderlik, içsel iletişim, ortak vizyon ve ortak amaç ve karar vermede bireysellikten
kaçınmak ve üretkenliğin artması ( T5)
Çalışmaya katılanların 3’ü paylaşılan liderlik ve üretkenlik kavramını ‘Üst yöneticilerin gönüllü işbirliği
ile motivasyonu artırması’ olduğunu söylemektedir. Örnek cevap şöyledir:
Paylaşılan liderlik, örgütlerinde belirlenen amacı gerçekleştirmek için tüm üst yöneticilerin
ellinde olan yetkinlikler çerçevesinde gönüllü olarak işbirliği gerçekleştirmesi olarak tabir
edebilirim. işte üretkenlik sağlamak için çalışanların motivasyonu ve psikolojik sermayelerini
yüksek tutmak olanların iş verimliliği artıracaktır.(T4)
Çalışmaya katılanların 2’si paylaşılan liderlik ve işte üretkenlik kavramını ‘organizasyonu verimli ve
etkili şekilde yönetme’ olduğunu söylemektedir. Örnek cevap şöyledir:
Paylaşılan liderlik organizasyonu verimli ve etkili şekilde yönetmeyi aynı zamanda işteki
verimliliğin artması (T7)

Bir kurumda bireylerin paylaşılan liderlik özellikleri taşıyor olmasının etkisi
Bir kurumda bireylerin paylaşılan liderlik özelliklerini taşıyor olmasının etkisini öğrenmek amacıyla,
Çalışmaya katılanlara ‘Sizce bir kurumda(üniversitede) bireylerin paylaşılan liderlik özellikleri taşıyor
olmasının bireysel ve kurumsal anlamda olumlu veya olumsuz yönleri nelerdir?’ sorusu sorulmuştur.
Çalışmaya katılanların 10’u olumlu yönleri olarak, ‘İşte verimlilik artacak, işler demokratik ortamda
olacak’ şeklinde ifade etmiştir. Örnek cevap şöyledir:
İş verimliliği artar. demokratik bir ortamın olmasına zemin hazırlar. (T6)
Çalışmaya katılanların 4’ü ise ‘Kurum içi iyi iletişim, devamlılık ve güçlü grup oluşur.’ şeklinde ifade
etmiştir. Örnek cevap şöyledir:
Kurum içi iletişim, devamlılık, ödüllendirmek, birlik ve güçlü bir grup olmasını sağlar. (T7)
Çalışmaya katılanların 6’sı kurumda bireylerin paylaşılan liderlik özellikleri taşıyor olmasının olumsuz
yönlerine ‘otorite kaybı’ şeklinde cevap vermiştir. Örnek cevap şöyledir:
Otorite ve disiplin sıkıntıları çıkabilir. (T9)
Çalışamaya katılanların 3’ü ‘etkili olmasa işte düşüş olabilir’ şeklinde cevap vermiştir. Örnek cevap
şöyledir:
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Organizasyona bağlılıkta düşüş olabilir. (T2)
Çalışmaya katılanların 2’si ‘rekabet kıskançlık’ ve 2 kişi ise ‘olumsuz yönü yok’ şeklinde cevap
vermiştir. Örnek cevap şöyledir:
Rekabet ve kıskançlık olur (T6)
Olumsuz yönü bence yoktur. (T9)
Bir kurumda (üniversitede) bireylerin paylaşılan liderlik özellikleri taşıyor oluşu aynı kurumda
çalışan bireyler arasındaki etkileşimi
Bireylerin paylaşılan liderlik özelliği taşıyor olmasının diğer çalışanlar ile arasındaki etkileşimin nasıl
olacağını öğrenmek amacıyla, çalışmaya kayılanlara ‘Sizce bir kurumda (üniversitede) bireylerin
paylaşılan liderlik özellikleri taşıyor oluşu aynı kurumda çalışan bireyler arasındaki etkileşimi nasıl
etkiler mi? Açıklar mısınız?’ soru sorulmuştur. Çalışmaya katılanların 7’si ‘etkileşim artar’ şeklinde
cevap vermiştir. Örnek cevap şöyledir:
Etkileşimi artırır bu da fikir alışverişlerinin artmasını sağlar. (T7)
Çalışmaya katıların 5’i ise ‘kurumun verimliliği artar’ şeklinde cevap vermiştir. Örnek cevap şöyledir:
‘Motivasyon sağlaması nedeniyle verimlilik artar. (T5)
Çalışmaya katılanların 2’si ‘Bireysellikten paylaşımcılığa geçişi özendirecek ve artıracak’ şeklinde
cevap vermiştir. Örnek cevap şöyledir:
Bu kişilerin bireysellikten kaçmalarını ve kurum olarak paylaşımcılığa doğru bir özendirme
olabilir. Ve bu durumda artacaktır. (T4)

Bir kurumda (üniversitede) bireylerin paylaşılan liderlik özellikleri taşıyor oluşu işte üretkenliği
etkisi
Bir kurumda bireylerin paylaşılan liderlik özellikleri taşıyor olmasının işte üretkenliğe etkisini ortaya
çıkarmak amacıyla, çalışmaya katılanlara ‘Sizce bir kurumda(üniversitede) bireylerin paylaşılan liderlik
özellikleri taşıyor oluşu işte üretkenliği nasıl etkiler?’ sorusu sorulmuştur. Çalışmaya katılanların 9’u
‘üretkenlik artar’ şeklinde cevap vermiştir. Örnek cevap şöyledir:
Bireylerin iş yükü azalacağı ve bilgi paylaşımı ve gördükleri destek artacağı için bunlar
üretkenliği olumlu yönde etkileyecektir. (T1)
Çalışmaya katılanların 3’ü ise ‘motivasyon olumlu olarak etkilenir’ şeklinde cevap vermiştir. Örnek
cevap şöyledir:
Çalışanların paylaşılan liderlik özellikleri olması motivasyonu olumlu olarak etkiler. (T7)
Çalışmaya katılanların 2’si ‘aktif katılımcı olur’ cevabını vermiştir. Örnek cevap şöyledir:
Pasif uygulayıcından aktif katılımcıya geçmeye sebebiyet verir. (T5)
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Kurumlarda bireylerin paylaşılan liderlik özelliklerini geliştirmek ve işte üretkenliği artırma
Kurumlarda bireylerin paylaşılan liderlik özelliklerini geliştirmek için ve işte üretkenliğini artırmak için
neler yapılması gerektiğini öğrenmek amacıyla, çalışmaya katılanlara ‘Sizce kurumlarda bireylerin
paylaşılan liderlik özelliklerini geliştirmek ve işte üretkenliği artırmak adına neler yapılabilir? sorusu
sorulmuştur. Çalışmaya katılanların 7’si ‘seminer düzenlenir’ şeklinde cevap vermiştir. Örnek cevap
şöyledir:
Öncelikle paylaşılan liderlik ile ilgili eğitici programlar düzenlenmeli. (T6)
Çalışmaya katılanların 5’i ‘Öncelikleri bilmek, düzenli iş ortamı ve görev dağılımı’ şeklinde cevap
vermiştir. Örnek cevap şöyledir:
Görev ve yetki tanımlanmasının iyi yapılmasının iyi yapılması, işlerin bölünmesi ve göre
dağılımın yapılması. (T3)

Çalışmaya katılanların 2’si ‘Kişilerarası etkileşime odaklanırsa artar’ şeklinde cevap vermiştir. Örnek
cevap şöyledir:
Paylaşılan lider, kişilerin davranışlarından çok diğer kişiler iler etkileşimine odaklanması işte
üretkenliği artırmada önemli bir unsurdur. (T8)

TARTIŞMA ve SONUÇ
Değişen dünya ile birlikte, yaşam standartları, görevler, sorumluluklar ve getirdiği zorluluklar değişim
göstermektedir. Bu değişimin içinde yok olmamak için uyum sağlamak ve başarı oranını artırmak
gerekmektedir. Bunun için de herdaim güncel kalınmalı, yönetim ve çalışma stratejilerinin sürekli olarak
geliştirilmesi gerekmektedir.
Bu çalışmada, Paylaşılan Liderlik ve İşte Üretkenlik kavramlarına akademisyenlerin bakış açıları ile
açıklanmaya çalışılmıştır. Paylaşılan Liderliğin işte üretkenliği arttırmasının yanında kurum içi
demokrasinin sağlanması gibi davranışların üzerinde de etkisi vardır. Özellikle Bir kurumda bireylerin
paylaşılan liderlik özellikleri taşıyor olmasının kurum içi iyi iletişim, devamlılık ve güçlü grup
oluşumunu sağlayacaktır. Ayrıca, bireylerin paylaşılan liderlik özellikleri taşıyor oluşu aynı kurumda
çalışan bireyler arasındaki etkileşimi artıracak ve bireysellikten paylaşımcılığa geçişi özendirecek ve
artıracaktır. Öncelikleri bilmek, düzenli iş ortamı, görev dağılımının olması ve kişilerarası etkileşime
odaklanmanın artması, bireylerin paylaşılan liderlik özelliklerini geliştiriri ve işte üretkenliği artırır. Öte
yandan, otorite kaybı ve sürecin iyi yönetilememesi, kıskançlık ve rekabetin liderlik etkilerinin
azalmasına ve verimliliğin düşmesine sebeb olması ise kurumda bireylerin paylaşılan liderlik özellikleri
taşıyor olmasının olumsuz yönleri olarak ortaya çıkabilir. Özellikle son zamanlarda değişen çalışma
ortamına dair yeniliklerle birlikte öne çıkan liderlik yaklaşımlarından paylaşılan liderlik ve işte
üretkenlik kavramı ifade edilmeye çalışılmıştır. Paylaşılan liderlik kavaramı ile işte üretkenliğin
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birbirini etkilediği ve iyi yönetildiği takdirde çalışanlar arası iletişimi, etkileşimi ve işte üretkenliği
artıracağı dolayısıyla başarıya ulaşma konusunda çok daha etkili olacağı söylenebilir.

KISITLAMALAR ve ÖNERİLER
Akademiyenlerle yapılan bu araştırmada, paylaşılan liderlik kavramı ve işte üretkenlik kavramlarına
akademisyenlerin bakış açısı ele alınmıştır. Çalışmanın sonuçlarına bakıldığında ise paylaşılan liderliğin
işte üretkenliğe pozitif etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırmanın bulguları doğrultusunda
litaratüre liderlik ve üretkenlik değişkenleri ile ilgili yeni veriler eklenecek olması ve güncel bir konu
üzerinde yürütülüyor olması sebebiyle önem taşımaktadır. Elde edilen bulgular doğrultusunda yeni
araştırmalara veri sağlanmıştır. Çalışmada bazı sınırlamalar ve kısıtlar bulunmaktadır. Katılımcı sayısı
geçerli bir sonuca ulaşmak için yeterli olmamakla birlikte görüşmeciler akademisyenler olarak seçilmiş
ve çalışma bu yönde yapılmıştır. Bu çalışma gelecekte yöneticlerden seçilen katılımcılarla ve sektöre
yapılmalıdır. Gelecekte yapılacak bir diğer çalışma ise kurumlarda yer alan çalışanlarada yapılabilir.
Öte yandan,çalışma nitel olarak yapılmış olup dar bir çerçevede ele alınmıştır, genel bir sonuç elde
edebilmek için nicel çalışmalar yapılabilir ve daha çok katılımcıya ulaşılabilir. Ayrıca, üniversitelerde
liderlik becerileri üzerine eğitim programları düzenlenebilir ve araştırma farklı bir örneklem grubu ile
farklı okul düzeylerinde yürütülebilir.
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Abstract
Personnel training should be renewed and carried out periodically depending on the developing
technological, economic, political, and social conditions. These activities, which should be done without
delay in certain periods, will increase the knowledge and skills of the staff and will enable their talents
to be revealed, and therefore they will make a positive contribution to organizational success. The
Covid-19 (coronavirus) pandemic has brought various problems to enterprise organizations along with
all humanity. A series of measures have been taken for the fight against the virus in the world and Turkey
to reduce the speed of propagation of the epidemic. In this environment, enterprises also make changes
in their practices by taking into account the current conditions and trying to overcome the process, and
employees try to fulfill their current obligations from their homes or places where they have to be,
employing communication tools such as teleconference system, e-mail, telephone. The epidemic has
begun to reshape the traditional way of working and the training that company personnel should receive
by allowing different sectors to be born and develop by using communication tools much more. This
study has been prepared for generally accepted personnel training practices in enterprises during the
Covid-19 pandemic process. As a result of the study, a general evaluation has been carried out and
various suggestions have been put forward for those concerned.
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INTRODUCTION
Making the organizational structure sustainable is an indispensable issue for enterprises. Sustainability,
on the other hand, requires effective personnel training with many elements. By revealing the employee's
talent and ability to do his/her job effectively, efforts made to increase performance and new knowledge
transfer functions constitute the essence of education. When it comes to the training practices for
personnel in enterprises, job training, on-the-job training, off-the-job training, technology-supported
training can be listed. These training sequences, which are carefully applied for the training of the
personnel, indicate that the enterprise is developing consciously; it is also directly related to knowing,
understanding, and embracing company goals for employees to achieve an efficient performance.
The Corona (Covid-19) outbreak emerged in Wuhan (China) in early December 2019. The Covid-19
disease, which emerged with cases of pneumonia of unknown cause, has turned into a global epidemic
as it has affected the whole world. The World Health Organization declared this situation as "Pandemic"
on March 12, 2020. In this process, life in all countries has drifted away from normal. To adapt to the
situation, enterprises have started to change all their systems by making use of new practices. As this
epidemic has caught many enterprises off-guard, it has also affected employees economically and
psychologically and continues to affect them. (WHO, 2020/a: 1; WHO, 2020/b: 1; Wu, Chen, and Chan,
2020: 217-220; Celik and Nalcacigil, 2020: 606-607).
Participation in activities outside the office with the help of information technologies has developed
more during the pandemic period, due to some necessity. Pieces of training carried out through online
learning, webinars, simulation, workshops, and distance learning methods have been also able to
increase staff motivation and organizational belonging. This study has been prepared to determine the
personnel training practices accepted and applied in enterprises during the Covid-19 pandemic process.
The study consists of three separate sections. In the first part, it has been brought clarity to personnel
training. In the second part, the Covid-19 pandemic has been explained. In the third part, personnel
training practices in enterprises in the Covid-19 process have been included. Finally, the study has been
concluded with results and suggestions.

1. PERSONNEL TRAINING
“Training is the activities implemented for the personnel who have become inadequate in the profession
to do their job as much as before or for them to do their job even more efficiently. Efficient and
productive work of the personnel depends on the qualifications they have in accordance with the
requirements of the job. It is necessary to make changes in the knowledge, skill, and ability levels of the
personnel if they become insufficient for reasons such as their obsolescent information, or the emergence
of new methods, etc. This is called personnel training. This training provides significant benefits to both
trained employees and the enterprise. On-the-job training aims to train the employee on the job without
removing them from the working environment. Off-the-job training methods are used in cases where it
is deemed that it is not possible, practical, efficient, and useful to make changes in the knowledge, skill,
and ability levels of the employees on the job” (Simsek and Celik, 2019: 346-347). Human resources
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are concerned with the efficient work and development of the individual. Sustaining existing strategies
depends on meeting the qualitative and quantitative needs of personnel (Potemkin and Rasskazova,
2020: 5). Personnel quality in production is more important than the excess of manpower. In addition to
the training that the employees have acquired before, the on-the-job training provided after employment
takes economies forward in both technological and industrial fields (Gurultu et al., 2020: 25-26). In this
way, the potential growth of the institution occurs. Increasing special activities required for personnel
success reveal their creative and entrepreneurial talents (Potemkin and Rasskazova, 2020: 5). Under the
title of training in organizations, the concept and scope of personnel training, the purpose of personnel
training, and training practices for company personnel are included.

1.1 The Concept and Scope of Personnel Training
For enterprises to achieve their establishment purpose and goals, it is imperative to meet the training
and development needs of managers as well as personnel and to carry out the necessary training activities
in the most efficient way by taking into account today's conditions. The environment in which learning
takes place should be developed in accordance with the learning process. To evaluate the outcome of
the training, it is useful to focus on analytical learning in terms of its reliability, validity, effectiveness,
and usefulness (Ibrahim et al., 2020: 13).
The absolute way to ensure competitive power in the competitive environment between institutions is
not working the easy way but the continuous and high-quality training process of well-trained personnel
who are integrated with the institution. Besides, the training given by human resources management
helps organizations to facilitate the management and supervision of the personnel (Surucu, 2012: 170171).
To keep up with the competition in a changing global environment is an important issue, and it is an
indispensable element for the existence and sustainability of the enterprise. This element is possible with
training and development because, within the frame of the conditions, an enterprise with unqualified
employees has no chance to compete with other organizations. For this reason, training is the attempt to
improve the possible and usual performance of the personnel by increasing the ability of them to do his
/ her job effectively (Oge and Karasoy, 2016: 121).
The fact that the focal point in training is the main aim of the organization is an indication of the great
progress of the enterprise. The fact that this situation can be more effective is related to the understanding
and acceptance of the goals of the enterprise by the members working in the enterprise (Altinisik, 1996:
333-334).
The training of the personnel is aimed at contributing to the achievement of the strategic goals of the
enterprise. Increasing personnel satisfaction and work efficiency are among the goals of education in
the organization. General objectives regarding the personnel training might be listed as follows: It helps
employees to develop their level of knowledge and skill concerning the status of the job the employee
is employed in. It includes studies for teaching the work environment and the nature of the job to be

347

performed by the newly recruited individual or group. It should be aimed to change the attitudes and
behaviors of the employees towards the enterprise positively and to integrate them with the system
(Surucu, 2012: 172).
On-the-job training aims to create the intellectual capital that develops and grows in every aspect, which
is the most precious wealth for an economy. For this reason, the training to be carried out will affect the
nature and quality of the company and the productivity of the employee. Institutions that cannot keep
up with innovation and change in the process will not survive. In addition to theoretical knowledge, it
is necessary to follow the advances in science and technology to overcome adverse situations. While
technical knowledge was based on the perspective of on-the-job training in the past, today it is seen that
it is shaped by taking and implementing decisions (Gurultu et al., 2020: 25-26).
The information to be made before the training that informs employees about the enhancement of their
knowledge and skill with on-the-job training increases the efficiency of the training for the personnel.
The desired efficiency and detailed learning in personnel training can only be achieved by adapting to
the training program and with the motivation to learn. (Yilmaz, Celik and Erat, 2018: 736-738).

1.2. The Purpose of Personnel Training
The purpose, function, benefits of education for enterprise can be listed as follows; There is an increase
in production and quality. Progress is made in systems and methods. Job incompatibilities are reduced
to a minimum. It recovers the employees’ morale. The cooperation between the employees and the
management is improved. There is an increase in work efficiency. There is a shortening in the learning
process with training. Continuity and flexibility are provided (Surucu, 2012: 172).
The development of industries and technological advances have increased the need for continuous
training of employees. Continuous personnel training is needed to increase productivity. What is meant
by continuity is that it lasts a lifetime. With this system, lifelong education is continued. Modern
companies and enterprises that want to gain competitive power must do this. With the follow-up of
technology, it is essential to change behaviors beyond collecting and spreading knowledge.
Organizations that adapt training find effective solutions for the problems of management and
employees. The understanding of continuing education depends on the development of the abilities of
the individual and has “lifelong, permanent, continuous and repetitive” dimensions (Kopteva et al.,
2020: 1-3, Mikuljevic, 2013: 468-474).
In information technology, information is always produced, spread, processed, and managed. With
personnel training, productivity is increased and problems are solved. Employees develop their
knowledge and skills by adding new to their careers and values in the labor market with the help of the
education they receive. Human resources are very important and vital for the success of the organization.
Business to the business competition is possible with human resources. If there are no employees in the
organization, growth/development cannot occur because the purpose and the means of achieving
development is the individual (Surucu, 2012: 173; Goga et al., 2020: 31-32).
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Among the general purposes of on-the-job training, the following may come to the forefront; “providing
the personnel with the necessary knowledge and skills, determining talents and developing them in the
desired direction, increasing the production of quality goods or services, increasing morale and
motivation, developing a sense of trust, providing the opportunity for promotion, reducing employee
mobility, absenteeism, conflict, and disciplinary incidents, gaining the competencies to establish
relationships that will eliminate conflicts, insecurity, and imbalances, providing effective
communication, and coordination, increasing ability to adapt to innovations, easing supervision,
reducing workplace accidents, ensuring job security” (Taymaz, 1981: 6).

1.3. Training Practices for Company Personnel
Within the scope of training practices for company personnel, it is beneficial to clarify the subjects of
orientation, on-the-job training, off-the-job training, and technology-supported training:
-Orientation Training: The orientation training program is the process of informing the new employee
about the organization, goals, and objectives of the organization, policies, colleagues and the work to be
done by the employee. Anxiety and tension will disappear in those who are subject to this training and
adaptation to the institution will be achieved (Yilmaz, 2020: 26). With this training, the new employee's
recognition of the organization and the revealing and development of his / her abilities and potential
both motivate the employee and contribute to achieving organizational goals (Gurbuz and Bas, 2020:
31). The employee is very enthusiastic, curious, and sensitive when he/she first starts the job. It is
necessary to turn this situation in favor of the business in the most effective way. Orientation training is
to prevent possible problems that may arise in the future by explaining the details and mastership
required by the job in the working organization in the first days. This situation is a factor that accelerates
order and harmony. If the employee has transferred from a different enterprise, previous experiences
should be made use of. However, it is necessary to instill the organizational culture in his / her new
environment as soon as possible. Orientation plans usually include the following stages; “preparing to
welcome new employees, meeting them, showing interest, introducing the enterprise in general,
explaining the functions of the unit to be worked on, informing about the working rules, introducing
colleagues, teaching the processes and following the developments” (Surucu, 2012: 174).
-On-the-Job Training: On-the-job training provides employees to learn and adapt to new tasks and jobs
to be done. While, sometimes, it is planned and systematically done, sometimes it is done when it is
necessary while on the job. The trainer conducting on-the-job training might be an expert. The most
effective and efficient results are achieved with the help of learning by doing it on the job. The purpose
of utilizing this type of education is to enable the employee to learn while doing his / her job without
forcing back him/her from the job. With the training being carried out under the supervision of the
manager, the employee who receives the training realizes the seriousness of this training. Errors can
occur in learning, which is very common and provides experience. The immediate practice of the learned
information or skills affects the motivation of the trained personnel (Sürücü, 2012: 175). On-the-job
training is usually provided by supervisors or specialist tutors. Apprenticeship, training through an
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internship, training under supervision, team learning and job rotation are some of these (Altindis and
Ergin, 2018: 161).
-Off-the-Job Training: Off-the-job training differs from on-the-job training. It is aimed to improve the
perspective of the personnel by participating in training programs including special expertise. In these
pieces of training, general principles and rules are handled with a systematic perspective, and
professional expertise development can be aimed at. Relevant pieces of training may take a few days or
weeks, or they can be carried out in the form of a short course by experts, enterprise personnel, or
university faculty members. There are some practice types such as courses, seminars, conferences, inbasket training, excursion, and simulation method, role-playing method, and enterprise game method
(Surucu, 2012: 175-176).
-Technology-Supported Training: In the globalizing world, the phenomenon of competition makes itself
evident in every field. Adaptation to technology is of undeniable importance for organizational life.
Technological developments have been used in many enterprises and organizational activities. Planning
and arrangements are carried out in these environments to close the training gaps related to knowledge,
skills, and attitudes towards human resources. Many institutions have transferred their HRM practices
to the digital platform. In training, recruitment, orientation, rotation, evaluation, and supervision
processes; virtual management practices and versatile information technologies have started to be used
intensively (Simsek et al., 2016: 333-334; Kirilmaz, 2020: 188).

2. COVID – 19 PANDEMICS
2.1. The Concept of Pandemic
Pandemic means "a disease or an infection spreading over a wide area such as countries, continents and
even the whole world". Infectious disease is “a disease caused by the direct or indirect transmission of
an infectious agent or its toxic (harmful-toxic) products from a source to a susceptible person” (Turkish
Ministry of Health, 2020/a; Turkish Ministry of Health, 2020/b). In the epidemic, which manifests its
effect on a global scale, it must become a behavior for every individual in the society to comply with
the physical distance rule, hygiene, and mask rules (Akboga, 2020: 160). Apart from plague and cholera,
diseases that have serious consequences are flu epidemics. The biggest negative consequence of flu
disease is that it reaches the lungs and causes pneumonia. The number of pandemics of the flu known
to originate from China is over 10. The mutation of the virus that causes the infection in flu disease as
well as the constant change of the treatment of the disease is among the difficulties encountered. For
this reason, it is very difficult to have a definite and clear treatment for flu caused by viruses that people
do not know about (Kilic, 2020: 31).
There have been many epidemics so far in history. Before the Covid-19 Pandemic process, SARS
(2003), swine flu (2009-2010), and MERS (2015) viruses were encountered, as well (Tunc and Atici,
2020: 342). According to the data of the Turkish Ministry of Health, “the virus is a creature that has a
genetic material and does not have any cell membrane, nucleus, cytoplasm, and organelles. It can only

350

reproduce inside the host cell and some viruses cause diseases in humans.” (Turkish Ministry of Health,
2020/c). The causative agent of Covid-19 is a virus named SARS-CoV-2 from the family of
coronaviruses. Antibiotics do not have any impact on viral diseases. The coronavirus is a large family
of viruses with single-stranded RNA, enveloped, with protein protrusions on the surface. Coronaviruses
(CoV) are responsible for mild to moderately severe respiratory diseases, as well as severe diseases such
as MERS (Middle East Respiratory Syndrome), SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome), and
Covid (Tunc and Atici, 2020: 344; Kilic, 2020: 49).
2.2. COVID-19 (Coronavirus) Pandemic
The Corona (Covid-19) outbreak emerged in Wuhan (Hubei, China) on December 1, 2019. The virus
emerging in the Wuhan province of China began to affect many regions (Hubei, Zhejiang, Guangdong,
Henan, and Hunan) and cities such as Beijing and Shanghai in January. The problem spread to countries
such as Thailand, the Republic of Korea, Japan, the Philippines, and Vietnam. Among the indicators of
this virus, which is a new generation disease that can be transmitted from person to person by droplets
or contact, “high fever, dry cough, fatigue, few gastrointestinal infection symptoms” are in the
foreground (WHO, 2020/a: 1; WHO, 2020/b: 1; Wu, Chen, and Chan, 2020: 217-220; Celik and
Nalcacigil, 2020: 606-607).
WHO raised Covid-19 to "very high" in the global risk assessment on February 28, 2020, and declared
it as a global epidemic (Moore and Bell, 2020: 3). Data from a total of 215 countries covered by the
WHO have reached huge proportions. As of March 31, 2021, the total number of cases has become
128,761,559 people and the number of people who died has become 2,814,383 in total (Worldometer,
2021).
Coronavirus (Covid-19, SARS-CoV-2, 2019-nCOV) disease is a newly discovered infectious disease.
The course of the disease among humans can be mild to moderate in most of the people who are infected,
but much more serious adverse evolvements can be seen in individuals with chronic disease or old
people. The best solution to prevent and delay the risk of infection is to provide information about the
conditions caused by this virus and the spreading rate. Infection occurs through the respiratory tract. For
this reason, advice about breathing (sneezing, coughing, etc.) should be given everywhere and
precautions should be taken by paying attention to etiquette (WHO, 2020/c: 1).
Disinfection procedures are the most important method in combating the epidemic. Compliance with
social hygiene rules is a mandatory step in this process. It should not be forgotten that a balanced and
healthy diet, as well as early diagnosis and treatment methods, are also important steps in the process.
Outbreaks engrave on the lives of people and societies. It is possible to see its inspiration in songs,
poems, dance, novels, and jokes. The current pandemic will also end after a few attacks, but if we
observe the past, it is expected that it will lead to different changes in many fields (Tunc and Atici, 2020:
344; Kilic, 2020: 49).
The World Health Organization stated that 2020 was destructive on a global scale, but while it has taken
a great way in the last two decades regarding outbreaks, an epidemic like Covid-19 confronts all regions
and turns upside-down the whole system. To prevent this destructive process from continuing in 2021,
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WHO has issued a call for it to its regions and has invited health sectors and governments to act jointly
in cooperation to avoid pandemics and possible situations. In Covid-19 and other epidemic situations,
by applying measures such as physical distance, the spread of this virus can be prevented and possible
solutions can be provided (Glassgold and Wolff, 2020: 941-942, WHO, 2020/a: 1; WHO, 2020/b: 1).

3. PERSONNEL TRAINING PRACTICES IN ENTERPRISES DURING COVID-19 PROCESS
Pre-service and in-service training is of great importance to providing the necessary and sufficient
performance from the personnel, which is an effective and important element in the structure and
functioning of the management. Institutions that want to increase the motivation and commitment of
their employees are the enterprises that realize the importance of in-service training and implement it
continuously and in a planned way (Aydin, 2007: 1; Yilmaz, Celik and Erat, 2018: 737). It is difficult
to predict the future and make decisions depending on these predictions. Besides, enterprises should
focus on learning ability development and professional development to be prepared for changes both in
the current situation and in the future. The solutions to the problems that arise with the changes are
adapted with digital technologies (Potemkin and Rasskazova, 2020: 5; Beer and Mulder, 2020: 16,
Mikuljevic, 2013: 470). With digitalization, both time savings can be achieved and effective pandemic
management can be conducted with the help of the compliance of physical distance. Covid-19 allows
enterprises and employees to meet faster and more effectively on the digital platform, resulting in a
reduction in the cost of training provided to employees (Oge and Cetin, 2020: 10-13). Under this
heading, examples of personnel training practices in Turkey have been explained as well as examples
of personnel training practices abroad.

3.1. Examples of Personnel Training Practices in Turkey
Apart from innovation, it is obvious that starting from the near future with Covid-19, change and
transformation with digitalization will be a savior for enterprises. With the rapid change and
transformation in technology, organizations that understand the future will overcome this problem of
the day with their change and transformation, and this will be possible only with the ‘successful
managers’. The facts revealed by this pandemic, which has affected the whole world with the effect of
globalization, are that managers should be more dynamic and it is understood that managers should
encourage their employees to reinforce their belief in change, they should motivate them and provide
them with the training of the necessary management and practices to overcome all difficulties together
(Akkaya, 2020: 945).
Some organizations have faced uncertainty, complexity, volatility, and an unstable period during the
Covid-19 process. To eliminate these, permanent and trustworthy practices have been increased and
organizational belongings could be increased. Homeworking for employees has been perceived as taking
into account the health of the employees and giving importance to them. This situation has increased
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both motivation and the sense of worthiness (Sukoco et al., 2020: 265-266; Tuna and Turkmendag,
2020: 3259).
Pandemic conditions have closely affected some companies and sectors in terms of their way of work
and development. For example; Banks ensure that their cards are used in-store shopping with contactless
payment, and workplaces provide public education to their personnel at their workplaces, and official
institutions provide information to the public through TV channels and the media. Official and private
institutions also send warning information messages to their personnel’s mobile phones and e-mail
addresses. Dogus Otomotiv carries out a gamification-based mobile orientation program online for
newly recruited personnel for better recognition and adaptation of the company. Many technical and
administrative works such as training and development activities are carried out on the digital platform.
Borusan Holding provides quick access to personnel through orientation training and online feedback
via the company's mobile application. Also, in the recruitment process at the holding, a pool of
candidates is created using technologies such as artificial intelligence and ranked according to
competence. Deniz Bank provides different practices related to digitalization and supports its personnel
by training them in every subject. For example, "Denizasiri" is the bank's online internship program,
and the "Deniz İncisi" is the internship program with personal recruitment for university students.
"Denizde" application is an intra-organizational mobile application with easy access to training for
personnel. Schneider Electric company of Turkey provides small-scale training programs on the digital
platform for employees by making use of a mobile training application. Off-the-job training and incompany training are also included in this program. In this way, employees increase their level of
knowledge and skill and become aware of evolutionary developments. P&G Turkey also conducts
training programs on the digital platform (Kirilmaz, 2020: 195-196).
Turkey Metal Industrialists’ Union has expressed, in a statement issued to the industry, that orientation
training for the new employees should be done online, and that if it is not possible to conduct it online,
it should be done by complying with the social distance rule. In accordance with legal obligations; job
security and hygiene training and new rules and precautions should be taught for the personnel to adapt
to the job again. Staff should be trained on risk analysis and control measures. Technical pieces of
training for on-the-job training are carried out with augmented reality applications, not on the machine.
All employees are provided with digital literacy training. Applications of pieces of training with real
equipment requiring intense physical contact are given by using 3D printer prototypes. Education about
Covid-19 is provided to staff with mobile applications. Measures, company policies, and official
announcements to be learned by the staff are notified via SMS or e-mail. Warning and awareness
training are given to those who commit physical distance rule violations with Covid-19 Process Coaches
through the mobile application. Notifications are made by projecting posters, banners, or brochures on
digital screens instead of hanging them on boards. In cases where the meetings are not online, it is among
the measures to keep the number of people in the environment to a minimum with a distance of at least
2 meters between two people by frequent breaks and to remove the use of flipcharts and board markers
(MESS, 2020: 19-20-21-38-45).
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Migros has employed 3200 people in 30 days by conducting online interviews in 61 locations in Turkey
during the Covid-19 pandemic. By focusing on the competencies of the candidates, the company has
accelerated its work in the recruitment and selection process. Like companies that established their
human resources system very well in the past, this process could not hinder Migros with the help of its
digital infrastructure. gittigidiyor.com has conducted recruitment interviews with AI-supported chatbots
or has helped emotion analysis with the contribution of artificial intelligence. Adobe Connect,
Blackboard, LMS platforms, which are the distance education technologies during the pandemic
process, provide the accessible infrastructure of distance education (Peryon, 2020: 6-7-8).

3.2. Examples of Personnel Training Practices Abroad
The increase in Covid-19 cases not only affects the health sector but has also deeply affected the
economy, education, and other sectors (Ibrahim et al., 2020: 20). For companies to continue their
personnel training, the procedures renewed in the Covid-19 process must be understood and followed
by employees. If the employee cannot go to the workplace, the backup personnel who can do the job
and all the other employees must receive up-to-date training (Brcgs, 2020). In such situations where
uncertainty is high, institutions try to gain a competitive advantage by using technology to adapt to
current conditions (Beer and Mulder, 2020: 3). Although the pandemic process is shaped differently for
each sector, each institution and each individual, those who work in the process of change and
transformation may likely experience focusing problems due to being at home as well as time
management (Kaushik and Guleria, 2020: 13-14).
Under the conditions of Covid-19, institutions can gain competitive advantage by turning the epidemic
into an opportunity because it should be taken into account that this pandemic may have a great impact
on individual, corporate, social, and global scale, as well as in the future. In some enterprises, employees
are expected to report the work they have done and the goals they have reached while working from
home or their location. Under these conditions, communication between the manager and the employee
is limited because, under the global pandemic conditions, every employee, every manager, every
institution, and even every country lives differently and reacts differently to the situation (Dirani et al.,
2020: 389-390).
A series of measures have been taken with quality improvement teams within the scope of Covid-19 at
the Cleveland Clinic in the USA. It also includes the precautions that people who will guide the care of
doubtful patients should take. In this context, the team has increased the number of monthly meetings
and held them on a daily / weekly basis. In these meetings and interviews, protocols have been created
on all matters related to the activities in the hospital. A web-based Covid-19 platform has been created
by postponing non-essential surgeries. All personnel have been informed of the latest national and
international information, developments, all kinds of decisions and recommendations. Management has
enabled standardization with newly created protocols and documents. The Cleveland Clinic homepage
includes a lot of information from precautionary rules to care considerations. A SharePoint site has been
set up for training and materials. Besides, in the training content for the personnel in the intensive care
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unit who do not know how to care for critically ill patients, the training continues by providing
information from different backgrounds. Education and teaching are facilitated by making use of online
MyLearning modules. Also, the flow of information is reinforced by daily e-mails (Oesterreich et al.,
2020: 1-2-3).
Emphasizing the importance of information sharing with the increase in purchasing tendencies during
the Covid-19 outbreak, Samsung company has aimed to create a location and contactless environment
for critical activities. For this, it has transferred the training required by the employees to the digital
platform completely. It has trained its staff by sharing its in-store demo experiences via QR Codes.
Besides, it has supported its new system through agency platforms (Samsung, 2020).
The Coca-Cola Company has drastically reduced the number of meetings to maintain physical distance.
The majority of office-based employees have been made to work from home. This practice has been
implemented for employees at the company's global headquarters in Atlanta and workplaces around the
world. Governments want companies to receive certain training activities and that these training
activities be carried out with store managers and human resources managers. Each department draws
the way for their professional development by setting clear goals for the employees through creating a
learning plan. The Coca-Cola Company has added new courses on Covid-19 among its standard pieces
of training and courses to its employees and made it compulsory in all countries where it has branches.
Based on the mission that promoting a culture that offers the best service and innovation is the best
learning activity, it has divided the programs into virtual classes for the safety of everyone. The training
has been given by industry experts in three modules. It is set up in the form of group events, online
courses mixing, and webinars. It has gathered online training programs in a resource center (e.g., store
features, announcements, articles, job descriptions, etc.) and delivered them to personnel. The company
believes that with a well-trained team, loyal customers will be reached. All these activities are developed
by the IGA Coca-Cola Institute and all the training and resources needed can be provided in this way
(IGA, 2020; Coca-Cola Company, 2020).
In California, the police force uses e-learning technology to train new policies and procedures in the
fight against Covid-19. The institution also has an intranet called The Wire. Short one-on-one meetings
are canceled and the information to be given is forwarded to the personnel via e-mail. Also, daily
information is delivered to the staff through Teams. Stating that they are in a strong position for inservice training and that they do most of the training online, the police agency also has training software
for staff learning plans (Police, 2020).

CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS
This study has been prepared for generally accepted personnel training practices in enterprises during
the Covid-19 pandemic process. The study includes certain examples of personnel training practices in
Turkey and abroad. Personal training means the training activities carried out intending to increase the
working efficiency of a new employee or a person with low working efficiency, informing the
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employees about the vision, mission, and company policies of the company, and increasing their
knowledge and skills.
The Covid-19 pandemic is a crisis for global health. It is very important for the quality of education that
organizations make use of the e-learning method against situations such as the Covid-19 Pandemic in
the future. It can be predicted that gamification and virtual reality applications will be used frequently
in pieces of training (Oge and Cetin, 2020: 10-13). In Covid-19, with a new order in institutions,
unnecessary bureaucracy should be eliminated by standardizing practices in all companies that need to
cooperate more than the competitive environment. In this way, practices will accelerate and the
motivation of employees will be increased and institutions will be strengthened. The biggest challenges
reveal the best solutions. From this point of view, institutions will find new ways with the spirit of
innovation with Covid-19 and their problem-solving levels will improve. The better approach, the
fresher perspectives will move organizations to a much better level than they are (Brower, 2020).
In the light of the findings made within the scope of the Covid-19 pandemic, the following
recommendations can be developed for those concerned:
- Above all, organizations must be able to develop early warning systems against internal and external
crises.
- The technological equipment required by the time should be adopted by the organization.
- Open and effective communication should be established between all levels of the organization.
- Along with the old personnel, attention should be paid to the fact that the new personnel are open to
innovation and development and can be trained.
- Enterprise and working conditions should be able to be redesigned based on the meaning and
importance of the day. Opportunities for working from home and flexible working hours should be
developed.
- The staff should be made aware of new technology and virtual management. Also, distance education
should be internalized.
- Skilled, knowledgeable, and successful personnel who are prone to make use of new technology should
be able to be satisfied economically and spiritually. Organizational belonging should be increased and
organizational citizenship behaviors should be encouraged.
The personnel training dimension of this study has been prepared by making use of the generally
accepted literature. The information within the scope of Covid-19 was compiled from scientific
explanations about the epidemic and additionally from popular sources. Although promising vaccines
against the virus have begun, no definitive solution has yet been reached. This situation itself is a
limitation. In this sense, some of the personnel training practices accepted in enterprises during the
Covid-19 process have been tried to be explained. Up-to-date evaluations are needed in the light of
different data that may arise in the future.
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“Таңдануу”
Концепти Кыргыз Жана
Англис Тилдериндеги Чыгармаларда
Концепт “Удивление” в Произведениях на Кыргызском и на Английском Языках
Concept “Suprising” in the Novels in Kyrgyz and English Languages

Nazgul AIYLCHIEVA1

Аннотация
Макалада илимпоздордун концепт жана эмоционалдык концепт жөнүндөгү аныктамаларынын
,далилдеринин жардамы менен ой-тутумунда концепт жашап, ага жараш идеялардын пайда
болушу аныкталды. Эмоционалдык «тандануу» концептин америка жазуучусу М.Твендин “Том
Соердин жоруктары ”деген чыгармасынын англис тилинде жана кыргыз тилинде которулган
котормосундагы берилиши анализделет. Номинациянын лексикалык каражаттары кыргыз жана
англис тилдеринде адамдын эмоциясы, себептери, интенсивдүүлүгү жана кийинки абалы
учурунда адам менен болгон физиологиялык жана психологиялык процесстерди чыгармадан
таап чагылдырат.
Аннотация: В статье рассматривается эмоциональный концепт “удивления” на материале
Американского писателя Марк Твена по произведению “Приключения Тома Сойера” и его
переводе на кыргызском языке. Проанализированы средства языковой репрезентации концепта,
представленные дефинициями основных лексем в толковых словарях, словарях синонимов и
примеров из художественной литературы. Вместе с анализом языковых единиц, в статье
представлен контрастный анализ концепта, что позволяет выявить национально-культурную
специфику, особенности восприятия данного концепта. Лексические средства номинации в
кыргызском и английском языках отражают физиологические и психологические процессы,
происходящие с человеком в момент эмоции, причины, интенсивность и последующее
состояние
человека.
Актуальность
данной
статьи
обусловлена
современными
общетеоретическими задачами лингвистики, ее интересом к проблемам взаимодействия языка,
мышления и культуры, а также направленностью на изучение фрагментов картины мира через
1
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их языковые репрезентации. Удивление являясь одной из базовых эмоций, находится в основе
эмоциональных концептов, составляющих ядро языковой картины мира. Базовые эмоции
универсальны, соответственно, и эмоциональные концепты. Однако эмоциональным концептам
присуща национально-культурная специфика, которая находит свое отражение в семантической
дифференциации, связанной с оценкой и осмыслением народа. Перспективы исследования
состоят в дальнейшем изучении структуры и семантики концепта «удивление » , в более
углубленном изучении комплексных исследований вербализации концепта в языковом сознании.

Abstract
The article shows that with the help of definitions and proofs of the concept and the emotional concept
by scientists, the concept lives in consciousness and the corresponding ideas arise. The presentation of
the concept of emotional "surprise" in the English and Kyrgyz translations of the book by the American
writer M. Twain "The Adventures of Tom Sawyer" is analyzed. Lexical means of nomination in the
Kyrgyz and English languages reflect the physiological and psychological processes occurring with a
person at the moment of emotion, reasons, intensity and subsequent state of a person. Surprise, being
one of the basic emotions, is at the heart of emotional concepts that make up the core of the linguistic
picture of the world. Basic emotions are universal, so are emotional concepts. Research perspectives
consist in further study of the structure and semantics of the concept "surprise", in a more in-depth study
of complex studies of concept verbalization in linguistic consciousness
Ачкыч сөздөр: консепт, таңдануу, эмоция, абстракт,аффективдүү, бейвербалдык
Ключевые слова: концепт, удивление, эмоция, абстракт, аффективный, невербальный.
Keywords: concept, surprise, emotion abstract, effective, nonverbals
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Nutrients management in the European Green
Deal - Assumption and trends
Marzena SMOL1

Abstract
Paper present changes in the nutrients management in the European Union (EU) as a consequence of
the European Green Deal (EGD) implementation. To improve nutrients flows in the economy, the
European Commission (EC) pointed out that more sustainable nutrient management is an important
issue in the individual strategies of the EGD, as the “Farm to Fork” startegy, which is aimed at reduction
of pollution from excess nutrients. To strengthen the implementation of these activities, the EC also
indicated that, as part of the new Circular Economy (CE) Package, the Integrated Nutrient Management
Plan will be proposed. It should include actions to ensure more sustainable application of nutrients and
stimulation of markets for recovered nutrients. The important part of this document is related to the
integrated nutrient management and climate change policies. The recommended action is recovery of
nutrients from waste. There is high potencial of phosphorus (P) recovery from waste generated in
wastewater treatment plants. Further efforts and detailed inventory of P-rich waste and its flows in
individual economies is required.
Keywords: nutrients, phosphorus, Green Deal, circular economy (CE), sustainable management
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Yönetici Rollerine İlişkin Öğretmen Algıları
Mahire ASLAN1
Aslı AĞIROĞLU BAKIR2

Öz
Liderin davranış özellikleri çalışanları etkilemekte ve amaçların gerçekleştirilmesinde önemli bir faktör
olarak karşımıza çıkmaktadır. Liderin sergilediği davranışların görev yönelimli ya da ilişki yönelimli
olması çalışanların tutum ve verimini etkilemektedir (Özdevecioğlu, 2009). Mintzberg’e (1980) göre,
bireylerarası rolleri temsilci, ilişki sağlayıcı ve lider olarak üç başlık altında incelemek mümkündür
(Rüzgar ve Kurt, 2013).
Yöneticiler birçok rolü üstlenmek durumunda olup, özellikle ortaokullarda görev yapan yöneticiler için
rollerinin gereğini yerine getirmek oldukça önemlidir. Ortaokul yöneticileri ergen ve ergen aileleri ile
çalıştıkları için iletişim problemlerini yoğun yaşayabilmektedirler. Bu durum iyi bir bilgi sağlayıcılık ve
dinleyicilik rolünü gerektirmektedir.
Temel amacı ortaokul yöneticilerinin rollerine ilişkin öğretmen algılarını belirlemek olan bu çalışma
genel tarama modelinde bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Alanyazın incelendiğinde öğretmenlerin
yönetici algıları ile ilgili birçok araştırmanın var olduğu görülmüş; öte yandan, ortaokul öğretmenlerinin
yönetici algıları ile ilgili araştırmaların nadir olduğu belirlenmiştir. Bu sebeple yapılan araştırmanın
ortaokul öğretmenlerinin yönetici algıları sonuçlarını görebilmek açısından önem taşıdığı
düşünülmektedir.
Araştırmanın evrenini Malatya’daki ortaokullarda görevli öğretmenler; örneklemini ise veri toplama
aracını gönüllü olarak ve eksiksiz biçimde tamamlayan 184 kişi oluşturmuştur. Araştırmanın veri
toplama aracı, Okul Yönetici Rolleri Ölçeği (Tok ve Doğan, 2019) olarak belirlenmiştir. Ölçekte
katılımcıların okul müdürlerinin rollerine ilişkin algılarını belirlemeyi amaçlayan 22 soru yer
almaktadır. Araştırma kapsamına alınan ortaokul öğretmenlerinin yönetici rollerine ilişkin görüşlerinin
cinsiyet, branş, kıdem, okullarındaki öğretmen sayısı, öğrenim durumu, aynı okulda görev yapma süresi,
mevcut okul müdürleriyle ne kadar süredir çalışıldığı ve mezun olunan fakülte değişkenleri arasında
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anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek etmek amacıyla “T-Testi” ve” ikiden fazla değişkenler İçin
Tek Yönlü Varyans Analizi” kullanılmıştır.
Ortaokul öğretmenlerinin cinsiyet değişkeni açısından; bireyler arası roller, bilgi sağlama rolleri ve karar
verme rolleri algısının istatiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermediği belirlenmiştir. Bütün alt
boyutlardaki yönetici rolleri algısının branşlarına, kıdemlerine, öğrenim durumlarına ve okullarında
kaldıkları süreye göre istatiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermediği belirlenmiştir.
Bireyler arası roller, bilgi sağlama rolleri ve karar verme rolleri alt boyutlarında yönetici rolleri algısının
okullarındaki öğretmen sayısı değişkenine göre istatiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği
belirlenmiştir. Ortaokul öğretmenlerinin bütün alt boyutlardaki yönetici rolleri algısının mezun oldukları
fakülte değişkenine göre istatiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermediği belirlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Ortaokul, okul yöneticisi, rol, algı

GİRİŞ
Liderin davranış özellikleri çalışanları etkilemekte ve amaçların gerçekleştirilmesinde önemli bir faktör
olarak karşımıza çıkmaktadır. Liderin sergilediği davranışların görev yönelimli ya da ilişki yönelimli
olması çalışanların tutum ve verimini etkilemektedir (Özdevecioğlu, 2009). Mintzberg’e (1980) göre,
bireylerarası rolleri temsilci, ilişki sağlayıcı ve lider olarak üç başlık altında incelemek mümkündür
(Rüzgar ve Kurt, 2013).
Rol kavramı bir işi yapmakla yükümlü olan kişinin üstlenmesi gereken görevleri ifade etmekte olup,
kişi ve/veya kişilerden bu rolü hakkıyla yerine getirmesi beklenmektedir. Örgütlerde her yönetim
kademesi için uygun olan genel bir rol kalıbından söz edebilmekle birlikte, genellikle güç ve yetki
ilişkisi karışıktır (Gökçe ve Şahin, 2003).
Yöneticiler birçok rolü üstlenmek durumunda olup, özellikle ortaokullarda görev yapan yöneticiler için
rollerinin gereğini yerine getirmek oldukça önemlidir. Ortaokul yöneticileri ergenler ve ergen aileleri
ile çalıştıkları için, iletişim problemlerini yoğun yaşayabilmektedirler. Bu durum iyi bir bilgi sağlayıcılık
ve dinleyicilik rolünü gerektirmektedir.
Araştırmanın Amacı
Alan yazın incelendiğinde öğretmenlerin yönetici algıları ile ilgili birçok araştırmanın var olduğu
görülmüş; öte yandan, ortaokul öğretmenlerinin yönetici algıları ile ilgili araştırmaların nadir olduğu
belirlenmiştir. Bu sebeple yapılan araştırmanın ortaokul öğretmenlerinin yönetici algıları sonuçlarını
görebilmek açısından önem taşıdığı düşünülmektedir.
Bu bağlamda, bu araştırmanın temel amacı ortaokul yöneticilerinin rollerine ilişkin öğretmen algılarını
belirlemektir. Çalışmanın problem cümlesi “Ortaokul yöneticilerinin rollerine ilişkin öğretmen algıları
ne düzeydedir?” biçiminde ifade edilmiş olup; bu algı cinsiyet, branş, kıdem, okuldaki öğretmen sayısı,
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öğrenim durumu, okulda kaldıkları süre, okul müdürü ile çalıştıkları süre ve mezun olunan fakülte
değişkenleri açısından incelenmiştir.

YÖNTEM
Temel amacı ortaokul yöneticilerinin rollerine ilişkin öğretmen algılarını belirlemek olan bu çalışma
genel tarama modelinde bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Malatya’daki
ortaokullarda görevli öğretmenler; örneklemini ise veri toplama aracını gönüllü olarak ve eksiksiz
biçimde tamamlayan 184 kişi oluşturmuştur. Araştırmanın veri toplama aracı, Okul Yönetici Rolleri
Ölçeği (Tok ve Doğan, 2019) olarak belirlenmiştir. Ölçekte katılımcıların okul müdürlerinin rollerine
ilişkin algılarını belirlemeyi amaçlayan 22 soru yer almaktadır. Araştırma kapsamına alınan ortaokul
öğretmenlerinin yönetici rollerine ilişkin görüşlerinin cinsiyet, branş, kıdem, okullarındaki öğretmen
sayısı, öğrenim durumu, aynı okulda görev yapma süresi, mevcut okul müdürleriyle ne kadar süredir
çalışıldığı ve mezun olunan fakülte değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek
etmek amacıyla “T-Testi” ve” ikiden fazla değişkenler İçin Tek Yönlü Varyans Analizi” kullanılmıştır.

SONUÇ ve TARTIŞMA
Ortaokul öğretmenlerinin cinsiyet değişkeni açısından; bireyler arası roller, bilgi sağlama rolleri ve karar
verme rolleri algısının istatiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermediği belirlenmiştir. Bütün alt
boyutlardaki yönetici rolleri algısının branşlarına, kıdemlerine, öğrenim durumlarına ve okullarında
kaldıkları süreye göre istatiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermediği belirlenmiştir.
Bireyler arası roller, bilgi sağlama rolleri ve karar verme rolleri alt boyutlarında yönetici rolleri algısının
okullarındaki öğretmen sayısı değişkenine göre istatiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği
belirlenmiştir. Bu durumu gösteren çizelge aşağıda verilmiştir.
Çizelge 1.Öğretmen Sayısı Değişkenine Göre Ortaokul Öğretmenlerinin Yönetici Rolleri Algısı
Düzeylerine İlişkin ANOVA Testi Sonuçları
Alt Boyutlar

Öğretmen S.

n

X

S

Sd

F

p

Fark

Bireyler Arası Roller

0-50

51

23,90

5,00

2-183

4,191

,017

1-3

51-100

106

23,32

6,12

100+

27

20,03

6,40

0-50

51

30,03

4,59

2183

4,467

.013

2-3

51-100

106

30,06

4,91

100+

27

26,96

5,82

Bilgi Sağlama
Rolleri
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Karar Verme Rolleri

0-50

51

36,98

6,87

51-100

106

37,59

7,31

100+

27

32,03

10,84

2-183

5,530

.005

2-3

Çizelge 1 incelendiğinde ortaokul öğretmenlerinin bireyler arası roller, bilgi sağlama rolleri ve karar
verme rolleri alt boyutlarında yönetici rolleri algısının okullarındaki öğretmen sayısı değişkenine göre
istatiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Bu farklılık bireyler arası roller
boyutunda okullarında 0-50 arası öğretmen sayısı olanların, bilgi sağlama rolleri boyutunda okullarında
51-100 arası öğretmen sayısı olanların, karar verme rolleri boyutunda ise okullarında 51-100arası
öğretmen sayısı olanların lehinedir.
Öneriler
Araştırma sonucunda ulaşılan bulgulara dayalı olarak geliştirilen öneriler aşağıda verilmiştir:
1. Okul yöneticisinin ödüllendirmeyi sağlıklı yapması, çalışanların gelişimini desteklemesi,
çalışanlarla etkili iletişim kurabilmesi için öğretmen sayısının çok fazla olmaması
gerekmektedir. Yani çok büyük okullar yöneticileri zorlamaktadır.
2. Okuldaki görevine yeni başlayan okul yöneticisinin okul kültürünü oluşturma ve olumlu okul
iklimi adına zamana ihtiyacı olduğu düşünülebilir. Okulu ve çalışanları tanıması için
ortalama iki üç yıla ihtiyacı olduğu söylenebilir.
3. Okul yöneticisinin çalışanları tanımadan problemlere çözüm üretmesi, etkili iletişim
kurması, çalışanları ödüllendirmesi, çalışanları motive edici davranışlarda bulunmasının güç
olduğu düşünülebilir. Dolayısıyla müdürün zamana ihtiyacı olduğu söylenebilir.
4. Bu konuyla ilgili nitel araştırmalar yapılabilir.
5. Araştırma ortaokulla sınırlı olduğu için bütün kademelerde görev yapan öğretmenleri içine
alacak şekilde genişletilebilir.
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Применение Метода Проектов на Уроках
Русского Языка
Маржан БЕРДИЕВА1

Бұл мақала оқушылардың функционалдық сауаттылық дағдыларын қалыптастырудағы
оқытудың табысты үрдісінің маңызды құрамдас бөлігі ретінде қарастырылады. Орыс тілі мен
әдебиеті сабақтарында жобалар бойынша жұмыс 4 К дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді:
шығармашылық, коммуникативтік дағдылар, командалық жұмыс және сыни ойлау.
Студенттердің IT-дағдыларын дамытуға: ақпаратты іздеуге, таңдауға, өңдеуге және ақпаратты
ұсыну мүмкіндігіне үйренеді. Жоба іс-шараларының арқасында студенттердің оқуға деген
ынтасы, тәуелсіздігі артып, пәнаралық қарым-қатынас пен тәжірибеге бағдарланған оқыту
табысты жүзеге асырылуда.
В настоящей статье рассматривается проектная деятельность как важная составляющая
успешного процесса обучения школьников при формировании навыков функциональной
грамотности. На уроках русского языка и литературы работа над проектами позволяет развивать
необходимые навыки 4 К: креативность, коммуникабельность, умение работать в команде и
критическое мышление. Также учащиеся учатся развивать IТ-навыки: умение поиска, отбора,
обработки и презентации информации. Благодаря проектной деятельности повышается
мотивация к обучению, самостоятельность учащихся, а также успешно реализуются
межпредметные связи и практико-ориентированное обучение.
This article explores the project-based learning of students as an integral part of successful formation of
students’ functional literacy skills. Project work in Russian classes helps to develop important skills of
students (4 Cs): creativity, communication skills, collaboration and critical thinking. Students also learn
to apply IT skills: the ability to search, select, analyze and present information. Project-based learning
facilitates the increase of motivation for learning, development of student autonomy, and
implementation of interdisciplinary communication and practice-oriented learning.
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Problems Experienced at the University from
the Perspective of Teacher Candidates
Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Üniversitelerin Problemleri

Özlem AKIN MART1
Öznur TULUNAY ATEŞ2

Abstract
In this study, it was aimed to get the opinions of the teacher candidates about what their thoughts were
on the problems in universities. In the study, which was carried out as a qualitative case study, the
opinions of teacher candidates studying at a provincial university were discussed. A semi-structured
interview form consisting of demographic information and open-ended questions was used in the study.
In the analysis, content analysis was used; the code list was created, the related ones were brought
together and thematic coding was done. As a result of the analysis of the opinions following subtitles
have been reached; physical, university management, health-culture-sports, campus geographical
location and settlement area, teaching process, faculty members, problems related to financial resources
of universities, students' own problems, problems about Higher Education Institution, communication
with external stakeholders.
Keywords: University, preservice teacher, Higher Education Institution

Öz
Bu araştırmada, öğretmen adaylarının üniversitelerdeki sorunlara ilişkin düşüncelerinin neler olduğuna
yönelik görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. Nitel bir durum çalışması olarak yürütülen araştırmada,
durum olarak bir taşra üniversitesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının görüşleri ele alınmıştır.
Araştırmada demografik bilgiler ve açık uçlu sorulardan oluşan bir yarı yapılandırılmış görüşme formu
1
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kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde, içerik analizi yolu; analizinde ise kod listesi oluşturularak,
listede birbirleriyle ilişkili olanlar bir araya getirilmiş ve tematik kodlama yapılmıştır. Görüşlerin analizi
sonucunda; fiziki, üniversitenin yönetimi ile ilgili, sağlık-kültür-spor ile ilgili, yerleşkenin coğrafi
konum ve yerleşim yerine ilişkin, öğretim süreci ile ilgili, öğretim üyelerine ilişkin, üniversitelerin
finansal kaynaklarına ilişkin sorunlar, öğrencilerin kendi sorunları, Yükseköğretim Kurumu kaynaklı
sorunlar, dış paydaşlarla iletişim eksikliğinden kaynaklı sorunlar gibi alt başlıklara ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: University, preservice teacher, Higher Education Institution

1. INTRODUCTION
Technological, economic and social developments in the world in recent years has made it necessary to
ensure the development of countries in their social and cultural structures. These rapidly changing
structures have led to an increase in the number of universities, which are institutions that serve the
production of knowledge and the development of human capital (Çetin, 2018). For this reason, it is
stated that various researches have been conducted on the increase in the number of universities in the
world from past to present and this increase is an important phenomenon (Karataş-Acer & Güçlü, 2017).
It has been stated that qualified work force is important in increasing the economic and social welfare
of countries, and especially universities have an important place in bringing individuals to the society
by gaining sufficient knowledge and skills (Uysal & Aydemir, 2016).
The concept of university is defined as "an educational institution with scientific autonomy and public
legal personality, consisting of faculties, institutes, colleges and similar institutions and units that
provide high level education, training, scientific research, publication and consultancy" (Higher
Education Law, 1981). Harris (2008) emphasized that the concept of university implies unity and
integrity in intellectual and mental understanding. Günay (2001) stated that universities correspond to
the institutionali-zation of the mind. From these expressions; it can be said about universities that there
are institutions that produce new knowledge and values, provide individuals with scientific thinking
ability by carrying out scientific studies, and include research.
When the international literature on the benefits of universities is examined; it can be stated that it
contributes to the regions and countries where they are located in social, cultural and economic aspects
(Charles, 2003; Günal, 2006; Phelps, 1998). Emphasizing the social and cultural contribution of
universities, Charles (2003) stated that the activities carried out in universities are related to every aspect
of daily life. Günal (2006) emphasized the importance of universities with their ability to provide a high
level of education, to train distinguished staff, to carry out scientific and technological research and to
achieve social and economic development by presenting them for the benefit of society.
It is stated by Bleaney, Binks, Greenaway, Reed and Whynes (1992) that universities make significant
contributions to both spending and employment. In addition, Phelps (1998) argued in a study that
universities that increase personal income in the regions where they were established positively affect
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the employment of the region and that developing countries can increase the economic benefit by
establishing university in large rural areas. Similar to the study of Phelps (1998), it is seen that there are
various studies that examine the contributions of universities to their provinces and regions in Turkey
and that they contribute to cities in different aspects such as socio-economic and socio-cultural
characteristics (Akçakanat, Çarıkçı, & Durupçu, 2010; Altıntaş, 2015; Bleaney et al., 1992; Çetin, Kaşlı,
Ecevit, & Serel, 2008; Erkekoğlu, 2000; Görkemli, 2009; Gültekin, Çelik, & Nas, 2008; Kanbur, 2018;
Öztürk, Torun, & Özkök, 2011; Yayar & Demir, 2013).
Despite the benefits provided by universities; Turkey has recently been in a state of innovation, shifting
from the vision and mission of universities for these or other reasons (Bilgin, 2009; Çelik, 1994; Ö.
Karahan & A. Y. Karahan, 2012), it is seen that problems that have not been solved for many years in
universities and which have an important place in the agenda of countries have emerged. According to
Karataş-Acer and Güçlü (2017), the reason of these problems is the innovations and policies of the
Council of Higher Education (CoHE), so the problems differ. Some of these problems are the
management and publication quality, foreign language, graduate and doctorate education, problems in
faculty members' personal rights (Ortaş, 2002), shortage of academic staff in newly established
universities, universities focusing only on their own agenda (METU, 2011), course load of faculty
members, lack of institutionalization, physical inadequacy (Doğan, 2013), increasing the number of
universities by ignoring the needs of faculty members (Karakütük & Özdemir, 2011), the number of
faculties, colleges and vocational schools opened, the number of staff and the problems in their academic
performance according to the ratio of academic staff and students (Karataş-Acer & Güçlü, 2017), lack
of sufficient and qualified resources (Şenses, 2007), the lack of qualified teaching staff (Acar, 2012).
Due to the problems experienced, universities are subjected to various criticisms that they are not
sensitive enough to the demands and needs of the society, they cannot provide products and services in
the required quality and quantity, and that their graduates have problems finding employment (Doğan,
2013). According to Tekeli (2003), the first reason for these problems to continue for years is that
individuals in Turkey face the inadequacies of the education system in general and universities in
particular, without solving them; the second is attributed to the high expectations of the society from
universities and faculty members.
The attention of researchers has caused the problems of universities to increase day by day (Acer &
Güçlü, 2017; Altınsoy, 2011; Çeçen, 1976; Doğan, 2013; Ö. Karahan & A. Y. Karahan, 2012, 2012;
Kılcan, Çepni, Kılınç, & Palaz, 2017; Özer, 2012; Söyler, 2008; Şenses, 2007). When the studies carried
out in Turkey regarding the problems in universities and their solutions are examined; the following
studies have been done: the problems and solutions of the higher education system in Turkey in the light
of international developments are studied (Günay, 2011; Ö. Karahan & A. Y. Karahan, 2012; KarataşAcer & Güçlü, 2017; Özer, 2012; Şenses, 2007), the problems of state or foundation universities in
Turkey are examined (Çeçen, 1976; Okçabol, 2015; Söyler, 2008), the problems of newly opened state
or foundation universities are addressed (Acer & Güçlü, 2017; Altınsoy, 2011; Doğan, 2013; Kılcan et
al., 2017), management problems in higher education are investigated (Günal, 2006), academicians'
views and solution suggestions are taken (Doğan, 2013), literature review and research on graduate
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education, problems and solutions are (İbiş, 2014; Bektaş, Fidan, & Keçeci, 2011; Karakütük, 1989;
Karakütük, Aydın, Abalı, & Yıldırım, 2008; Karaman & Bakırcı, 2010; Sayan & Aksu, 2005; Nayır,
2007), and the views of university students or academics are researched (Çetin, 2018; Donat, Bilgiç,
Eskiocak, & Koşar, 2019; Gizir, 2005), the problems faced by university students are addressed (Bilgin,
2000; Erkan, Özbay, Çankaya, & Terzi, 2012; Kacur & Atak, 2011; Özgüven, 1992; Şahin, Şahin-Fırat,
Zoraloğlu, & Açıkgöz, 2009; Topkaya & Meydan, 2013).
When these studies are examined, it is seen that the number of participants was limited in studies where
the opinions of university students were taken (Çetin, 2018), and some studies (Günay, 2011; Seçer,
Çeliköz, & Kayılı, 2010) suggest that studies should be carried out on the perceptions of university
students regarding the problems of higher education. In addition, although there are researches aimed at
identifying the problems of the Turkish education system through the eyes of teacher candidates who
will train future students (Tulunay Ateş & İhtiyaroğlu, 2019) and university students' problems (Şahin
et al., 2009), there are few studies that examine university problems. However, it can be said that the
opinions of teacher candidates about university problems and the solutions they will bring to them are
considered important. In this study, it is aimed to get the opinions of the teacher candidates’ about what
the problems in universities are and what the suggestions for the solutions of these problems can be.

2. METHOD
Research Model
In this study, qualitative data collection technique and case study design is adopted. With the help of the
qualitative research method, the subjective opinions and experiences of the individuals involved in the
research can be systematically examined and scientific comments can be made using the obtained data
(Yıldırım & Şimşek, 2013). In this study, it is possible to systematically address what teacher candidates
think in line with their subjective opinions about university problems. Also case study enables in-depth
examination of a phenomenon or event that is not under the control of the researcher, based on obtaining
answers to the 'how' and 'why' questions regarding a subject (Yıldırım & Şimşek, 2013).Study group
The data of the study were obtained from teacher candidates studying at a provincial university in the
spring semester in the 2019-2020 academic year. While determi-ning the study group, easily accessible
situation sampling method (Yıldırım & Şimşek, 2013) was used. When the demographic information of
the study group formed by the pre-service teachers who were contacted by the researchers were
examined, it can be said that the number of female (119) and male (125) participants is close to each
other, and that the participants consist of the students of the education faculty (122) and the formation
(119) departments. In addition, it is seen that 3 teacher candidates do not indicate the department they
are studying. While the formation department consists of students in departments such as sports
management and coaching education, geography, philosophy, sociology, English language,
accommodation management; the faculty of education consists of primary education mathematics, preschool, guidance and psychological counseling, classroom and art teaching department students.
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Data Collection Process and Data Analysis
A form containing demographic informa-tion and open-ended questions of teacher candidates was used
in the study. It provides more accurate information about what the respondent really thinks through
open-ended questions (Johnson, 2014, p.102). An arrangement was made in line with the expert opinions
regarding the draft interview form to be directed to the pre-service teachers and the interview form was
finalized after the application was made with 5 teacher candidates. The teacher candidates who were
applied were excluded from the study. Questions directed to teacher candidates are: "What are the three
most important problems of universities?" and "What are your suggestions for solving these problems?".
The analysis of the data obtained in the research was carried out through content analysis. In content
analysis, verbal, written and other materials are examined objecti-vely and systematically (Tavşancıl &
Aslan, 2001). In the content analysis; firstly, the theme and dimensions are determined according to the
data obtained. Data that are similar to each other within the determined concepts and themes are brought
together and organized, codes and themes are also organized and the findings are defined and interpreted
(Yıldırım & Şimşek, 2013). Content codes were created by first reading the answers by the researchers.
The related ones from the code lists were brought together and thematic coding was done.
Attention was given to internal and external consistency with the questions of the research in thematic
coding. The consensus percentage was calculated by comparing the codings and using the formula
"Reliability = Consensus / Disagreement + Consensus x 100". The reliability coeffici-ent between
coders was found to be 93%. Miles and Hubermann (1994) state that a reliability of more than 80%
between coders is sufficient for reliability. Later, the themes were converted into tables, and the content
code frequencies were given numerically. For the suitability of the tables in terms of meaning and
content, they were examined by 3 academicians in the field of educational administration and arrangements were made in line with the feedback. In order to ensure the validity of the research, the findings
were supported by quotations regarding the opinions of the participants. The quotations of the preservice
teachers were given according to the department, gender and sequence numbers. For example; ATF5
(Art Teaching Female 5th rank teacher candidate), PM10 (Philosophy department male 10th rank
teacher candidate).

3. FINDINGS and DISCUSSIONS
The opinions of the teacher candidates on the problems of the universities were given in 10 themes.
When the interviews with teacher candidates are evaluated in general; the most important problems of
universities are seen as physical problems (f= 169), and other important problems are respectively the
teaching process (f= 138), faculty members (f= 97), the campus's geographic location and settlement
(f= 86), health culture-sports (f= 81), financial resources of universities (f= 77), university administration (f= 49), students' own prob-lems (f = 40) and Higher Education Instituiton (f= 40), lack of
communication with external stakeholders (f = 19) can be said to be related.
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Physical Problems of Universities
According to the opinions of the teacher candidates, the relevant themes and frequencies related to the
physical problems of the universities are given in Table 1.
Table 1. Physical Problems of the Universities
Themes

Codes

f

Physical Problems

Lack of infrastructure

30

Crowded classes

26

Lab shortage

16

Insufficiency of libraries

13

Lack of computer

2

Lack of material

8

Physical inadequacy

3

Lack of resources

4

Lack of lecture hall

2

Network inadequacy

4

Lack of study environment

2

Lack of classrooms

3

Heating problem

1

Lack of equipment

7

Cleaning problem (toilet, dining hall, classroom,
environment, etc.)

20

Small canteen areas

8

Cafeteria inadequacy for 2nd education

4

Lack of private guesthouses

1

Housing problem

15

Lack of green area

1

392

When Table 1 is examined, it can be said that the most important physical problem of universities is the
lack of infrastructure (f = 30). In addition, other important factors regarding physical problems are the
crowded classes (f= 26); cleanliness problem in toilets, cafeterias or classrooms (f= 20); laboratory
inadequacy (f= 16); housing problems (f= 15); library inade-quacies (f = 13); small canteen areas (f =
8); lack of resources, network and cafeterias in 2nd education (f= 4), inadequacy of classrooms and
physical inadequacy (f = 3); lack of lecture halls and study environment (f = 2); heating (f = 1), the
problem of not having a private guesthouse (f = 1) and the lack of green areas (f = 1). Some of the
statements of the teacher candidates regarding these problems are as follows:
“Faculty designs and contents are inadequate for students. There are insufficient books in libraries”
(PF84).
“The green areas are inadequate. There are faculties that do not even have waiting areas for students
with empty courses ”(PESF158).
“Students have problems with dormitories and accommodation, especially the inadequate and
overcrowded dormitories are an important problem” (PMTM67).
“Cleaning is inadequate. There is a shortage of materials in classrooms and laboratories”(PTF140).

Problems with the administration of the university
The themes and frequencies related to the administration of the university according to the opinions of
the pre-service teachers are given in Table 2.
Table 2. Problems with the Administration of the University
Themes

Codes

Problems with

Lack of student
management process

theadministration
of the university
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f
participation

in

the

5

Rectors do not come with an election

10

Incompetence of rectors

2

Seeing students as customers

2

Universities have little interaction with industry

10

Communication problem with the environment

8

Absence of all departments in universities

2

Absence of scientific policy and mission

9

Inadequate feedback from graduates

1

When Table 2 is examined, it is seen that the most important problems related to the administration of
universities by pre-service teachers are that rectors are not elected and that universities have less
interaction with industry (f= 10). In addition, it can be said that the lack of interaction with the
environment (f = 8), the absence of scientific policy and mission (f = 7), and the lack of student
participation in the management process (f= 5) are also considered important. In addition to these, the
inadequacy of the rectors, the lack of science of the administrators, the absence of all departments in
universities, the fact that students are seen as customers (f = 2) and the inadequate feedback from
graduates (f = 1) are among the other important factors. Some of the relevant sentences of the teacher
candidates are as follows:
“When there is no science policy and target, even though very valuable inventions are made in
universities, these inventions and developments can’t turn into production. The main reason why
industrialists in our country do not apply to universities for research and development is that our
country's "science policy" has not been determined, even if it is determined, it does not bind the
universities, even the government, that is, the necessary measures have not been taken to implement it”
(PETM240).
“The most important thing is the reflection of science on productivity and its transformation into
practice. I think this is the main problem of science in our country ”(PETM227).

Problems related to health-culture-sports
Relevant themes and frequencies related to health-culture-sports problems according to the pre-service
teachers are given in Table 3.
Table 3. Problems Related to Health-Culture-Sports
Themes

Codes

Problems related to Lack of social clubs
health-culture-sports
Lack of social opportunities
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f
4
27

Lack of gym

1

Lack of social activities

32

The dining hall is not hygienic

9

High canteen prices

7

Inadequate health care

1

When Table 3 is examined, it is seen that the problems related to health-culture-sports mostly stem from
social activities (f= 32) and insufficient social facilities (f= 27). Others may be said to be unhygienic in
the dining hall (f= 9), high canteen prices (f= 7), lack of social clubs (f = 4), lack of gymnasium and
inadequacy in health services (f= 1). Some of the statements of the teacher candidates regarding these
problems are as follows:
“It is an important problem that 2nd education cannot benefit from the cafeteria, the canteens are closed
at 6 pm” (PTF46).
“We, the future generations of our country, are not adequately supported in the development of all
aspects, especially in the field of education” (MTM107).
“There is an absence of a garden and environment as we imagine and university parties or concerts are
very few or even none” (CTF95).

Problems regarding the geographical location and settlement of the campus
The themes and frequencies of the problems related to the geographical location and settlement of the
campus according to the pre-service teachers are given in Table 4.
Table 4. Problems Regarding he Geographical Location and Settlement of the Campus
Themes
Problems
regarding
geographical
location
settlement of the campus

Codes
the Failure of the campus layout
and
Transportation difficulties due to the distance
Security problems

f
6
76
3

When Table 4 is examined, the most important factor affecting the problems related to the geographic
location and settlement of the campus is the difficulty of transportation (f= 76) due to distance. In
addition, it can be said that the lack of campus layout (f = 6) and security problems (f = 3) are other
important factors. Some of the sentences of the teacher candidates are as follows:
“There is nothing to spend time around, far from most of the settlements, which makes the university
lose its importance” (CTF79).
"Perhaps the most important problem of universities in Turkey is the settlement. Many universities
are located far from the center, almost out of town. For this reason, the student uses public
transportation, which is crowded every hour and even taking more students than necessary,
endangering human life. At the same time, we should not ignore the monthly public transportation
costs ”(PETF155).
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“Failure to provide sufficient security at entrance and exit at universities, all universities are entered
with a student card, but this is not enough” (PETM226).

Problems with the teaching process
The themes and frequencies of the problems related to the teaching process according to the teacher
candidates are given in Table 5.
Table 5. Problems with the Teaching Process
,
Problems
with the
teaching
process

Codes

f

Inadequacy in foreign language education

23

Rote education
Poor quality of education
The training is theoretical
inefficient teaching of practical lessons
Irregular course schedules
Irregular planning of course contents
Practising of the lessons are at the end of the university
Focus on homework and exams
Unfair treatment in passing a lesson
Teacher-oriented education
Non-communication of lecturer and student
Lessons are nonproductive
Presentation-oriented lessons
Less training courses
Intensive course content
Not enough projects are produced
Student affairs being ignorant and approaching students with
wrong attitudes
Lack of information regarding postgraduate education
Graduate students not being taken on the basis of merit

30
3
9
9
3
2
1
7
5
4
8
2
5
1
2
1
11

Postgraduate studies are not authentic

3

Postgraduate students not preparing for academic life
efficiently

2

3
2

According to Table 5, pre-service teachers stated that the problems related to the teaching process mostly
stem from rote education (f= 30) and inadequacy in foreign language education (f= 23). Lack of
knowledge in student affairs and mis-behavior towards students (f = 11), theoreti-cal education and
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inefficient teaching of practical lessons (f = 9), lack of communi-cation between faculty members and
students (f = 8), focus on homework and exams (f = 7), unfair treatment in passing the lesson and
presentation-oriented lessons (f= 5), teacher-oriented education (f= 4) come to next. Other factors are;
low quality of education, irregular course schedules, lack of information about graduate education,
insufficient information for graduate students and uniqueness of graduate studies (f= 3), irregular
planning of course content, intense course content, not being able to prepare graduate students efficiently
for academic life, graduate students It can be said that the students are not taken according to merit, the
lessons are taught inefficiently (f= 2) and the applica-tion lessons are in the last year, the educa-tion
lessons are few and the projects are not produced enough (f= 1). Some of the sentences of the teacher
candidates are as follows:
"Students are given training for exams, teacher-oriented education is given, meaning that students
do not actively participate in the lesson, because there are not enough hours in practice lessons,
students cannot have enough skills related to their profession" (MTF35).
“Education is based
psychology.”(MTM75).

on

rote

learning

system

and

this

system

disrupts

students'

“There is insufficiency of internship-observational courses for students, too much theoretical, and less
practice” (CTF97).
“The minimum participation rate of graduate students in scientific meetings such as congresses and
symposiums, where information is shared during the education process, prevents them from developing
and renewing themselves. It is seen that theses made in postgraduate education do not bring innovation
to science, do not go beyond renewing each other, and more than one similar theses are made in the
same fields, which reduces the quality of graduate education” (PETF169).
“There is insufficiency of courses based on internship-observation for students, too much theoretical,
and lack of practice” (CTM97).

Problems with faculty members
According to teacher candidates, problems related to faculty members are also among the problems of
universities. Table 6 includes the relevant themes and their frequencies.
When Table 6 is examined, it is seen that the most important factors affecting the problems related to
the problems of pre-service teachers regarding faculty members are qualified faculty members (f= 27)
and the low number of faculty members (f= 22). In addition, the lack of academic competence of the
faculty members (f= 12), the lack of personal rights of the faculty members (f= 7), the indifference of
the faculty members (f= 6), the self-esteem of the faculty members and the disconnection from life (f =
5), teaching (f = 3), faculty favoring some students and being authoritative (f= 2), faculty members
having high course load, teachers being graduated from other departments, faculty members being
referenced, being challenging, having difficulties in academic career and assistants. Working with low
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salary (f= 1) is seen as another important factor. Some of the sentences of the teacher candidates are as
follows:

Table 6. Problems with Faculty Members
Themes

Codes

Problems
with Shortage of qualified academic staff
faculty members
Faculty members being disconnected from real life

f
27
5

High course load of faculty members

1

Lack of academic competence

12

Small number of faculty members

22

Faculty members being graduates of another department

1

The lack of interest of the faculty members

6

Insufficient education of faculty members

3

Taking faculty members with reference

1

Lack of personal rights of faculty members

7

Faculty members favoring some students

2

Self-esteem of faculty members

5

Authoritarian faculty members

2

Instructors being challenging

1

Faculty members having difficulties in academic career

1

Less salary of residents

1

“There is few faculty members and I would like to take a professor's class” (MTF10).
“There are teachers who are self-righteous and unable to communicate with students” (MTM41).
“Merit and adequate facilities do not exist in most universities” (ATM106).
“University staff and academic staff looking down on the student, not approaching with love ”
(PTF151).
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Problems regarding the financial resources of universities
The themes and frequencies of the financial resources of the universities according to the teacher
candidates are given in Table 7.
Table 7. Problems Regarding the Financial Resources of Universities
Themes
Problems regarding
financial resources
universities

Codes
the Lack of financial resources
of
Acting in line with savings measures in universities

f
19
1

Insufficient scholarships

15

High transportation fees

42

When Table 7 is examined, it is noteworthy that the most important factor affecting the problems related
to the financial resources of the university teacher candidates is the high transportation fees (f= 42).
Other factors that are considered important are the lack of financial resources (f= 19), insufficient
scholarships (f = 15) and taking action in accordance with austerity measures in universities (f = 1).
Some of the statements of the teacher candidates regarding these problems are as follows:
“The high fee for transportation is an important problem” (PF84).
“Scholarships given to university students are far from meeting the need. This money, given as a
scholarship, cannot meet a higher education student's need for one month to eat, drink, wear and have
fun. Since the scholarships provided by the Ministries, State Economic Enterprises and other
organizations are far from meeting the need, many students in need of help who apply to the
aforementioned places turn empty, continue their education in financial difficulties and therefore fail.
Some even drop out of their studies due to financial impossibilities" (PEM153).

Students' own problems
Relevant themes and frequencies of students' own problems according to prospective teachers are given
in Table 8.
When Table 8 is examined, it is seen that teacher candidates indicate that the most important factors
affecting students' own problems are the difficulty of finding a job and unemployment (f= 10). In
addition, students think that they have to go to university (f = 8), exam anxiety and stress, supplydemand imbalance in finding a job, lack of reading habit, unqualified arrival from high school and
students' lack of goals (f= 3), lack of foreign language knowledge in students (f= 2), lack of adaptation,
psychological problems, differences in families 'attitudes, students' inability to specialize in a particular
area and frequent absenteeism (f= 1) are other important factors. Some of the statements of the teacher
candidates regarding these problems are as follows:
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Table 8. Students' Own Problems
Themes
Students'
problems

Codes
own Exam anxiety and stress

f
3

Difficulty in finding a job

10

Supply-demand imbalance in finding a job

3

Lack of reading habit

3

Lack of adaptation

1

Lack of foreign language knowledge

2

Unqualified arrival from high school

3

Psychological problems

1

Differences in families' attitudes

1

Students’ not being able to specialize in a certain area

1

Students' frequent absenteeism

1

Students’ lack of goals

3

Students think they have to go to university

8

“The demand for universities is increasing, but the rate of finding a job is decreasing at the same time”
(MTM7).
“Students have no goals, I like having fun and travelling only” (MTM75).
"Job opportunity. Of course, this is not just the problem of universities, but I think universities can find
a solution to this situation. All the training, lessons, time spent, efforts and money spent are usually
wasted. Rather than these, time is flying ”(PETM218).

Problems caused by the higher education board
The themes and frequencies of the problems originating from Higher Education Instution according to
the teacher candidates are given in Table 9.
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Table 9. Problems Caused by the Higher Education Instution
Themes

Codes

f

Lack of financial support for research

5

Higher
Education Universities not being able to standardize
Instution problems
Incompatibility of Higher Education

7
1

Institution practices and real life
Challenges the opening of new universities

1

Unplanned practices of Higher

5

Education Institution
Promotional problems of universities

1

Higher Education Institution is not democratic

3

No free thought in universities

1

Receiving few applications
programs

for

Erasmus

2

Failing to reward faculty members who have
contributed to science

1

The scarcity of practical lessons

8

Lack of social welfare associations scholarships

1

Capital scarcity

2

Establishment of universities in the provinces

2

According to Table 9, it is seen that pre-service teachers express the most important reason for the
problems originating from Higher Education Instution as the scarcity of practice lessons (f= 8). In
addition to this, the lack of standardization of universities (f = 7), lack of financial support for research
and unplanned practices of Higher Education Instution (f= 5), lack of democracy of Higher Education
Instution (f =3), few applications for Erasmus programs, lack of capital and provincial universities (f=
2), the incompatibility of Higher Education Instution practices with real life, opposition to the opening
of new universities, promotion problems of universities, lack of free thinking in universities, not being
rewarded for academicians who contribute to science, and lack of scholarships from social aid
associations (f = 1) other problems. Some of the statements of the teacher candidates regarding these
problems are as follows:
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“Universities have become structures not for educational purposes but to improve the economy of
the provinces and to reduce the number of unemployed young people” (ATM106).
“There are too many universities established to develop the economy of the place where they are
located and unqualified education is provided” (PTFK131).

Problems arising from lack of communication with external stakeholders
The themes and frequencies of the problems arising from the lack of communication with external
stakeholders according to the teacher candidates are given in Table 10.
Table 10. Problems Arising from Lack of Communication with External Stakeholders
Themes

Codes

Problems Arising

Universities have little interaction with 10
industry

from
Lack
of Communication with

f

Communication with the environment

8

Inadequate feedback from graduates

1

External Stakeholders

According to Table 10, the most important reason of the problems arising from the lack of
communication with external stake-holders of the teacher candidates is based on the low interaction of
universities with the industry (f= 10); In addition, it can be said that lack of communication with the
environment (f= 8) and inadequate feedback from graduates (f= 1) are seen important. Some of the
statements of the teacher candidates regarding these problems are as follows:
“Another problem that should be mentioned is the perspective of the environment towards the university.
Some of the people in the provinces where the newly established universities think that university affects
our people negatively. Some of them evaluate students and lecturers only in terms of economic income.
Both viewpoints are negative viewpoints. " (PETM214).
“Science should not be passed on to students alone. If various seminars are required to raise awareness
of our people, scientists should convey information to the public on open-air scenes. " (PETM200).
“Not getting enough feedback from the graduates depends on their teachers. If the teacher doesn't
support and falls on the student, the student may have difficulty in self-confidence” (PETM203).
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4. DISCUSSION and CONCLUSION
When the findings are evaluated in general; it was concluded that the problems of the universities were
perceived by the teacher candidates as problems related to the physical problems, the teaching process,
the faculty members, the geographic location and settlement of the campus, health-culture-sports,
financial resources of the universities, the administration of the university and the students' own
problems, Higher Education Institution, lack of communication with external stakeholders. There are
various studies in the literature that support the findings. University students have emotional, economic,
academic and personality problems (Topkaya & Meydan, 2013); there are som problems such as
problems related to faculty members / staff, economic problems, administrative problems, educa-tion
problems, problems related to extra-curricular activities, socio-cultural and leisure time problems at
universities (Kacur & Atak, 2011); students have academic and economic problems (Erkan et al., 2012);
students in universities have problems in economic, academic, adaptation and social issues (Donat et
al., 2019). In addition, Şahin et al. (2009) states that the first three problems for the university students
are economic problems and inability to meet basic needs, problems with curricula and problems with
faculty members.
The teacher candidates stated that physical problems would be solved when the problems such as
crowded classes, cleaning problems in cafeterias or classrooms, lack of laboratories, inadequacy of
libraries and housing problems are solved. Similarly, Öz-Alp (1995) states that unsuitability of
university buildings is one of the major problems of universities. In another study investigating the basic
problems of the Turkish Education System according to pre-service teachers, it is seen that the lack of
equipment and physical infrastructure (Yılmaz & Altınkurt, 2011) and crowded classes (Kılcan et al.,
2017; Yılmaz & Altınkurt, 2011) were expressed as important problems in other studies. Kılcan et al.
(2017) emphasize that physical facilities such as accommodation, nutrition, library, laboratory, lecture
hall and classroom areas are insufficient in newly established universities.
It can be said that teacher candidates associate the most important problems related to the administration
of universities with the selection types of the rectors in the universities, the lack of interaction of
universities with the industry, the lack of interaction with the environment, the absence of scientific
policies and missions, and the lack of student participation in the management process. Kaya (1984)
also stated that the most important solution in the management problems of the university is participation
in the administration; K. Ü. Açıkgöz and K. Açıkgöz (1992) stated that there are problems such as nonscientific practices, planning, problem solving, coordination and communication at universities; Öz-Alp
(1995) also drew attention to the fact that universities are far from scientific, although they cannot adapt
to the era, and that democratization in universities is limited to the election of the rector.
The teacher candidates teachers stated that the problems related to health-culture-sports mostly stem
from the lack of social activities and social facilities; the lack of hygienic dining halls, high canteen
prices, lack of social clubs, lack of gymnasium and health services also cause problems in universities.
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Similarly, it is emphasized that the opportunities and leisure activities provided by the university are
among the important problems of university students (Donat et al., 2019).
It was stated that another factor causing problems for universities is the geographical location and
settlement of the university campus. While the teacher candidates see that the difficulty of transportation
is an important factor due to the distance, the lack of campus layout and security problems are also
important. Öz-Alp (1995) states that disorganized campuses are one of the most important problems of
universities; Donat et al. (2019) states that students have difficulties in transportation in universities that
are not in the city center.
Teacher candidates associated the problems related to the teaching process with the inadequacy of rote
learning and foreign language education. In addition, they stated that the problems such as lack of
knowledge in student affairs and approaching students with wrong attitudes, the education being
theoretical and the application courses being inefficient are the problems related to the teaching process.
Gürkan (2005) and Donat et al. (2019) state that monotony curriculum, rote learning and exams are
among the important problems of university students. In many studies in the literature, the education
system and curriculum are criticized for rote learning (Sekin, 2008; Turan, 2006; Yılmaz & Altınkurt,
2011).
According to teacher candidates, it can be said that the problems related to faculty members are mostly
caused by the low number of qualified teaching staff and faculty members, while other important factors
such as lack of academic competence in faculty members, lack of personal rights of faculty members,
indifference of faculty members are also observed. In the studies in the literature, it is emphasized that
the number of students and classes are crowded, the course load of the faculty members increases and
the interaction between faculty and students is restricted (Doğan, 2013; Girgin, 2007; Kılcan et al.,
2017). K. Ü. Açıkgöz and K. Açıkgöz (1992) indicate the qualitative and quantitative inadequacy of the
faculty members, the poor quality of the teaching service, the difficulties in training faculty members,
the heavy working conditions at the university, and Kaya (1984: 279-84) the inadequacy of research and
publications. In various studies, faculty members do not find their qualifications adequate (Günal, 2006),
low wages and difficult working conditions affect their qualifications negatively (Günal, 2006) is
expressed.
While it can be said that the most important factor affecting the problems regarding the financial
resources of the university is the high transportation fees, it has been concluded that the effects of lack
of financial resources, insufficient scholar-ships and taking action in line with the savings measures in
universities are seen important by teacher candidates. Financial problems (Öz-Alp, 1995; Şimşek, 1998),
economically unattractive teaching staff (Öz-Alp, 1995), insufficiency of financial resources (Bilgin,
2000; Gürkan, 2005) have been emphasized in different studies.
While teacher candidates link the problems of universities to their own problems, they states that the
leading factors of these problems are the difficulty of finding a job and unemployment. K. Ü. Açıkgöz
and K. Açıkgöz (1992) also state that there are lots of problems related to students in universities. In
addition, it is stated that university students have problems such as depression (Padesky & Hammen,
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1981); academic, emotional, professional and economic problems (Schweitzer, 1996); feeling
uncomfortable about finding a job and uncertainty for the future (Bilgin, 2000; Donat et al., 2019;
Türküm, Kızıltaş, & Sarıyer, 2004). In addition to these problems, it is seen that they faced problems
such as not being able to express his/her thoughts, worrying about his/her professional future, getting an
education he/she did not want, lesson failure and having problems with friends (Bilgin, 2000).
According to the teacher candidates, the order of importance of the problems originating from Higher
Education Institution is seen as the lack of practice courses, the inability of universities to standardize,
lack of financial support for research and unplanned practises of Higher Education Institution. K. Ü.
Açıkgöz and K. Açıkgöz (1992) also emphasize that resources are not used effectively in universities.
In addition, Kaya (1984) states that although the images of Turkish universities are contemporary, they
have medieval characteristics.
Teacher candidates stated that the problems arising from the lack of communication with external
stakeholders are universities' low interaction with industry, the lack of communication with the
environment and the inadequate feedback from graduates. Kaya (1984) emphasizes that universities do
not tend to cooperate with the government, society and industry, Gürkan (2005: 20) emphasizes the
introversion in universities, and the lack of relations with industry. Bektaş et al. (2011) consider that it
is necessary to base the university structuring in Turkey on the foundations of science, technology,
renewal and industria-lization policies.
When the results obtained are evaluated in general, both the formation and education faculty students
stated that the most problems are physical problems, problems related to the teaching process, problems
related to the faculty members, problems related to the geographical location and settlement of the
campus, and problems related to health-culture-sports in universities.
Based on the results achieved; it can be suggested that these problems should be taken into consideration
in education policies, planning and applications, and suggestions regarding the solutions of these
problems should be developed. In addition, it can be said that not only one institution, but all relevant
institutions should work in a coordinated manner in order to solve the problems. A study similar to this
study can be carried out in different years, between different provinces, universities and faculties by
using different method.
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Recykling metali szlachetnych jako szansa
rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym
Paulina MARCINEK1
Marzena SMOL1

W pracy przedstawiono znaczenie recyklingu metali szlachetnych, w kontekście realizacji gospodarki o
obiegu zamkniętym (GOZ). Głównym założeniem modelu GOZ jest wykorzystywanie produktów oraz
surowców takich jak metale szlachetne w sposób umożlwiający ich pozostanie
w obiegu możliwie jak najdłużej. Natomiast odpady powinny być w maksymalnym stopni odzyskiwane
w postaci surowców wtórnych. Do wspomnianych metali szlachetnych można zaliczyć złoto, srebro
oraz platynowce (ruten, rod, pallad, osm, iryd i platynę). Pozyskuje się je z rud metali szlachetnych, jak
również z produktów ubocznych powstałych przy przetwarzaniu metali nieżelaznych - przede
wszystkim ze szlamów anodowych powstałych w procesie elektrolitycznego oczyszczania miedzi,
pozostałości z ługowania, a także z surowego metalu z produkcji cynku i ołowiu. Ze względu na
unikalne właściwości fizykochemiczne oraz rzadkość występowania, wspomniane metale szlachetne są
najbardziej poszukiwanymi i drogocennymi surowcami w historii cywilizacji.
Należy zwrócić uwagę, iż w najbliższych latach, ze względu na sukcesywny rozwój przemysłu
motoryzacyjnego, opierającego się na wykorzystaniu metali (w szczególności platyny, palladu oraz
rodu), zapotrzebowanie na metale szlachetne będzie wzrastać. Jednym z możliwości ich odzysku jest
recykling umożliwiający uniezależnienie się państw od zagranicznych dostawców surowców, w tym
coraz istotniejszych metali ziem rzadkich. Recykling metali szlachetnych niesie ze sobą wiele
wymiernych korzyści, zarówno ekologicznych, do których można zaliczyć zmniejszenie nakładów na
energię, redukcję zanieczyszczeń, ochronę zasobów naturalnych, odciążenie składowisk odpadów, jak
również i ekonomicznych - stabilizację cen metali na rynku. Dla rodzimych firm oznacza to możliwość
prowadzenia produkcji nawet podczas globalnych problemów z dostępem do określonych materiałów.
W Polsce, recykling metali jest szczególnie istotnym zagadnieniem, gdyż znalazł się wśród kluczowych
obszarów w jednej z Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach (KIS) - KIS 7. Gospodarka o obiegu
zamkniętym - woda, surowce kopalne, odpady. Przewiduje się dalszy rozwój innowacji w zakresie
odzysku metali, w tym szlachetnych, w najbliższej perspektywie finansowej 2021-2027.
Słowa kluczowe: Gospodarka o obiegu zamkniętym, recykling, metale szlachetne
Podziękowania: Praca finansowana z Subwencji Pracowni Surowców Biogenicznych IGSMiE PAN.
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Bir Matematik Öğretmeninin Pandemi
Sürecindeki Uzaktan Eğitimde Dokümantal
Oluşum Süreçlerinin İncelenmesi: Oran
Orantı
Investigation of the Document Formation Processes of a Mathematics Teacher in Distance
Education in the Pandemic: Ratio Proportion

Menekşe Seden TAPAN BROUTIN1
Seval LAÇİN2

Öz
Bilindiği üzere covid-19 pandemisi nedeniyle dünyada birçok ülke zorunlu olarak yüz yüze eğitime ara
vermiş ve uzaktan eğitime geçiş yapılmıştır. Öğretmenler derslerini çevrimiçi platformlar üzerinden
gerçekleştirmek zorunda kalmıştır. Dolayısıyla öğrenci öğretmen iletişiminde teknoloji en önemli etken
haline gelmiştir. Öğretmenlerin teknoloji kullanımı ve dijital doküman geliştirebilme becerileri önem
kazanmıştır. Bu çalışma uzaktan eğitim süreciyle birlikte bir matematik öğretmeninin dökümanlarının
şema elemanlarında oluşan dengesizliği ve bu durumun mesleki uygulamalarına yansımalarını
incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğretmenin dokümanlarının şema elemanlarına ve
mesleki uygulamalarına yansımalarını derinlemesine incelemek amacıyla nitel araştırma yaklaşımı
benimsenmiştir. Çalışma ortaokulda görev yapan bir matematik öğretmeni ile yürütülmüştür. Nitel
araştırmanın doğasına uygun olarak amaçlı örnekleme türlerinden ölçüt örnekleme yöntemi tercih
edilmiştir. Katılımcının sınıf içi, sınıf dışı faaliyetleri uzun süreli olarak takip edilmiştir. Öğretmenin 7.
sınıf düzeyinde oran orantı konusunda uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim esnasındaki dersleri video
kayıt cihazı ile kayıt altına alınmıştır. Ayrıca öğretmenin kaynaklarında meydana gelen değişimi
incelemek için bu süreçte kaynaklarının şematik gösterimini hazırlaması istenmiştir. Çalışmada veri
toplama aracı olarak öz değerlendirme formu, gözlem ve yarı yapılandırılmış görüşme formu
kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından gözlemlenen derslerin video kayıtları detaylı bir şekilde
incelenmiş ve bu hususta öğretmenle klinik mülakat gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler
tümevarımsal bir yaklaşımla içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmanın sonucunda uzaktan eğitim
1
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sürecinin ortaokul matematik öğretmeninin dokümantal oluşum süreçlerini etkilediği gözlemlenmiştir.
Bu sürecin sonunda öğretmenin bilgi iletişim teknolojilerinden derslerinde yararlanma düzeyinin artığı
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Dokümantal oluşum, matematik öğretmeni, uzaktan eğitim, covid-19 pandemisi

Abstract
As it is known, due to the Covid-19 pandemic, many countries in the world have interrupted face-toface education and switched to distance education. Teachers had to conduct their lessons on online
platforms. Therefore, technology has become the most crucial factor in student-teacher interaction.
Teachers' use of technology and their ability to develop digital documents have gained importance. In
line with this purpose, a qualitative research approach has been adopted in order to examine the
reflections of a teacher's documents and professional practices in depth. The study was carried out with
a middle school math teacher. By the nature of qualitative research, criterion sampling is used among
purposeful sampling types. Participants' in-class and out-of-class activities followed for a long time.
During the distance education and face-to-face training of 7th-grade, teacher's lessons were recorded
using a video recorder. Also, the teacher was asked to prepare a schematic representation of the resources
to analyze the changes in their resources in this process. In the study, self-assessment form, observation,
and semi-structured interview forms were used as data collection tools. The video recordings of the
lessons were observed and examined in detail by the researchers. A clinical interview was applied to the
teacher in this regard. The data obtained were subjected to content analysis with an inductive approach.
As a result of the study, it observed that the distance education process affected the secondary school
mathematics teachers' documentation process. At the end of this process, it was observed that the
teachers' level of utilizing information and communication technologies in their lessons increased.
Keywords: Documentational geneses, math teacher, distance learning, Covid-19 pandemic

1. GİRİŞ
Tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 salgını toplumu derinden etkilemiştir. Başta sağlık, eğitim ve
ekonomi sektörü olmak üzere birçok sektör bu durumdan olumsuz etkilenmiştir. Dünya Sağlık
Örgütünün 11 Mart 2020 tarihinde pandemi ilan etmesi ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
salgının yayılmasını önleyici tedbirler almıştır. 16 Mart 2020 tarihinde Türkiye’ de yüz yüze eğitime ara
verilmiştir. Çok hızlı gelişen bu olağanüstü durum ile birlikte uzaktan eğitim zorunlu hale gelmiştir
(Türker & Dündar, 2020). 23 Mart 2020 tarihinden itibaren dersler EBA (Eğitim Bilişim Ağı)
televizyonu üzerinden devam etmeye başlaması kararlaştırılarak uzaktan eğitime geçiş yapılmıştır
(MEB, 2020). Gerekli alt yapı uygun hale getirildikten sonra öğretmenler çevrim içi platformlar

412

üzerinden derslerini gerçekleştirmeye başlamıştır. Ülkemizde eğitimin yüz yüze gerçekleştiği dönemde
matematik başarı düzeyi oldukça düşükken (Dursun & Dede, 2004; Kayan & Çakıroğlu, 2008; Özcan
& Kontas, 2020; Üredi & Üredi, 2005; Yazlık & Çetin, 2020) öğrenci öğretmen iletişiminin uzaktan
olduğu bu sürecin matematik eğitimi üzerindeki olumsuz etkileri (Yıldız & Akar-Vural, 2020) kaygı
uyandırıcıdır. Sürecin olumsuz etkilerini en aza indirgeyebilmek için öğretmenlere büyük sorumluluklar
düşmektedir. Öğretmenlerin öğrencilerin ihtiyacı olan eğitim ortamını hazırlayarak (Baştürk-Şahin,
2015) yeni ortama uygun bir biçimde yararlandıkları kaynakları tasarlamaları gerekir.
Öğretmenlerin öğrenme ortamını düzenlerken kullandıkları her türlü araç gereç, ders ile ilgili yaptığı
bütün çalışmalar, diğer bireylerle ders hakkında kurduğu diyaloglar, öğrencilerden aldığı geri dönütler
eğitim öğretim sürecini etkilemektedir (Işık-Sarıoğlu, 2020). Bu nedenle bir ders kitabı, öğrenci çalışma
sayfasının yanı sıra bazen günlük hayattan bir örnek, bir e posta, meslektaşı veya diğer bireylerle
matematik üzerine yaptığı bir sohbet eğitim öğretim sürecini etkileyen bir kaynak olarak düşünülebilir
(Gueudet & Trouche, 2009). Bilişsel ergonomide dokümantal yaklaşım olarak adlandırılan bu yaklaşım
öğretmenler ve kaynaklar arasındaki etkileşimler ve öğretmenlerin mesleki gelişimine etki eden
faktörleri dikkate alarak bir öğretmenin öğretme ortamında kullandığı teknolojik, yazılı, basılı her türlü
kaynağı belirli bir amacı gerçekleştirmek için seçtiğini savunur (Gueudet & Trouche, 2012). Bu
yaklaşımın amacı öğretmenlerin kaynaklarla etkileşimlerinin sonuçlarının profesyonel oluşum açısından
analiz etmek ve bu etkileşimlerin öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkılarını incelemektir. Seçilen,
değiştirilen veya yenilenen bir dizi kaynak ile bu kaynakların kullanım şemalarının geliştirilmesi ile
dokümantal oluşum meydana gelir (Gueudet & Trouche, 2012).
Dokümantal oluşumun temelini şekillendiren unsurlardan biri Piaget (1936) tarafından geliştirilen şema
kavramıdır. Piaget’nin bilişsel kuramına göre şemalar bireylerin çevreye zihinsel uyum sağlamak
amacıyla kullandıkları, yeni gelen bilginin yerleştirileceği zihinsel bir çerçevedir (Özdemir, GüzelÖzdemir, Kadak & Nasıroğlu, 2012). Bu zihinsel çerçevede yeni gelen bilgi var olan şemaya uymazsa,
bilişsel bir dengesizlik durumu meydana gelir. Birey dengesizlikten kurtulmak için yeni bir şema ya da
bilişsel yapı oluşturur. Böylece zihindeki bilişsel yapılar gelişmiş olur (Erden & Akman, 1998).
Covid-19 pandemisi nedeniyle dünyada birçok ülke olduğu gibi Türkiye’de de zorunlu uzaktan eğitime
geçiş yapılmış ve öğretmenler derslerini çevrimiçi platformlar üzerinden gerçekleştirmek zorunda
kalmıştır. Öğrenci öğretmen iletişiminde teknoloji en önemli etken haline gelmiştir. Öğretmenlerin
teknoloji kullanımı ve dijital doküman geliştirebilme becerileri önem kazanmıştır. Bu yeni durumun,
eğitimin bileşenleri olan öğretmen ve öğrencilerin şema elemanlarında dengesizlik oluşmasına neden
olduğu söylenebilir. Gerçek yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan matematik dersi (Özgedi &
Osmanoğlu, 2017) öğretmenlerinin dokümantal oluşumlarında bu durumun nasıl farklılıklar meydana
getireceği merak konusudur. Bu çalışma uzaktan eğitim süreciyle birlikte bir matematik öğretmeninin
dokümanlarının şema elemanlarında oluşan dengesizliği ve bu durumun mesleki uygulamalarına
yansımalarını incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışmanın problemini “Uzaktan
eğitimin bir ortaokul matematik öğretmeninin dokümantal oluşum süreçlerinde meydana getirdiği
farklılıklar nelerdir?” ifadesi oluşturmaktadır. Bu problem doğrultusunda oluşturulan alt problemler
aşağıda verilmiştir.
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1.) Uzaktan eğitim süreci ile matematik öğretmeninin mesleki yaşantılarında nasıl değişimler
oluşturmuştur?
2.) Uzaktan eğitim süreci matematik öğretmeninin gündelik yaşamlarında nasıl değişimlere sebep
olmuştur? Bu değişimler mesleki gelişimini nasıl etkilemektedir?
3.) Uzaktan eğitim matematik öğretmeninin dokümantal oluşum süreçlerini bilgi iletişim teknolojileri
kullanımı açısından nasıl etkilemektedir?
Uzaktan eğitim süreci matematik öğretmeninin kaynak sisteminin şematik gösteriminde nasıl değişimler
meydana getirmektedir?

2. YÖNTEM
2.1. Araştırma Yöntemi
Araştırmada kullanılan yöntem, nitel araştırma yöntemidir. Nitel araştırmalar genellikle az kişinin
davranışını derinlemesine inceler (Yıldırım & Şimşek, 2018). Bu inceleme genelleme amacı taşımadan
katılımcıların içinde bulunduğu değişken durumları ve kendi faaliyetlerini nasıl anlamlandırdığını
anlamaya çalışmak şeklinde gerçekleştirilir (Maxwell, 2012). Araştırmada nitel araştırma deseni
türlerinden özel durum çalışması (case study) deseni kullanılmıştır. Durum çalışmaları bir duruma
ilişkin bir veya birkaç olayın derinlemesine incelendiği çalışmalardır (Cohen & Manion, 1998). Bu
çalışma, bir ortaokul matematik öğretmeninin hem yüz yüze eğitim hem de uzaktan eğitim esnasında
oluşturduğu kaynak sistemlerini, 4 aylık bir süreçte ve birden çok veri toplama aracı kullanarak
derinlemesine incelenmeyi amaçladığı için durum çalışması deseni tercih edilmiştir.
2.2. Katılımcı
Bu çalışmada nitel araştırmaların doğasına uygun olarak amaçlı örnekleme çeşitlerinden ölçüt
örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Bu yöntemde katılımcılar problem durumu ile ilgili önceden
belirlenmiş bir takım ölçüte göre belirlenir (Yıldırım & Şimşek, 2016). Çalışmaya dahil edilen
katılımcının belirlenmesinde sınıf içi ve sınıf dışı faaliyetleri uzun süreli takip edebilme imkanı olması
ve covid-19 pandemi sürecinde hem uzaktan hem de yüz yüze eğitimin gerçekleştiği bir ilde görev
yapıyor olması katılım ölçütü olarak belirlenmiştir. Türkiye’de bazı illerde yüz yüze eğitime geçilmiş
bazı illerde uzaktan eğitim devam etmektedir. Araştırma sürecine dahil edilen öğretmen gönüllülük esası
dikkate alınarak ve uzman görüşüne başvurarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda, öncelikle katılımcı olarak
3 matematik öğretmeni belirlenmiştir. Bu öğretmenler ile görüşülerek araştırmanın amacı ve araştırma
süreci hakkında bilgi verilmiştir. Uygulama süresi boyunca yapması gerekenler anlatılmıştır. Ancak,
daha sonra, bu matematik öğretmenlerinden biri çalıştığı ilde yüz yüze eğitim başlamadığı için, diğer
öğretmen ise pandemi koşullarından dolayı evde uzun süreli takip imkanı bulunmadığından çalışma
kapsamının dışında tutulmuşlardır. Çalışmaya 1 matematik öğretmeni ile devam edilmiştir. Çalışma
grubunda bulunan kişinin kimliğini gizli tutmak amacıyla çalışmaya dahil edilen öğretmen Melisa
öğretmen olarak adlandırılmıştır.
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Melisa öğretmen Türkiye’nin doğu bölgesinde bulunan bir il merkezinde devlet okulunda görev
yapmaktadır. 7 yıllık mesleki deneyime sahiptir ve matematik öğretmenliği lisans mezunudur. Melisa
öğretmenin eşi de ortaokul matematik öğretmenidir ve iki çocuğa sahiptir. Çalışmada Melisa öğretmenin
tercih edilmesinin temel sebebi araştırmacılar tarafından hem ev ortamında hem okul ortamında uzun
süreli ve yakın takip edilebilme olanağının bulunmasıdır. Ayrıca Melisa öğretmenin pandemi sürecinde
hem uzaktan eğitim hem yüz yüze eğitimin gerçekleştiği bir ilde görev yapması ve çalışmaya katılmak
için istekli olması da katılımcı olarak seçilmesinde onu ön plana çıkarmıştır.
2.3. Veri Toplama Araçları
Çalışmada öğretmenlerin sürece aktif katılımını, oluşturdukları geniş koleksiyonu yakından tanıma
fırsatı sağlayan ve yansıtıcı bir bakış açısı sunan yansıtıcı inceleme veri toplama yöntemi benimsenmiştir
(Gueudet & Trouche, 2012). Yansıtıcı inceleme veri toplama yönteminde veri çeşitliliğini arttırmak
amacıyla birden çok veri toplama aracı kullanılır (Işık-Sarıoğlu, 2020). Bu doğrultuda veri toplama aracı
olarak ortaokul 7. sınıf matematik dersi yıllık planı, öz değerlendirme formu, gözlem, yarı
yapılandırılmış görüşme formu ve kaynak sisteminin şematik gösterimi ve klinik mülakat kullanılmıştır.
Aşağıda, araştırmada kullanılan veri toplama araçları ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Öz Değerlendirme Formu: Araştırmanın başlangıcında Melisa öğretmenin uzaktan eğitim sürecinde
matematik eğitimine dair görüşlerini ve bu sürecin öğretmenin kendi yaşantısında nasıl değişiklikler
meydana getirdiğini belirlemek amacıyla bir öz değerlendirme formu hazırlanmış. Ve bu formda
uzaktan eğitimde geçiş sürecinde kendini nasıl değerlendirdiğini belirlemeye yönelik sorulara yer
verilmiştir. Öz değerlendirme formu uzman görüşüne sunulduktan sonra düzenlemeler yapılarak son
halini almıştır.
Gözlem: Araştırmada Melisa öğretmenin kaynak sisteminin şematik gösterimlerinde uzaktan eğitim ve
yüz yüze eğitimde kullandığını belirttiği kaynakları görmek, uygulama sırasında ortaya çıkabilecek ve
dokümantal oluşum sürecini etkileyebilecek kavramları tespit edebilmek amacıyla dört ders saati
gözlemlenmiştir. İki ders saati Melisa öğretmenin evde bilgisayar üzerinden uzaktan eğitim yoluyla
gerçekleştirdiği diğer iki ders saati ise okulda yüz yüze eğitim sırasında gerçekleşen dersleri
gözlemlenmiştir. Gözlemlenen dersler veri kaybını önlemek amacıyla video ile kayıt altına alınmıştır.
Bu ders saatleri dışında Melisa öğretmenin dokümantal oluşum sürecini etkileyebilecek farklı etmenleri
belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından yapılandırılmamış gözlem gerçekleştirilmiştir. Araştırmacı
Melisa öğretmeni ders dışında ev ortamı ve sosyal çevre ortamında 4 ay boyunca gözlemlemiş ve bu
gözlemlere dair çeşitli notlar almıştır.
Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu: Melisa öğretmenin zorunlu uzaktan eğitimin dokümantal
oluşumunda meydana getirdiği değişimi anlayabilmek için yarı yapılandırılmış görüşme formu
araştırmacılar tarafından hazırlanmış ve uzman görüşleri doğrultusunda düzenlenmiştir. Yarı
yapılandırılmış görüşme formunda aşağıdaki sorulara yer verilmiştir.
1.)
Uzaktan eğitim sürecinin matematik dersinde kullandığınız kaynaklarda bir değişim meydana
getirdiğini düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız bu değişim hakkında bilgi verebilir misiniz?
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2.)
Uzaktan eğitim süreci bilgi iletişim teknolojileri kullanımınızda nasıl değişiklikler meydana
getirdi?
3.)
Uzaktan eğitim süreci ev yaşantınızda değişimler meydana getirdi mi? Oluşan değişimler
nelerdir?
4.)
Uzaktan eğitim süreci iş yaşantınızda nasıl değişimler meydana getirdi?
Yarı yapılandırılmış görüşme kaydının kimseyle paylaşılmayacağı bilgisi verilerek Melisa öğretmenin
onayıyla ses kayıt cihazıyla kayıt altına alınmıştır.
Kaynak Sisteminin Şematik Gösterimi: Kaynak sisteminin şematik gösterimi öğretmenlerin mesleki
hayatındaki dokümantasyon sistemini genel hatları ile belirlemeye yardımcı olabileceği gibi belirtilen
kaynakları gözlemlenen derslerde kullanılan kaynaklarla karşılaştırma imkanı da sağlar (IşıkSarıoğlu,2020). Melisa öğretmenin uzaktan eğitim öncesinde kullandığı kaynakların şematik
gösterimini çizmesi istenmiştir. Daha sonra ise zorunlu uzaktan eğitimde kullandıkları kaynakların
şematik gösterimini oluşturması istenmiştir. Bu şemaların hazırlanması sırasında öğretmene herhangi
bir yönlendirme yapılmamıştır. Böylece zihninde oluşan kaynak sistemini özgürce açığa çıkarması
amaçlanmıştır.
Klinik Görüşme: Katılımcı öğretmenle yapılan görüşme, gözlem ve dokümanların analizi sonucunda
bulguları desteklemek ve yorumlanamayan bulgulara açıklık getirmek amacıyla öğretmenle klinik
görüşmeler yapılmıştır. Klinik görüşmelerde yöneltilen sorular kullanılan kaynakların varlıklarını ne
zaman ve nasıl öğrendiğini, uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim sırasında kullandığı kaynaklar arasındaki
farklılıkların nedenlerini belirlemeye yönelik sorulardan oluşmuştur.
2.4. Veri Analizi
Veriler nitel veri analizi yöntemlerinden tümevarımsal bir yaklaşımı öngören içerik analizi yöntemi ile
analiz edilmiştir. İçerik analizinde amaç verilerin açıklanabileceği ilişki ve kavramları derinlemesine
incelemektir (Yıldırım & Şimşek, 2016). Bu doğrultuda matematik öğretmenlerinin pandemi
sürecindeki uzaktan eğitimde dokümantal oluşum süreçlerini derinlemesine incelemek amacıyla içerik
analizi yöntemi tercih edilmiştir. Öncelikle video ders kayıtları ve yapılan görüşmelerden elde edilen
veriler araştırmacılar tarafından özenle yazıya dökülmüştür. Elde edilen veriler araştırma alt
problemlerine uygun olarak kodlanmıştır. Benzer kodlar bir araya getirilerek kategoriler oluşturmuştur.
Kategoriler ‘'Pandemi sürecindeki uzaktan eğitimin ortaokul matematik öğretmeninin dokümantal
oluşum sürecine yansımaları’’ teması altında birleştirilmiştir.
2.5. Güvenirlik Geçerlilik ve Etik
Araştırmanın güvenirlik ve geçerliliğini arttırmak için araştırmada birden fazla veri toplama aracı
kullanılarak veri çeşitliliği sağlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca uygulama sürecinin nasıl gerçekleştiği ve
katılımcıların nasıl belirlendiği detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Veri analizi sonucu elde edilen verilerin
doğru anlaşılıp anlaşılmadığını belirlemek için Melisa öğretmenin görüşleri alınmıştır. Yapılan analiz
sonucu ortaya çıkan kategori ve kodlar alanında uzman bir öğretim üyesi ile birlikte değerlendirilmiş ve
nihai halini almıştır. Etik kuralları gereği katılımcı öğretmene süreç ile ilgili detaylı bilgi verilmiştir.
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Gönüllülük esas olduğu belirtilmiş ve istemediği zaman çalışmaya devam etmek zorunda olmadığı
söylenmiştir. Araştırmaya dahil edilen katılımcının kimlik bilgilerinin kesinlikle gizli tutulacağı ve elde
edilen verilerin sadece bilimsel araştırma amacıyla kullanılacağı temin edilmiştir.

3. BULGULAR
‘’Uzaktan eğitim süreci matematik öğretmeninin mesleki yaşantılarında nasıl değişimler
oluşturmuştur?’’ alt problemine ait bulgular:
Öğrenci aktif katılımının azlığı öğretmenin mesleki yaşantısına etki eden bir etmen olarak hem
gözlemlerin hem de görüşmelerin analizleri sonucunda bulgulanmıştır. Bu bulgu ile ilgili görüşmelerden
elde edilen öğretmen ifadesi aşağıda sunulmuştur.
‘’Uzunca bir süre evden çalışmaya başladık okula pek gidemedik onun dışında hani yüz yüze
başladığımız dönemde de hem uzaktan hem yüz yüze yaptığımız derslerde sınıflarımız seyreltilmiş oldu.
Ayrıca sınıf mevcutlarının az olması bütün öğrencilerin derse aktif katılımı olanağını sağladı. Bir ders
saatinde bütün öğrencilere birden fazla söz hakkı verebiliyorum.’’
Uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim ders video kayıtlarında Melisa öğretmenin sınıfında 9 öğrencinin
derse katıldığı görülmüştür. Normalde öğretmenin ders verdiği sınıfın mevcudu 43 kişidir. Uzaktan
eğitim süreci ile birlikte sınıf mevcutlarının azalması Melisa öğretmenin dokümantal oluşum sürecini
etkilediği görülmüştür. Dokümantal oluşum açısından bakıldığında pandemi süreciyle beraber sınıf
mevcudunun azalması ile öğrencilerin derse aktif katılımı kaynağını olumlu yönde geliştirdiği
söylenebilir.
Öğretmenin derse katılan öğrenci sayısının az olması nedeniyle uygulayabildiğini ifade ettiği
öğrencilerin aktif olduğu öğretim yöntemlerine ilişkin online sınıf içi yaşantıları yansıtan diyaloglar
aşağıda sunulmuştur.
5/15=4/x (ekranda yazmaktadır)
Öğretmen: (Öğrenciye ismiyle seslenerek) ç şıkkında ne yapacağız.
Öğrenci: Öğretmenim 15 i 5 in katına (düşünerek).
Öğretmen: 5 kaç katı 15 dir
Öğrenci: 10
Öğretmen: 5 i kaçla çarpsam 15 olur.
Öğrenci: … (bekler cevap veremez)
Öğretmen: 5 i kaçla çarpsam 15 olur.
Öğrenci: 3
Öğretmen: Şimdi o zaman 4 ü de 3 le çarpmam gerekiyor. 4 ü 3 ile çarpsan kaç olur
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Öğrenci: (öğrenci düşünür) 12.
Öğretmen: Evet eksiklerini görüyorsun değil mi?
Öğrenci: Evet.
Melisa öğretmenin hem uzaktan hem de yüz yüze eğitimde öğrencilere sürekli söz hakkı verdiği ve hata
yapan öğrencilerin yanlışlarını buldurmaya yönelik sorular sorduğu görülmüştür. Bu durumun Melisa
öğretmenin derslerinde buluş yoluyla öğrenme yöntemini sıklıkla kaynak olarak kullandığının
göstergesidir. Dolayısıyla buluş yoluyla öğrenme kaynağını dokümantal oluşumunda uzun zamandır
var olan bir kaynak olduğunu söyleyebiliriz.
“Uzaktan eğitim süreci matematik öğretmeninin gündelik yaşamlarında nasıl değişimlere sebep
olmuştur? Bu değişimlerin mesleki gelişimlerini nasıl etkilemektedir?” alt problemine ait bulgular:
Uzaktan eğitimin zümre ve diğer öğretmenlerle işbirliğine olumsuz yönde etki eden bir etmen olduğu
hem gözlemlerin hem de görüşmelerin analizleri sonucunda bulgulanmıştır. Bu bulgu ile ilgili
görüşmelerden elde edilen öğretmen ifadesi aşağıda sunulmuştur.
‘’ Okulda tenefüslerde bir çay içip diğer arkadaşlarla öğrenciler hakkında muhabbet ediyorduk. Bu çok
iyi oluyordu? Öğrencileri daha iyi tanıma imkanı sağlıyordu. Şimdi aralarda koşturarak çocukların
yemeklerini hazırlayıp vermeye çalışıyorum. Böyle çok yorucu oluyor.’’
Melisa öğretmen ile yapılan klinik görüşmede ders aralarının yüz yüze eğitimde zümre arkadaşları ile
muhabbet ederek geçirdiğini ancak uzaktan eğitimde çocukların bakımı ile ilgilendiğini ve bu durumun
onu olumsuz etkilediği görülmüştür. Melisa öğretmenin uzaktan eğitim sürecinden önce zümre
işbirliğini önemli bir kaynak olarak gördüğünü ancak uzaktan eğitim süreciyle birlikte bu kaynaktan
eskisi kadar etkin yararlanamadığı belirlenmiştir. Uzaktan eğitim sürecinin Melisa öğretmenin zümre
işbirliği kaynağını dokümantal oluşum süreci açısından olumsuz etkilediği görülmüştür.
Uzaktan eğitim sürecinde öğretmen çocuklarının bilişsel gelişiminde bazı değişiklikler de meydana
getirdiği tespit edilmiştir. Melisa öğretmenin 2 yaşında bir kızı, 6 yaşında bir oğlu vardır. Melisa
öğretmenin ev ortamında yapılan gözlemde Piaget’in dil gelişim evrelerine göre telgrafik konuşma
döneminde olan kızının sürekli ‘’hoca gel’’, ‘’Hoca hemen gel’’, ‘’iki bölü üç’’, ‘’oran böl’’ gibi
annesinin ders esnasında kullandığı kelimeleri tekrar ettiği gözlenmiştir. Ayrıca Piaget’in bilişsel
gelişim evrelerinden işlem öncesi dönemde olan oğlu ile arasında geçen diyalog şu şekildedir:
-Anne sonsuzdan 1 çıkarsa kaç kalır.
-Bilmiyorum oğlum (Şaşırarak).
-Anne ama sonsuzdan 1 çıkarsa kaç kalacağını nasıl bilmezsin (Üzülerek).
Bu durum uzaktan eğitim sürecinin öğretmen çocuklarının zihinsel şemalarında bir dengesizlik meydana
getirdiğinin göstergesidir. Ayrıca Melisa öğretmenin annelik ve matematik öğretmenliği rolleri arasında
bir dengesizlik durumu oluşturduğu söylenebilir. Melisa öğretmen çocuklarıyla bilişsel gelişim
dönemlerine uygun matematiksel oyunlar tasarlayarak yeni bir kaynak oluşturmuştur.
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Uzaktan eğitim sürecinde, öğretmenin ev içi organizasyonunun da değiştiği görülmüştür. Öğretmen
evinde bir odayı derslik haline dönüştürmüş ve bu odaya “canlı ders odası” adını vermiştir. Öğretmenle
yapılan görüşmede “canlı ders odası” ile ilgili kesit aşağıda sunulmuştur.
‘’ Bir odamız direk canlı ders odası oldu. Yemek masamız artık ders masasına dönüştü. Üzerine kitaplar,
kaynaklar, kalemler, bilgisayar bulunmakta’’
Uzaktan eğitim sürecinin Melisa öğretmenin evde kullandığı kaynaklarda önemli değişimler meydana
getirdiğini söyleyebilir. Melisa öğretmen uzaktan eğitim süreciyle birlikte evinde yeni çalışma alanı
oluşturmuştur.
‘’Uzaktan eğitim ortaokul matematik öğretmeninin dokümantal oluşum süreçlerini bilgi iletişim
teknolojileri kullanımı açısından nasıl etkilemektedir?’’ alt problemine ait bulgular:
Uzaktan eğitiminde bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımının öğretmenin kaynak sistemine etki eden
bir etmen olduğu hem gözlemlerin hem de görüşmelerin analizleri sonucunda bulgulanmıştır. Bu bulgu
ile ilgili görüşmelerden elde edilen öğretmen ifadeleri aşağıda sunulmuştur.
‘’Önceden akıllı tahta kullanmıyordum, beyaz tahta üzerinden ders kitabından dersi işliyorduk şimdi
akıllı atölyem yayını var onun z kitabını yansıtıyorum akıllı tahtadan, kitabı öğrencilere de aldırdım
beraber çözüyoruz. ‘’
-Akıllı atölyem kitabını nerden öğrendiniz? Bu kitabı tercih etme sebebiniz ne? Uzaktan eğitim sırasında
da aynı kaynağı mı kullanıyordunuz?
‘’ Akıllı atölyem kitabını 4 5 yıl önce zümremden öğrendim. O bu kitabı kullanıyordu ama şöyle bir
sıkıntı yaşamıştı sınıftaki bütün öğrenciler maddi zorluklardan dolayı bu kitabı edinmemişlerdi. Bu
sebeple o ders anlatırken sınıfta bazı öğrenciler takip edemediği için sıkıntı yaşıyormuş. O yüzden ben
hiç bu kaynağı kullanmamıştım daha önce. Bu kitabı bu sene tercih etmemin sebebi çok fazla soru var
içerisinde, kolaydan zora doğru ilerliyor, her konunun bütün örneklerini kapsayan bir kitap olduğu için
ve artık z kitap olduğu için hem uzaktan eğitimde hem yüz yüze eğitimde çocuklar ekrandan rahat bir
şekilde görebildiği için kullanıyorum.’’
Melisa öğretmenin uzaktan eğitim sürecinde ders anlatabilmek için z kitap kullanmaya başladığı ve yüz
yüze eğitime geçildiğinde bu kaynağı akıllı tahta üzerinden kullanmaya devam ettiği görülmüştür. Akıllı
atölyem kitabını önceden biliyor olmasına rağmen kullanmıyorken uzaktan eğitim süreciyle beraber ana
kaynak olarak kullanmaya başladığı tespit edilmiştir. Bu durumda uzaktan eğitimin Melisa öğretmenin
kaynak tercihlerinde önemli değişimler meydana getirdiğinin göstergesidir. Ayrıca yapılan
görüşmelerde kaynak açısından uzaktan eğitimde daha fazla çeşitlilik olduğu farklı testler indirip
çözebilme olanağı sağladığı yapılan görüşmelerde öğretmen tarafından ifade etmiştir.
Analizler Google drive kullanımının da öğretmenin kaynak sistemi ve doküman oluşturma sürecinde
yeni yer alan bir kaynak olarak kullanıldığını göstermiştir. Bu bulgu ile ilgili yarı yapılandırılmış
görüşme esnasında ‘’Uzaktan eğitim süreci bilgi iletişim teknolojileri kullanımınızda nasıl değişiklikler
meydana getirdi?’’ sorusuna Melisa öğretmenin yanıtı aşağıdaki gibidir.
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‘’Önceden bir Google drive hesabına sahip değildim. Şimdi tekrar yüz yüze eğitime geçmekle birlikte
öğrencilere ön hazırlık olsun diye ders içeriği videoları yükleyip whatsapp üzerinden linki
paylaşıyorum. Çok iyi oluyor.’’
“Google drive kaynağını nerden öğrendiniz?” sorusuna ise öğretmen,
‘’Ders video içeriklerini size göndermek için ihtiyacım oldu. Videoları telefon üzerinden
gönderemediğim için eşimin kardeşi bilişim teknolojileri öğretmeni o yardımcı oldu. Ben de öğrencilere
ders içeriği göndermek için de kullanmaya başladım’’ Zaten zoom yüklemeyi, zoomdan nasıl ders
yapılacağını ilk zamanlar öğrenmem konusunda da o ve eşim yardımcı oldu.’’ ifadeleriyle cevap
vermiştir.
Uzaktan eğitim süreci ile ilgili yapılan bu akademik çalışmaya katkıda bulunmanın Melisa öğretmenin
dokümantal oluşum sürecinde yeni kaynaklar edinmesine olanak sağladığı ve bu kaynaklardan
matematik dersinde yararlanmaya başladığı görülmüştür.
Grafik Tablet kullanımının da öğretmenin kaynak sistemi ve doküman oluşturma sürecinde yeni yer
alan bir kaynak olarak kullanıldığını tespit edilmiştir. Bu bulguya yönelik öğretmen ile yapılan
görüşmelerden alıntılar aşıda sunulmuştur.
Uzaktan ve yüz yüze izlenen ders videolarında Melisa öğretmenin uzaktan eğitim sırasında ekran faresi
kullandığı ve bu durumda yazı yazmada zorlandığı için ekrana az yazı yazdığı, yüz yüze eğitimde tahtayı
daha fazla kullandığı görülmüştür. Bu durumun nedeni sorulduğunda ise şu şekilde cevap vermiştir.
‘’ Açıkçası ekrana yazmak telefondan daha rahat oluyordu ama telefonunda ekranı küçük olduğu için
zor oluyor. Pandemi sürecinde bu nedenle eve bilgisayar aldık. Okuldan arkadaşlarım rahat yazabilmek
içim grafik tablet kullanıyorlar ama ben hep süreç bitince kullanmam diye almadım. Şu an da yüz yüze
eğitimde de ihtiyaç duymuyorum.’’
Melisa öğretmenin uzaktan eğitim sürecinde bilgisayarı daha etkin kullandığı ancak grafik tabletleri
gerekli görmediği için kaynak sistemine dahil etmediği görülmüştür. Grafik tabletleri uzaktan eğitim
süreci için önemli bir kaynak olarak gördüğü fakat yüz yüze eğitim için gerekli görmediği için bu
kaynağı kaynak sistemine dahil etmediği söylenebilir.
EBA kullanımının öğretmenin kaynak sistemi ve doküman oluşturma sürecinde yer alan başka bir
kaynak olarak kullanıldığını tespit edilmiştir
Yapılan klinik görüşmede Melisa öğretmene eğitim bilişim ağı (EBA)’yı ne zamandan beri kullandığı
ve nerden öğrendiği sorulmuştur.
’EBA’yı uzaktan eğitim sürecinden öncede biliyordum dersi kalıcı hale getirmek için video içeriklerini
kullanıyordum. Uzaktan eğitim süreciyle birlikte EBA’dan neler yapılabileceğim konusunda daha
detaylı fikirler edindim. Öğrencilere EBA üzerinden çalışma gönderiyorum iyi oluyor. İstatistiksel
sonuçlar vermesi de değerlendirme açısından kolaylık sağlıyor. Zaten bütün canlı derslerimizi EBA
üzerinden yapıyoruz. Bugünden sonra sürekli kullanacağım bir kaynak. ’’
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Melisa öğretmenin bilgi iletişim teknolojileri konusunda geçmişte yüz yüze eğitimde EBA’dan sınırlı
olarak yararlanıyorken uzaktan eğitim sürecinden sonra EBA’dan daha detaylı yararlandığını ve artık
derslerinde öğrencileri değerlendirmek için sürekli kullanabileceği bir kaynak olduğunu belirtmiştir.
Melisa öğretmen önceden EBA’yı sadece öğrencilere video izletebilecek bir kaynak olarak
kullanıyorken uzaktan eğitim sonrasında sınav hazırlama, öğrenci değerlendirme, ödev verme, ders
yapma gibi birçok amaçla kullandığı görülmüştür. Uzaktan eğitim süreciyle beraber EBA’nın Melisa
öğretmenin kaynak sisteminin önemli bir parçası haline geldiğini söyleyebiliriz.
Dijital ders planlarının da öğretmenin kaynak sistemi ve doküman oluşturma sürecinde yeni yer edinen
bir kaynak olarak kullanıldığını görülmüştür. Melisa öğretmenden ders planları istenmiş, Melisa
öğretmen kağıt üzerinde olan yıllık planlarının okulda olduğunu kendisinin planları telefonu üzerinden
‘’Kazanım Cepte’’ isimli uygulamadan kullandığını ifade etmiştir. Bu uygulamaya uzaktan eğitim
sürecinde zümre arkadaşının önerisiyle öğrendiğini yapılan klinik görüşmelerde belirtmiştir. Bu
durumda Melisa öğretmenin ders planlamalarını yüz yüze eğitimden farklı olarak uzaktan eğitimde
dijital kaynaklar üzerinden yaptığı ve uzaktan eğitim süreci ile beraber dijital plan kaynağının oluştuğu
görülmüştür.
‘’Uzaktan eğitim süreci ortaokul matematik öğretmeninin kaynak sisteminin şematik gösteriminde nasıl
değişimler meydana getirmektedir?’’ alt problemine yönelik bulgular:
Öğretmenin kaynak sisteminin şematik gösterimi incelendiğinde uzaktan eğitim sürecinde yüz yüze
eğitimden farklı olarak EBA testlerini, z kitapları, bilgisayar, telefon, whatsapp uygulamasını
matematik derslerinde kullanmayı tercih ettiği görülmüştür. Şekil 1 öğretmenin uzaktan eğitim öncesi
ile ilgili oluşturduğu kaynak sistemini, Şekil 2 ise öğretmenin uzaktan eğitim süreci ile ilgili oluşturduğu
kaynak sistemini şematik gösterimini yansıtmaktadır.

Şekil 1: Uzaktan eğitim öncesi Melisa öğretmenin kaynak sisteminin şematik gösterimi.
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Şekil 2: Uzaktan Eğitim sürecinde Melisa Öğretmenin kaynak sisteminin şematik gösterimi

Öğretmenin kaynak sistemlerinin şematik gösteriminde uzaktan eğitim öncesi akıllı tahta kullandığını
söyleyen Melisa öğretmen yapılan görüşmede akıllı tahtayı önceden pek kullanmadığını uzaktan eğitim
ile birlikte aktif bir şekilde kullanmaya başladığını ifade etmiştir.

4. TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu çalışma uzaktan eğitim süreciyle birlikte bir matematik öğretmeninin dokümanlarının şema
elemanlarında oluşan dengesizliği ve bu durumun mesleki uygulamalarına yansımalarını incelemeyi
amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda uzaktan eğitimin matematik öğretmeninin mesleki
yaşantılarında, gündelik yaşantılarında, bilgi iletişim teknolojileri kaynaklarını kullanımlarında ve
kaynaklarının şematik gösteriminde değişimler meydana getirdiği ve bu değişimin öğretmenin
dokümantal oluşum süreçlerini şekillendirdiği görülmüştür.
Bu çalışmanın sonucunda zorunlu olarak uzaktan eğitim sürecine geçilmesinin Melisa öğretmenin bilgi
iletişim kaynaklarını kullanımını arttırdığı ve bu kaynakları kullanmanın mesleki gelişime
yansımalarının olumlu olduğu gözlenmiştir. Uzaktan eğitim süreciyle birlikte z kitap, akıllı atölyem
kitabı, EBA, dijital ders planları, google drive, whatsapp ve canlı ders uygulamalarını kaynak sistemine
dahil ettiği görülmüştür. Bu dijital kaynakların öğrenci öğretmen iletişimini artırarak matematik
başarısına katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Benzer olarak Gueudet & Trouche (2012) çalışmasında
Myriam adlı öğretmenin dijital kaynak kullanımının öğrenci öğretmen iletişimini arttırdığı sonucuna
ulaşmıştır.
Uzaktan eğitim süreciyle birlikte öğrenci velilerinin de eğitim sürecindeki rollerinde de yeni oluşumlar
meydana getirmiştir. Öğrencilerin ve velilerin bu süreçte şema elemanlarında meydana gelen
değişimleri ve bu durumun eğitime yansımalarını inceleyen araştırmaların yapılması önerilmektedir.
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The Effect of Cognitive-Behavioral During
Pregnancy in the Symptoms of Depression
Romina DEDI1

Abstract
Depression is a pathology that affects the way people think, act and how they feel. Depression during
pregnancy negatively affects the quality of health of the pregnant woman, the child and all family
members. The objective of this study is to understand whether cognitive-behavioral therapy influences
the relief of depressive symptoms during pregnancy. Cognitive-behavioral therapy is a model of
psychotherapy that integrates theories of cognition and learning with treatment techniques that come
from cognitive therapy and behavioral therapy. To realize this study a sample of 60 pregnant women
was randomly selected. They were randomly selected in the regional hospital of Shkodra for e period of
two months. New mothers should be between 16-30 weeks of pregnancy. In the first phase of the study,
we measured the depressive symptoms of these women using the Beck Depression Inventory (BDI).
Based on the results the mothers were divided into two groups, the first group includes women without
symptoms or with minimal symptoms of depression, the second group includes women with moderate
and severe symptoms of depression. From this sample, thirty eight women resulted without symptoms
or with minimal symptoms of depression, while twelve women with moderate and severe symptoms of
depression. Pregnant women with moderate and severe symptoms of depression attended 6-8 therapeutic
sessions with cognitive-behavioral orientation, twice a week. Cognitive-behavioral therapy is an
interactive therapy to help cope with problems by changing the way people think and behave. The
treatment aims to identify and modify maladaptive mental processes as well as problematic client
behaviors through cognitive restructuring and behavioral techniques, in order to achieve change. At the
end of the treatment, a re-measurement of the depressive symptoms was realized using the Beck
Depression Inventory (BDI) to analyze whether there are changes in the depressive symptoms before
and after the intervention. The second measurement was made at 36-38 weeks of pregnancy. In
comparing the mean scores that women scoring in the two measurements, a statistically significant
difference is evident. The differences are 24.3 points per sig = 0.000, which women who follow
cognitive-behavioral therapy have less in the second measurement.
Keywords: depression, pregnancy, therapy, cognitive-behavioral
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1. INTRODUCTION
Pregnancy is a miracle for the female world. Pregnancy means living in the present but thinking about
the future. This means that woman must be able to integrate at the same time the care, fears, questions
about the new life she is carrying, but she cannot distance herself from hundreds of questions, doubts,
fears about the near future. A future associated with childbirth.
Pregnancy means being in a period of change of views and values and experiencing at the same time all
the possible physical, emotional, cognitive and social changes to become a mother. Pregnancy can be
understood as a transition (Imle,1990), as part of a woman's transition to motherhood (Bergum,1997).
Relationships and interactions with people as well as reflections on life situations are in e process of
changing (Bondas & Eriksson, 2001).
But it does not always happen that this transition is passed healthy, without problems. Pregnancy is not
always experienced with so much joy, happiness, love. It can also be experienced as a period of crisis
or depression (Raphael-Leff, 1991).
From a psychological and psychoanalytic perspective (Bondas, 2000; Reid & Garcia, 1989), a woman
goes through a crisis during pregnancy. Existential questions begin to arise in a woman’s mind (Bondas
& Eriksson, 2001). These experiences can be the starting point of disturbances of the inner psychic
world in a pregnant woman.
If these concerns are accompanied by other social or individual problems of the pregnant woman, then
a suitable ground is created for the onset of depression.

2. LITERATURE REVIEW
2.1. Depression during pregnancy.
Depression is a pathology that affects the way people think, act and how they feel.
Perinatal depression is depression that happens during pregnancy. It is one of the most common medical
complications of pregnancy. It affects up to 1 in 7 women (about 15 percent).
Depression during pregnancy negatively affects the quality of health of the pregnant woman, of children
and all family members (O’Hara and Swain 1996).
Depression during pregnancy can make it hard for you to get ready for your baby and take care of your
baby after birth. That is why it is important to treat depression as soon as possible.
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2.2. The intervention (cognitive-behavioral therapy.
Cognitive-behavioral therapy is a model of psychotherapy that integrates theories of cognition and
learning with treatment techniques that come from cognitive therapy and behavioral therapy (Beck J.
2011).
Cognitive-behavioral therapy is an interactive therapy to help cope with problems by changing the way
people think and behave. The treatment aims to identify and modify maladaptive mental processes as
well as problematic client behaviors through cognitive restructuring and behavioral techniques, in order
to achieve change (APA Dictionary of Psychology).
The goal of cognitive therapy is to identify and modify nonadaptive thoughts that block the client's
ability to deal with their own problems and disrupt their emotional life (Tamo, Adem 2010). The
techniques used in this therapy aim to enable the client to distinguish between reality and their perception
of reality.
The final goal of this therapy is for the client to replace unwanted behaviors with healthy behavioral
patterns (Orhani, Zenel 2016).
Cognitive and behavioral therapy focuses on discovering the motives of a maladapted behavior.
Behavior therapists try to teach patients how to change behavior, making them aware of their distorted
thinking patterns, through the process of cognitive restructuring.
Cognitive and behavioral therapy deals mainly with the present, not focusing too much on the past. It
examines practical ways to improve mental state in a daily basis.
Different studies show that the depression during pregnancy was reduced in women who followed
psychological therapies, especially cognitive-behavioral therapy (Stewart Den Engl J Med. 2011).

3. METHODOLOGY
3.1. The objective and research question of this study.
The objective of this study is to understand whether cognitive-behavioral therapy influences the relief
of depressive symptoms during pregnancy.
Research Question: Does cognitive-behavioral therapy help alleviate the symptoms of depression during
pregnancy?
This research question consists of the following research tasks:
- Measurement of depressive symptoms in pregnant mothers and identification of those with moderate
and high symptoms.
- Realization of the intervention
- Re-measurement of symptoms after intervention.
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- Comparison of the averages of the above group before and after the intervention.
- Comparison of the effectiveness of cognitive behavioral therapy between mothers who have low to
moderate symptoms and mothers who have high symptoms of depression during pregnancy.

3.2. The sample.
To realize this study a sample of 60 pregnant women was randomly selected. They were randomly
selected in the regional hospital of Shkodra for e period of two months. New mothers should be between
16-30 weeks of pregnancy.
In the first phase of the study, we measured the depressive symptoms of these women using the Beck
Depression Inventory (BDI). Based on the results the mothers were divided into two groups, the first
group includes women without symptoms or with minimal symptoms of depression, the second group
includes women with moderate and severe symptoms of depression. From this sample, 38 women
resulted without symptoms or with minimal symptoms of depression, while 12 women with moderate
and severe symptoms of depression.
Pregnant women with moderate and severe symptoms of depression attended 6-8 therapeutic sessions
with cognitive-behavioral orientation, twice a week.
At the end of the treatment, a re-measurement of the depressive symptoms was realized using the Beck
Depression Inventory (BDI) to analyze whether there are changes in the depressive symptoms before
and after the intervention.
The second measurement was made at 36-38 weeks of pregnancy.

3.3. Instruments.
The Beck Depression Inventory (BDI) is measuring instrument that measures the characteristics,
attitudes, and symptoms of depression in adolescents (over 13 years old) and adults (Beck, et al., 1961).
This instrument consists of 21 sets of attitudes, which include 4 statements each, where the individual
must choose one alternative that best describes how he or she has felt over the past two weeks. These
21 sets of attitudes measure the emotional, cognitive and physical aspects of the individual, namely:
sadness, pessimism, failures, loss of satisfaction, feelings of guilt, self-condemnation, self-loathing, selfcriticism, suicidal thoughts, crying, agitation, loss of interest, indecision, worthlessness, lack of energy,
sleep changes, irritability, changes in eating, difficulty concentrating, fatigue, loss of interest in sexual
activity. The alternatives of each set of attitudes are scored from 0 to 3, where the minimum of points
obtained is 0 and the maximum is 63.
Many studies have been conducted that have provided data on the reliability and validity of this
instrument in different populations and cultures.
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The internal consistency (alpha coefficient) for BDI varies from 0.73 to 0.92 with an average of 0.86
(Beck, Steer, & Garbin, 1988).
BDI has a high internal consistency, with an alpha coefficient of 0.86 for the general population and
0.81 for the psychiatric population (Beck et al., 1988).
In a test-retest, with a week difference, the consistency came out 0.93.
The cognitive-behavioral therapy (preventive intervention) consists of conducting sessions with
cognitive-behavioral orientation, focusing on improving depressive mood.
The duration of the session is 45-60 minutes. The intervention package includes the realization of eight
sessions with a frequency of twice a week.
The two main components with which this intervention is built are: improving depressive mood and
increasing the perceived satisfaction from the relationship in the couple.
The focus and objectives of the sessions were as follows:
Sessions 1-2-3 are focused on improving mood, setting goals of life and using skills to achieve them as
well as increasing involvement in enjoyable activities.
Sessions 4-5-6 are focused on cognitive restructuring, which means identifying and challenging negative
and irrational thoughts, as well as building skills for managing stress and anxiety.
Sessions 7-8 are focused on improving communication skills in the couple, as well as increasing positive
emotions in the couple.

3.4. The importance of the study.
The interest regarding the realization of this study is related to my 9-year experience as a psychologist
in the Obstetric-Gynecological Service of the Shkodra Regional Hospital. This long work experience
with pregnant women and midwives has helped me to understand practically aspects of cognitive and
emotional change, experiences, fears, the importance of relationships with others and everything else
that a pregnant woman goes through and that is world-renowned.
The consequences of postpartum depression are multidimensional. It can be a threat to the quality of
health of the whole family. It has negative impacts in three major areas which are the mother herself, on
the children and to the family. Mothers are more likely to develop poor quality of life (Beck, 1993),
recurrence of depressive episodes (Gabbe et al 2007, Leonard 1998), insecure relationship with the child,
attachment problems, interact less, be less functional, have marital problems (Gjerdingen & Yawn,
2007). Also, children are more likely to have social, cognitive and emotional problems (Dawson &
Ashman, 2000, Tronick & Weinberg, 1997). The data also show that depression has negative effects on
the mental health of fathers, suggesting that in such cases an assessment and treatment of the whole
family is needed (Goodman, 2004).
Given these multidimensional consequences depression, I think conducting this study is very important.
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4. RESULTS
38 women resulted without symptoms or with minimal symptoms of depression, while 9 women with
moderate and 3 women with severe symptoms of depression.
In comparing the mean scores that women scored in the two measurements, a statistically significant
difference is evident.
The differences are 24.3 points per sig = 0.000.
This means that women who followed cognitive-behavioral therapy had significantly less symptoms of
depression in the second measurement.

5. Limits of the study
The period of pregnancy is so dynamic in all aspects, such as physical, health, emotional, mental.
Therefore, in the second measurement the change in the level of depression may have been influenced
by other dynamics and not only by the intervention.
The study is based only in the region of Shkodra, in addition the number of participants is small. This
limits the generalization of the study results.
The instrument used for data collection in this study has a high level of reliability, but they are not
standardized for the Albanian culture and this makes the results of this study limited in validity.
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Öz
Pakistan ve Azerbaycan halkları arasındaki dostluk çok eskilere dayanmaktadır. Bu ilişkiler Rakistan ve
Azerbaycan'ın eski Pers, Türk ve Safevi imparatorluklarının bir parçası olmasından ve dolayısıyla maddi
ve manevi alanlardaki ilişkilerden kaynaklanmaktadır.
Pakistan İslam Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki maddi ve manevi alanda ilişkiler, en son eski
Azerbaycan'ın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri'nin bir parçası olduğu yıllar da dahil olmak üzere, daha
sonraki dönemlerde de var olmuştur.
Azerbaycan Cumhuriyeti bağımsızlığını kazandıktan sonra bu ilişkiler yeniden canlanmış, en ciddi
alanlarda işbirliği ile teyit edilmiş ve her geçen gün gelişmektedir.
“İslami Dayanışma ve Kültürlerarası Diyalog Bağlamında Azerbaycan - Pakistan İlişkileri"
makalasında bu iki devlet arasındakı İslam düşüncesinin temel direklerinden kaynaklanan dostluk,
kardeşlik, insan adaleti, dayanışma, hukuki, demokratik ilişkilerden bahs ediliyor.
Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Pakistan, İslam, dayanışma, kültürlerarası diyalog
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Abstract
The friendship between the peoples of Pakistan and Azerbaijan goes back to ancient times. The material
and spiritual relations between the Islamic Republic of Pakistan and Azerbaijan existed in later periods,
including the years when the former Azerbaijan was a part of the Soviet Socialist Republics.
After the Azerbaijan Republic gained its independence, these relations were revived, confirmed by
cooperation in the most serious fields and developing day by day.
In the article "Azerbaijan - Pakistan Relations in the Context of Islamic Solidarity and Intercultural
Dialogue", friendship, fraternity, human justice, solidarity, legal and democratic, scientific and cultural
relations between these two states arising from the main pillars of Islamic thought are mentioned.
Keywords: Azerbaijan, Pakistan, Islam, solidarity, intercultural dialogue

Резюме
Дружба между народами Пакистана и Азербайджана восходит к глубокой древности.
Материальные и духовные отношения между Исламской Республикой Пакистан и
Азербайджаном существовали и в более поздние периоды, включая годы, когда бывший
Азербайджан был частью Советских Социалистических Республик.
После обретения Азербайджанской Республикой независимости эти отношения возродились,
подтверждены сотрудничеством в самых серьезных областях и развиваются день ото дня.
В статье «Азербайджано-пакистанские отношения в контексте исламской солидарности и
межкультурного диалога» упоминаются дружба, братство, человеческая справедливость,
солидарность, правовые и демократические, научные и культурные отношения между этими
двумя государствами, вытекающие из основных столпов исламской мысли. .
Ключевые слова: Азербайджан, Пакистан, ислам, солидарность, межкультурный диалог.

GİRİŞ
Yüzyıllardır oluşum sürecinde olan milli-ahlaki temeller, elbette, aynı millete mensup farklı halkların
dini dünya görüşünü, ahlakını, etik ve estetik görüşlerini birleştiren etno-ulusal fikri - yani etno-kimliği
- temsil etmektedir.
Ayrıca, ulusal kimlik duygusundan kaynaklanan ve bir ulusun bireysel halklarının ahlaki varlığını
yansıtan gelenekler, insanı doğumdan ölümüne kadar izleyen ve hatta insanı kapsayan bir etik yaşam
felsefesinin özünde somutlaşan sistemik bir ahlaki koddur.
Lakin küreselleşmenin şu anki aşamasında, çok kültürlü fikirlerin manevi alandaki görüşünün
genişlediği dönemde, aynı millete mensub dünya halklarının temsil etdikleri etno-kimliğ - etno genezis
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acısından ciddi ve heyecan verici sorunlarla karşı karşıya olduğu açıkça görülmektedir ve en esas
mesele ulusal kimlik fikrinin korunmasıdır.
Bu açıdan bakıldığında, geniş anlamda Müslümanlar, Hıristiyanlar, Yahudiler vb. milletlere mensup
halkların dinsel dayanışma duygusu artık en önemli faktörlerden biridir ve bizim bu makalede amacımız,
“İslami dayanışma ve kültürlerarası diyalog bağlamında Azerbaycan-Pakistan ilişkileri”-nin örneklerini
öne çekmekle dünya bilim düşüncesi için bir kültürlerarası diyalog modeli sunmaktır.

ANA BÖLÜM
Pakistan ve Azerbaycan halkları arasındaki dostluk ilişkileri her şeyden önce, Azerbaycan ve Pakistan
halklarının aynı milleti temsil eden İslami-Müslüman kimliği birliğinden, bundan sonra onların eski
Pers, Türk ve Safevi imparatorluklarının bir parçası olmasından ve dolayısıyla maddi ve manevi
alanlardaki ilişkilerinden kaynaklanmaktadır.
Aslında tarihe dikkatlice bakarsak, Pakistan'ın eski bir Türk devleti olduğunu bile belirleyebiliriz. Türk
araşdırmacı Çiğdem Kiranşan “Pakistan Devletinin Kuruluşu ile ilgili Tartışmalar” çalışmasında hatta
şu sonuca varıyor: “Mohenjo-daro’da ele geçen eski Türk tipindeki heykelcikler ile Hindistan’ın yerli
dillerinde halen kullanmakta olan bir kısım Türkçe kelimeyle ilgili tespitler bir yana bırakılırsa TürkHind münasebetlerini M.Ö. I. binde Sakaların Sind ve Mekran taraflarına inmesiyle başlatmak
mümkündür”3.
Ancak gerçek tarih, bu hikayelerin ve dil belleğinin olası bilgisinden daha az değildir. Yani, 1001
yılında, Gazneli Türk devletinin Sultanı Mahmud Gazneli'nin Hindistan'ı işgal etmesi, putperestliğe
karşı verdiği mücadele ve İslam'ın yayılmasıyla Hindistan alt kıtasında Türk siyasi egemenliği ve
kültürü kuruldu. Bu arada Mahmut Gazneli Hindistan Yarımadası'na 17 kez askeri sefer yaptı. 300 yıl
sonra, başka bir Türk imparatoru Amir Timur üç kez Hindistan'ın geniş alanları fethetti ve özellikle de
Hazara bölgesine Müslüman aileler oluşturmak için getirdiyi Karluk Türk boylarını yerleştirdi ve bu
türk devletinin hakimiyyeti 3 yüzil sürmüşdür. Hatta 1472 yılında bu bölgede Hakdi Sağar Türk dövleti
kurulmuş, 50 yıl sonar başka bir Türk devleti – Babur Devleti hakimiyyetine başlamışdır. Hakdi Sağar
Türk dövleti de ona birleşerek bölgede daha böyük güce sahip olmuşlar. Türklerin devamlı yüzyıllarla
süren hakimiyyeti 16-17-ci yüzyıllarda büyük ölçüde zayıflamış olsa da başta Karluk Türkleri olmak
üzere diğer kuşak Türkler Hazara, Keşmir Abatabad, Mansehra, Haripu ve b. bölgelerde yaşamaktadır.
Ciddi temel bilimsel araştırmalar, Pakistan'daki Türk siyasi gücünün yanı sıra Türk edebiyatı ve
kültürünün de yüksek düzeyde geliştiğini kanıtlıyor. Bu tür değerlerin kaynaklarından birinin yazarı
ünlü Türk araşdırmacısı Enver Konukçu’dur. Pakistan'ın daha önce içinde bulunduğu Hindistan'ı
araştırmaya başlayan ilk kişi oldu ve ““Kuşan ve Akhunlar Tarihi”; “Kalaç Sultanlığı”; “Hind'deki Türk
Devletlerinde İnsani Değerler”; “Babürlüler:Hindistan’daki Temürlüler”; “Dehli Kalaç Sultanlığının
Çiğdem Kiranşan “Pakistan Devletinin Kuruluşu ile ilgili Tartışmalar” file:/// C:/ Users/ User/ Downloads/
URDU%20466008%20(1).pdf
3
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Kuruluşu”; “Hindistan’da Kurulan Türk Devletleri 1206-1414”; “Hindistan’da Türk Devletleri”; “Kalaç
Sultanı Alâ ed-dîn Muhammed Şah ve Onun Hind Siyaseti”; “Hindistan’daki Türk Devletleri”;
“Halaciler “vb. konularda onlarca çalışması bulunmaktadır”4.
Hint yarımadasındaki Türklerin asırlık hakimiyeti ile tabii Azerbaycan Pakistan halkları arasında
ilişkilerin kurulduğu gibi, Pakistanda İslam ve Urdu'nun oluştuğu ve bugünkü seviyesine yükseldiği
bilinmektedir5.
Halklarımız arasındaki İslami dini dayanışmanın en önemli kriteri psikoloji duyğular, sevgi ve bağlılık,
hemçinin manevi kültür ortaklığıdır. Ve elbette sevgi ve dayanışma kelimelerle ifade edilir, bu açıdan
bakıldığında sözlü Hint müslülman halk edebiyatı ve sonra Urdu yazılı edebiyatı, tarihin güçlü bir kanıtı
olarak kabul edilib araştırıla bilir.
Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı, Nizami Ganjavi'nin adını taşıyan Edebiyat
Enstitüsü müdürü, akademik İsa Habibbayli "Azerbaycan-Pakistan edebi ve kültürel ilişkileri Tarihi
Gelenekler, Modern Gelişim Ve Bakış Açıları" makalesinde halklarımız arasınakı manevi bağları halk
edebiyatı - folklor mirasda takip eder ve böyle bir örnekle değerlendirir: “Keşmir şalının Azerbaycan
sözlü halk edebiyatında, masallarında ve destanlarında idol olarak yaygın kullanımı da Pakistan
kültürünün Kafkasya'da gerekli faktörlerden biri haline geldiğini göstermektedir. Dolayısıyla
Azerbaycan folklorunda bir sevgilinin, Keşmir'den sevgilisine bir şal getirebildikten sonra ayartılma
nedeninin özel bir yeri vardır. Karşılaştırma için, Azerbaycan sözlü halk edebiyatında, Keşmir'den bir
şal getirme nedeni, kahramanın Ağrı Dağı'ndan ve Kafkasya'nın zirvesinden kar getirme girişimi ile
özdeştir. "Keşmir şal" motifinin, Azerbaycan halk kahramanının bir buta olarak test edilmesi ve
katılabilmesi açısından önemli etkenlerden biri olarak görülmesi, Azerbaycan-Pakistan ortak
kültürlerinin eski tarihi köklerini açıkça göstermektedir”6.
Bundan başka, Azerbaycan'ın en güzel bayramı olan Novruz, Pakistan'da Basant veya Basant Panchami
adı ile kutlanıyor ve bu gelenek, Azerbaycan ve Pakistan halklarının ortak kültürel geleneği olarak da
değerli bir mirastır. Basant Panchami için ciddi hazırlıklar yapılıyor, ağırlık yakmak için şenlik ateşleri
yakılıyor, evler ve masalar süsleniyor, insanlar yeni kıyafetler giyiyor, yaşlı akrabalarının evlerini

Çiğdem Kiranşan “Pakistan Devletinin Kuruluşu ile ilgili Tartışmalar” file:/// C:/ Users/ User/ Downloads/
URDU%20466008%20(1).pdf
4

Toker Halil “Urdu Dili ve Edebiyatında "TURK" VE "TURKÎ" Kelmelerinin kullamına dair”
file:///C:/Users/User/Downloads/Urdu-Edebiyatinda-Turk%20(1).pdf;
5

Çiftsüren Arzu Süren Çiftsüren “93 Harbi'nden Sonra Hindistan-Pakistan Alt-Kıtası'nda Urduca ve Farsça Şiirde
Türkiye ve Türkler” file:///C:/Users/User/Downloads/Urdu-Fars-Siirinde-Turkler%20(1).pdf
Habibbayli İsa "Azerbaycan-Pakistan edebi ve kültürel ilişkileri Tarihi Gelenekler, Modern Gelişim Ve Bakış
Açıları" İsa Habibbayli "Azerbaycan-Pakistan edebi ve kültürel ilişkileri Tarihi Gelenekler, Modern Gelişim Ve
Bakış Açıları" 525-ci qazet. https://525.az/news/167425-azerbaycan-pakistan-edebi-medeni-elekeleri-isahebibbeyli-yazir
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ziyaret ediyor ve misafirleri ağırlıyor. Masalara çeşitli tatlılar dizilir, yumurtalar sunulur ve müzik
programları hazırlanır7.
Urdu edebiyatında Azerbaycan dahil Türkiye ve Türkler hakkında tarihi izler İslami-Müslüman ortak
kültürel bilinci Tasavvuf literatürü üzerinde cemlenir. Örnegin, İslam'ın dini-felsefi ilmlerinden biri
olan Tasavvufun Azerbaycan okuluna ait Suhravardilik mezhebi tarihine bakarsak, Irak, Suriye ve
İran'da, daha sonra Anadolu, Orta Asya'da, hemçinin Hindistan ve Pakistanda yayıldığını görebiliriz.
Ünlü Azerbaycanlı Sufi Şehabaddin Ebu Hafs Omar Suhrawardi'nin, Pakistan'ın Multan antik kenti
yakınlarında doğan Orta Çağ Güney Asya'daki Sührevardi öğretilerinin kurucusu Bahauddin Zakaria
Multani'ye manevi halife unvanını vermesi ve bu mezhebi geliştirmek için onu Multan bölgesine
göndermesi Azerbaycan ile Pakistan arasındaki ilişkilerin tarihi kaynaklarını doğruluyor8.
Pakistan ve Azerbaycan halkları arasındaki ilişkiler, din, gelenekler gibi dil etkileriyle de karakterize
ediliyor .
Örneğin ünlü Hintli şair, müzisyen, müzikolog ve bilim adamı Amir Hüsrev-i Dehlevî Türk Bayat
soyundan geliyordu. Amir Hüsrev-i Dehlevîden başka Türk asıllı Kuli Kutubşah (Kutubşahî devletinin
hükümdarı) Urduca ilk divânın yazarıdır. Hemçinin diger Türk asıllı bir şair Mirzâ Esedullah Han Gâlib,
Babürlü padişahı Bahadur Şah Zafer, Dag-ı Dehlevî ve Sâlik ve b. düşünürler Urduca'da yazıp
yaratmakla bir yandan edebiyat fikrini geliştirdiler, diğer yandan Urdu dilini ve kültürünü geliştirir,
diğer yandan Azerbaycan dahil Pakistan-Türk ilişkileri tarihi için anlamlı sayfalar oluşturdular.
Ayrıca Orta Çağ'da dünyanın ticaret merkezlerinden biri olan Multan tüccarlarının Azerbaycan'ı,
özellikle Bakü'yü ziyaret etdiği biliniyor. Yaklaşık 500 yıl önce, Bakü hükümdarları Multan tüccarları
için Multan Kervansarayı inşa ettiler. Multan tüccarları, büyük bir misafirperverlik yaşadıkları
kervansarayda kaldılar. Şu anda Multan kervansarayı, Azerbaycan hükümeti tarafından değerli bir
kültürel ve tarihi miras olarak korunmaktadır9. Bu arada, 1996 yılında Azerbaycan'ın Gence kentinin
Pakistan'ın Multan kentiyle kardeş şehirler ilanına ilişkin bir Ortak Bildirge kabul edildi.
Pakistan İslam Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki maddi ve manevi alanda ilişkiler, en son eski
Azerbaycan'ın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri'nin bir parçası olduğu yıllar da dahil olmak üzere, daha
sonraki dönemlerde de var olmuştur.
Genel olarak Azerbaycan'ın bu dönemde SSCB'nin bir parçası olmasına rağmen din ve kültür ortaklığı
her zaman halklarımızın dostluk ve kardeşlik duygularının korunmasını şartlandırmıştır. Pakistanlılar,
SSCB ile ilişkilerinde Azerbaycan da dahil olmak üzere her zaman kardeş Müslüman ülkeleri tercih
ettiler, çünkü "kardeş" kelimesini çok önemsiyorlar. Nitekim Pakistan Parlamentosu Başkanı Fazlullah

7

اکستان-میں-نوروز-عالم-افروز-اور-ایران-صغیر-کی-کہانی کی "صغیر ایران" اور "افروز عالم" نوروز میں پاکستان کہانی

8

Sheikh Baha-ud-din Zakariya Multani http://storyofpakistan.com/sheikh-baha-ud-din-zakariya-multani-11701262/
9
Azerbaijan always supports Pakistan’s stance on Kashmir issue’ https://defence.pk/pdf/threads/azerbaijanalways-supports-pakistans-stance-on-kashmir-issue.528260/

436

Qadar Chaudhry'nin 1962'de SSCB'yi ziyareti sırasında aralarında Pakistanlı ünlü yazar ve Uluslararası
Lenin Ödülü sahibi Ahmad Fana'nın da bulunduğu resmi bir grup Azerbaycan'ı ziyaret etti. Nitekim
Pakistan Parlamentosu Başkanı Fazlullah Qadar Chaudhry'nin 1962'de SSCB'yi ziyareti sırasında
aralarında Pakistanlı ünlü yazar ve Uluslararası Lenin Ödülü sahibi Ahmad Fana'nın da bulunduğu resmi
bir grup Azerbaycan'ı ziyaret etti.
Pakistanlı konuklar, Azerbaycanlı büyük oyun yazarı ve düşünür Mirza Fatali Akhundzadeh'in 150.
yıldönümüne adanan etkinliklere katıldı. Nisan 1965'te Pakistan'ın önde gelen oyun yazarı, yönetmeni
ve görüntü yönetmeni Henry Chayase Bakü'yi ziyaret etti ve Azerbaycan film camiası kardeş ülkenin
bu büyük sanatçısını saygı ve saygıyla karşıladı. Ayrıca Ağustos 1967'de Jamiruddin Prodkhan
başkanlığındaki Doğu Pakistan Yasama Meclisi heyeti Azerbaycan'ı ziyaret ederek Bakü ve Sumgayit'in
sanatsal ve kültürel ortamıyla tanıştı. Bu tür unutulmaz ilişkilerden biri de, o dönemde Pakistan'ın önde
gelen isimlerinden Mirza Abel Hassan İsfahani'nin yayınladığı "Leningrad'dan Semerkand'a" adlı
kitabında yazarın dost canlısı ve kardeş Azerbaycan hakkındaki hoş izlenimlerini yazmasıdır.
Bu yöndeki önemli olaylardan biri, Bakü'de Sovyet-Pakistan Kültürel İlişkiler Derneği'nin bir şubesinin
kurulmasıdır. Bu bölüm aracılığıyla, Azerbaycanlı bilim adamları, eğitimciler ve sanatçılar, Aşug
sanatının ustası Panah Panahov, Azerbaycan Devlet Üniversitesi bölüm başkanı, filoloji bilimleri
doktoru, profesör Farhad Zeynalov ve diğerleri de dahil olmak üzere Pakistan'a ziyaretler organize edildi
ve halklarımız arasındaki kültürel bağların gelişmesinde önemli bir rol oynadı.
Pakistan-SSCB ilişkileri zayıflarken ve genel olarak SSCB'nin çöküşünden sonra, ülkelerimiz ve
halklarımız arasındaki ilişkilerin temelleri yeni, tam teşekküllü bir bağlamda atıldı.
Bu noktada Pakistan medyasının ülkelerimiz arasındaki dostluk ve işbirliği hakkındaki görüşlerine yer
vermek yerinde olacaktır. Böyle ki, Pakistani Liberty dergisi Azerbaycan'ın Ulusal Kurtuluş Günü ile
ilgili yayınladı bir makalede şöyle yazıyor: "Bugün Azerbaycan halkı kaderinin efendisidir. Azerbaycan
devleti Azerbaycan halkının iradesiyle yönetilmektedir. Tüm gelecek planlarını gerçeğe dönüştürmek
için Haydar Aliyev'in politikasını sürdürmektedir.
Hiç şüphe yok ki, Azerbaycan'ın çağdaş tarihi tamamen Milli Lider Haydar Aliyev'in adıyla bağlantılı.
Haydar Aliyev tüm hayatını Anavatanına adadı ve en korkunç zamanlarda milletinin yanında yer aldı.
15 Haziran 1993 gününün Azerbaycan tarihinde dönüm noktası olduğunu söylemek belki abartı olmaz.
Tam o gün, Haydar Aliyev, iç savaşın eşiğinde olan ülkeye liderlik etmek için başkent Bakü'ye döndü.
Bu gün, ülkenin modern tarihine Ulusal Kurtuluş Günü olarak kazınmıştır. Bu tarihi dönüş, kelimenin
tam anlamıyla Azerbaycan devletinin ve halkının kurtuluşu oldu. 1992-1993 Azerbaycan'ın
bağımsızlığının ilk yıllarına denk gelse de, ülkenin çağdaş tarihine kaos, keyfilik ve maceracı
deneyimler dönemi olarak girdi. Bu çıkmazda Azerbaycan Milleti tüm umutlarını Haydar Aliyev'e
bıraktı. Ülkenin dört bir yanında yürüyüşler yapıldı ve ısrarla Haydar Aliyev'in Azerbaycan'ın başına
geçmesini talep etti. Ulu Önder bu çağrıları duydu. Böylelikle güçlü devlet gelenekleri ve demokratik
bir toplumun kurulmasında bir şahsiyetin rolünün önemini kavrayan Azerbaycan halkı, Haydar Aliyev'i
en üst makamda görmek dileğiyle devlet bağımsızlığını kaybetme tehdidine karşı zafer kazandı.
Azerbaycan'da ikinci kez siyasi iktidara gelen Haydar Aliyev, Azerbaycan'ı her türlü tehditten
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kurtararak çok sıkı ve sorumlu bir yeniden inşa misyonunu üstlendi ve Azerbaycan tarihinde Milli
Kurtuluş Günü gibi şanlı bir sayfa yazdı. ...Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 1993-2003 yıllarının ülke için
kilit yıllar olduğunu kaydetti. 10 yılda yapılan iş, bir asırda yapılan işle aynıdır. Cumhurbaşkanı Aliyev,
"Azerbaycan'ın uluslararası konumlarının güçlendiği, ülkenin dünyaya başarılı bir şekilde entegre
olmayı başardığı ve güvenilir bir ortak olarak tanındığı yıllardır",- dedi. Milli Liderin hizmetleri
sayesinde Azerbaycan, bölgenin lider ülkelerinden biri oldu”10.
Pakistan İslam Cumhuriyeti, 1991 yılında bağımsızlığını ilan ettikten sonra dış ilişkilerini geliştirmede
Azerbaycan devletine oy veren ilk iki ülkeden biri, Türkiye'den sonra ikinci ülke oldu. Azerbaycan –
Pakistan diplomatik ilişkileri 1992 yılından beri kurulmuşdur.
1993-cü yıldan başlayarak Pakistan İslam Cumhuriyeti ile bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti arasında
tüm alanlardaki ilişkiler gelişmiş ve günümüzün en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
Bir örnek var, iyi dost bir zor günde sınanar. Bu açıdan bakıldığında Elbette en unutulmaz olay 27 Eylül
- 10 Kasım 2020 tarihleri arasında süren Azerbaycanın Vatan Savaşı'nda Pakistan devletinin Azerbaycan
Cumhuriyeti'ne verdiği destekti. Türkiye ve Pakistan, Azerbaycan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk
cumhuriyetler olduğu gibi, Azerbaycan'ın kutsal sınırları için mücadelesinde onu desteklediler. “Ayrıca
Pakistan'ın saldırganlık politikası nedeniyle Ermenistan'ın bağımsızlığını tanımayı reddetmesi, bu dost
ve kardeş ülkenin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne verdiği destek düzeyinin açık bir göstergesidir.
Azerbaycan Cumhuriyeti için özel bir öneme sahip olan Birinci ve İkinci Karabağ Savaşları sırasında
Pakistan İslam Cumhuriyeti'nin ülkemize sağladığı tartışmasız siyasi ve manevi destek de unutulmaz
bir gerçektir. Azerbaycanlı ünlü edebiyat bilgini ve şair Abuzar Turan'ın Karabağ-Vatanseverlik
Savaşı'na ithaf edilen "Zafer Şarkısı" şiiri "Aziz Vaziri-Azam" bölümünde Pakistan İslam Cumhuriyeti
Başbakanı İmran Han Ahmed Niyazi'ye seslendi”11.
44 gün süren savaş sırasında Azerbaycan'ın her yerinde ulusal bayrakla beraber Türk ve Pakistan
bayraklarının dalgalanması da tesadüf değil ve bu gün de bu üç Bayrak binalarımızın üzerinde Birlik,
Kardeşlik, Zafer işareti olarak onurla sallanıyor.
Makalenin bu yerinde halkımızın büyük lideri Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in
şu sözlerini hatırlatmak istiyorum: "Bizim için Pakistan dünyanın en yakın müttefiklerinden biridir ve
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Pakistani journal: Azerbaijan is governed by will of Azerbaijani people (Salvation day of Azerbaijani)
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ortaklığımızı güçlendirmek, daha ileriye götürmek istiyoruz”12. Bu görüş Azerbaycan hökumeti ve
halkının genel konumunu ifade etmektedir.

SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu makalade İslami dayanışma ve kültürlerarası diyalog bağlamında Azerbaycan-Pakistan ilişkileri
araşdırıldı ve Ana sonuçlarımız şudur:
Her şeyden önce Azerbaycan çokkültürlülük modelinin temelini identik ahlak bilinci oluşturmaktadır.
Genel olarak bizim için, tüm Azerbaycanlılar için çokkültürlük bir yaşam felsefesidir. Dolayısıyla,
Bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti'nde çokkültürlük, kültürlerarası dialoğ felsefesinin temel öncelikleri
barış, diyalog, hoşgörü, sakin ve istikrarlı bir yaşamdır.
Tıpkı dünyanın yaratılışından bu yana diyalog, iletişim, sevgi, dostluk ve işbirliği gibi temel manevi
nitelikler insan toplumlarının temel direği olmuştur ve İnsan toplumu bu ahlaki değerlerle gelişimini ve
ilerlemesini sağlamıştır.
Hümanist, insani ilişkilerin nerede devam edirse orada dolayısıyla kültürlerarası diyalog ve hoşgörünün,
barış ve güvenliğin hüküm sürdüğünü herkes bilir. Tüm halkların hoşgörüye, genel olarak arkadaşlığa
ve çok kültürlüğe ihtiyacı var. Ve bizim yaşam felsefemiz, ırk, din ve dil farkı gözetmeksizin ülkemizde
yaşayan tüm halklar ve dünya halkları ile dost olmak ve eşit şartlarda yaşamaktır.
Dev Türk milleti ailesinden olan Azerbaycan gibi, kökünde Türk kökenine dayanan, ulusal bayrakında
bile birlik ifade eden Türk devleti resmi ay- yıldız simgesi kazınmış Pakistan halkı İslam ahlakı ve
kültürünün geleneklerine bağlıdır ve iletişim, dayanışma, barış gibi ortak yaşamı tanımlayan özelliklere
sahiptir. Bizim atasözlerimiz, beyatlarımız, zengin folklorumuz, yekpare taş anıtlarımız, destanlarımız,
milli müziğimiz, halı dokumamız, çömlekçilik ve diğer halk sanatlarımız ile bir bütün olan etnoidentikliyimiz hem de kültürlerarası diyalog felsefemizin canlı bir tezahürüdür.
İnsan hakları yasalarının bir bütünü olarak değerlendirilebilecek İslam düşüncemiz ve
geleneklerimiz, aynı zamanda halklarımızın dünya görüşünde felsefi kaynaklardır.

ulusal

Dinimizin bize sonsuza kadar aşıladığı barış, sevgi, dostluğ etkisiyle halklarımızın zihninde çok kültürlü
nitelikler güçleniyor. Pakistan ve Azerbaycan'da farklı milletlerin yüzyıllardır barış içinde yaşaması bir
tesadüf değil.
Azerbaycan ve Pakistan halkının insanlık tarihinde silinmez izler taşıyan dahilere sahip olduğu ve bu
dahilerin eserlerinin milli ahlaki değerlerimizi, halkımızın ve milletimizin felsefi bakış açısını
yükselttiği gururla söylenebilir.

İlham Aliyev, Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Muhammed Nevaz Şerif ile genişletilmiş formatta
görüşmelerde bulundu https://president.az/articles/21381/print
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Böylelikle muhteşem İnsanlık ahlakı İslam dini kültürümüz, İslami dayanışma düşüncesi AzerbaycanPakistan ilişkileri için degerli örnek olmakla birlikte, dünyadaki tüm insanları kapsayan kültürlerarası
diyalog için denenmiş ve test edilmiş bir değerli sistem olarak kabul edilebilir .
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Lee Kuan Yew's Autocratic, Paternal and
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in
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Abstract
Leadership is an important phenomenon that closely concerns human life. This title and the
accompanying actions have revealed important leader figures in all stages of history. When the leader
is mentioned, the important functions displayed in the structuring of an organization, institution or state
come to the fore. An ideal leader determines the direction of her/his audience in line with the determined
goals. It tries to make the conditions beneficial for its stakeholders. It strives for the benefit of the
environment and for the future to be shaped positively. Leaders also undertake the task of establishing
the approach, attitude, understanding, values and behaviors that will enable a new corporate identity to
be acquired in the system. There are quite a lot of studies in the field of leadership. Leadership types
and kinds in general; group sizes, situations, understanding/behaviors and new approaches are classified
under sub-headings. In this study, autocratic, paternal and transformative leadership styles within these
groups have been at the forefront. In particular, a leader who is very effective in Singapore's
development and her/his practices were evaluated. This person is Lee Kuan Yew, the country's founding
prime minister and the rapid development of Singapore. There have been those who evaluated Yew, the
leader of independence, in different ways, both in his health and after he died. Here, Lee Kuan Yew's
autocratic, paternal and transformative leadership effects on the development of the country are tried to
be revealed.
Keywords: Singapore, Country Development, Lee Kuan Yew, Autocratic Leadership, Paternal
Leadership, Transformative Leadership
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INTRODUCTION
Leadership has become one of the concepts that attracts more attention day by day. Classical thinkers
used the concepts of "manager" and "leader" in the same meanings. However, nowadays, different
meanings can be attributed. Undoubtedly, the main goal is the success of the organization and the
happiness of the audience. For this purpose, managers are expected to transcend classical boundaries
and become virtually executive leaders. Managers who have leadership capacity or talent have many
duties. Because it is difficult for someone who lacks leadership qualities to be an effective manager. An
ideal manager can only achieve order and harmony in the organization thanks to her/his leadership skills
(Simsek and Celik, 2019: 10).
There is an important relationship between the success of the system and the leadership style displayed.
It may not be enough just to command and control from above to influence the audience. It is also
necessary to choose the effective methods that best suit the environment and conditions. Convincing the
members of the goals and providing the necessary support from them can make it easier to reach the
goal. Those working in the field of leadership undoubtedly drew attention to different dimensions. One
of them has been the issue of leadership types and kinds. Commonly preferred classification; There has
been a distinction between leadership types and kinds according to group size, status,
understanding/behavior and new approaches. In this study, firstly, autocratic, paternal and
transformative leadership styles, which are included in general classifications, are focused on. Then, the
place of such leadership in Singapore's development is evaluated.
The study itself consists of four separate sections. The concept and scope of leadership has been the
subject of the first section. The second title is about autocratic, paternal and transformative leadership
styles. Singapore country information is included in the third section. In the last part, the leadership
effects of Lee Kuan Yew on the development of Singapore are emphasized. Here first Singapore's
independence leader Lee Kuan Yew was introduced. Then, Yew's autocratic, paternal and
transformative leadership practices in the development of the country were explained. In addition, a
SWOT analysis of the country was made in terms of these leadership styles and current results. The
study was concluded with results and suggestions.

1. LEADERSHIP CONCEPT AND SCOPE
1.1. Leader and Leadership
When the leader is said, the person who performs the leadership function comes to mind. Leadership is
the art of influencing the behavior and actions of others in order to achieve the goal under certain
situations and conditions. Leadership also includes competence. It is possible to come across a wide
variety of definitions regarding the definition and formation of this concept. Leadership, which has been
defined by sociologists since the 1900s, has generally been explained around three important
characteristics; “1.Title given to the person, 2.The character of the person, 3.The behavior structure of
the individual who is the leader in the group” (Luthans, 1992: 268-269). A similar classification within
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the scope of leadership can be made as follows: “a) The adjective gained from a situation, namely the
staff; b) The nature of a person, that is, qualification; c) A behavior class, that is behavior category”
(Katz and Kahn, 1977: 334).
In the leadership process, there is a set of mutual relationships between the leader who has the power to
“have something done by making others adopt it” and the audience, which arise in certain situations and
are expressed as interactions. The leadership function can be expressed as: “Leadership = f (Leader +
Followers + Conditions + ∞ Objectives)” (Kocel, 2018: 675; Eren, 2019: 503).

1.2. Leadership Types and Kinds
Leadership types and kinds can be listed under the following titles (Northcraft and Neale, 1990: 406407; Kocel, 2018: 695-699; Simsek and Celik, 2019: 63-65):
1. Leaders by Group Size: In a small group, the leader can negotiate with all of the members. In other
words, the personality of the leader is dominant in the work of the group. If the leader is loved by the
members, the group turns towards positive and good action under the leader's personal influence. If the
leader has downsides, group behavior will be hostile and negative. In small groups, the leader's personal
weight is directly related to group management (Personal Leader). The larger the group, the less the
scope and influence of the leader's personality. Formal relationships are established instead of private
relationships (Executive Leader).
2. Leaders According to Their Status: “Positive” leaders are those who are positive, encouraging,
stimulating and enabling group participation. Unlike; Those who are negative, undermining,
disappointing, obstructive, unable to act and act, who do not take anybody's opinion and who cannot
provide group vitality are called “Negative” leaders.
3. Leaders According to Understanding and Behavior: According to their understanding and behavior,
there are “democratic, autocratic, liberal, humanist and paternalistic, supportive, charismatic, natural,
business oriented and transformative” leader types.
4. New Leadership Types and Kinds: A wide variety of new leadership types are available, with the
names “servant leadership, ethical leadership, crisis leadership, quantum leadership, corporate
leadership, authentic leadership, symbiotic leadership, toxic leadership, visionary leadership”.

2. AUTOCRATIC, PATERNAL AND TRANSFORMER LEADERSHIP STYLES
2.1. Autocratic Leadership
The autocratic leader has an oppressive and aggressive character. Nobody can do anything without a
strict order. It is the only decision maker. She/He gives orders, members of the organization obey. There
is more of a system of fear, threat and punishment. It trusts the flow of information from the top down,
and the opposite is suspicious. He/She must be constantly at work. This leadership model; It suits the
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expectations of audiences trained and educated in autocratic and bureaucratic societies. If the society,
from family and school life to the state, has a habit of overly traditional, overly respect for the elders
and waiting for the decision, then leaders will be expected to exercise full authority in such a society,
and only those who act autocratically will be believed to be knowledgeable. The most important
drawback of this model is that the leader behaves extremely selfishly and does not take into account the
beliefs and feelings of the members of the organization. This situation over time brings up hatred,
demoralization, intra-group conflict and disagreement against the management; creativity and
innovation activities are reduced (Avsaroglu, 1967: 10; Northcraft and Neale, 1990: 407-408;
Sabuncuoglu ve Tuz, 2003: 218-219; Simsek, et al, 2019: 201).

2.2. Paternal Leadership
The role of the leader, who tries to solve all the problems of the members by establishing emotional
relationships within the group, gradually becomes integrated with the role of "fatherhood". Paternal
leadership, humanism is predominant. Humanist leaders display easygoing behavior and protect their
subordinates. From time to time, they also get the opinions of those below. They use the reward system
predominantly. They are motivated by emotional guidance. They do not go to punishment unless there
is an obligation. When mistakes or crimes occur in practice, paternalistic leaders appear to take on them.
In other words, they make an effort to prevent the audience or group members from being harmed. Such
leaders also exhibit a kind of "Supporting Leader" trait. Such leaders can center themselves in making
and implementing decisions. However, they also care about the opinions and expectations of group
members. They care about participation and reward systems. Keep the flow of informationto those they
trust, bottom-up and top-down (Erdogan, 1997: 358-360; Simsek, et al, 2019: 201, 218).

2.3. Transformative Leadership
Such leaders make an effort to direct and direct them to a vision by clearly determining the roles and
tasks they expect from their subordinates. By focusing on the skills and abilities of their subordinates,
they try to increase their self-confidence and thus achieve performance above expectations. As a result,
audiences also better understand the importance of their duties and concentrate on organizational
interests rather than individuality. Therefore, the formation of a common culture and this importance
given to innovative movements can bring success. Organizational or social success increases the
charisma of the leader in question. Among the main management styles implemented by
transformational leaders, “emphasizing the need for change, creating charisma, sharing a vision,
inspiring, influencing by idealizing, giving responsibility, intellectual stimulation and individual
attention” draws attention. According to the results of the research; This type of leadership style provides
high employee satisfaction and positively affects maximum productivity. In addition, it has been
revealed that the rate of leaving the team or leaving the task in the environments where such leaders are
present is quite low (Goldman, 2011: 151-242; Eren, 2019: 519; Simsek, et al, 2019: 202).
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3. SINGAPORE COUNTRY INFORMATION
1. History of Singapore: Singapore is an island that hosted Temasek, a Malay trading port in the 14th
century. Throughout history, the Johor Sultanate was ruled by England, Japan. It is stated that its name
comes from the word meaning singa (lion) and the city of lions is the country. It is noteworthy that the
British established a trade colony here in 1819. They used the port they opened as a kind of India-China
trade center or a South Asian warehouse. It is known that the total population in those years was around
10,000 people. In addition to Britain, the country also experienced the Dutch occupation. With the
opening of the Suez Canal in 1869 and the spread of steam ship trade, the port became very important.
During these years, a significant number of workers were procured from China. British II. When the
country left the country vulnerable during the World War years (1942-1945), the Japanese Empire
invaded. It was included in the British Royal Colony after the war. Although the British permitted the
national legislative council, general administration was carried out by the British appointed governors.
It was entered into the Malaysian Federation in 1963. However, when the countries in the union could
not agree, the independent Republic of Singapore was established in 1965. Lee Kuan Yew, the founding
prime minister, held this post until 1990 (Gurdal, 2020; Eroglu, 2020; MFA, 2020: 2).
2. Geographical Location: Singapore is a South East Asian country. It is surrounded by Malaysia to the
north and Indonesia to the south. It is at the southern tip of the Malay Peninsula. It is separated from the
main land here by the Johor Strait and is connected to Malaysia by long bridges. It is an island-city state
with an area of 721.5 km2. So the capital's name is Singapore. It ranks 191st among 234 countries as a
terrestrial area. In terms of territory, it is stated to be one of the 20 smallest countries in the world
(Gurdal, 2020; MFA, 2020: 1).
3. Population and Demographic Structure: Singapore's population totaled 5.69 million people by the
end of 2020. 75% of the population lives in Singapore, the country's largest city and capital city. It is
one of the most densely populated countries in the world with 8,155 people per square kilometer. The
population structure is composed of 78% Chinese, 12% Malaysian (Malay), 7% Hindu and 3% other
nationalities. English, Chinese, Malay, Mandarin and Tamil languages are spoken in the country. The
Chinese are usually Buddhists, Confucians or Taoists. Almost all Malays are Muslim. Most of the Indian
descent are Hindus, while the Pakistanis are Muslim. A small number of Christians also live. There is
an atmosphere of tolerance between religions and beliefs. The PEW Research Center ranked Singapore,
where the practices of eight world religions are observed, as the most religiously diverse country in the
world (MFA, 2020: 1-3; NPTD, 2021/a; Hirschmann, 2021). Female labor force participation is at a
comparable level with countries such as Canada, Finland and higher than countries such as Denmark,
Germany and France. The country is ranked 9th in OECD with 60%. The proportion of women
represented in the parliament is around 23%. The rate of women on the boards of the first 100 companies
listed on the stock exchange is around 15.2% (MFA, 2020: 8).
4. Education: Without natural resources, Singapore has had to invest in the education of its people in
order to be competitive in the global economy. Singapore spends 3 to 4 percent of its GDP annually on
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education. Rather than memorization training, analytical thinking and result-oriented focus are at the
forefront. The language of instruction is English. Singaporean students learn not only English but also
their mother tongue, which connects them to their ethnicity. Intercultural communication is also
important. The country is at the top of the PISA rankings in mathematics, science and reading, with a
literacy rate of 97 percent. Vocational and technical education has been institutionalized. There are
important technical and social supports for higher education. The high rate of attendance to higher
education facilitates adaptation to an increasingly globalized world. Many benefits can be derived from
accessing up-to-date and valuable information. There are universities with high degrees in the world
rankings. Of these, the National University of Singapore ranks 25th in the world, and Nanyang
Technology University is among the 48th (Times Higher Education, World University Rankings, 2019;
MFA, 2020: 9-10).
5. Political and Administrative Structure: Singapore is governed by the unicameral Westminster
parliamentary system. Legislative power is in the hands of the unicameral National Assembly. Elections
are held every 5 years. The Prime Minister is the head of the government. With a constitutional
amendment made on January 3, 1991, the Singapore Parliament adopted a law requiring the people to
elect the president. However, the head of the action is the prime minister. Ministers are appointed by the
prime minister from among the deputies (MFA, 2020: 6).
6. Economic Condition: Today's Singapore is a remarkable country in terms of economic development
and economic development. It has a diversified economy. It hosts quite a number of global companies
and makes strategic collaborations. As of the end of 2018, it has a trade volume of 776.5 billion USD,
and its gross domestic product per capita is around USD 62 thousand. These data are higher than
countries such as Sweden, Germany and the UK and slightly lower than the USA (World Economic
Forum, 2019; MFA, 2020: 11). Most of the stock exchanges first consider Singapore for new
investments. In addition, it has turned to legal infrastructure studies for digital currencies and Blockchain
technology. The Monetary Authority of Singapore (MAS) paved the way for the exchange of derivative
products including crypto assets on regulated platforms and exchanges (Bitcoinist, 2019). Singapore
maintains good political and economic relations with both the US, which considers itself a key security
ally, and China. It is the 14th largest commodity trading partner of the EU. It is an important destination
for European investments in Asia. The bilateral foreign direct investment stock between the EU and
Singapore is around 334 billion euros (HRW, 2019; EEAS, 2020). There are many international trade
agreements to which it is a party. It is a party to the Comprehensive and Progressive Trans-Pacific
Partnership Agreement (CPTPP). Also among the RCEP negotiators with other AESEAN members,
China, Australia, India, Japan, South Korea and New Zealand. Together with ASEAN members, also
pioneered the establishment of the AEC (Eroglu, 2020; MFA, 2020: 11).
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4. LEE KUAN YEW'S LEADERSHIP EFFECTS IN SINGAPORE'S DEVELOPMENT
4.1. Singapore's Independence Leader Lee Kuan Yew
Lee Kuan Yew was born on September 16, 1923 in Singapore. He is the child of a wealthy Chinese
family. He spent his youth in the British Royal Colony. For him, there have been people who said “he
grew up like a slanted Englishman”. Because in these years when the British colony was active, the
common language in the family was English. He started basic education at Chinese schools and
completed it at Raffles College. Here, it is useful to give information about Thomas Stamford Raffles,
an important figure in Singapore's history. Sir Raffles is known as a historian, cartographer, zoologist,
botanist, and linguist. He came to the region as the director of the UK East India Company. Johor
discovered this island at the tip of the Malacca Peninsula in 1819, belonging to the Royal Family. It has
made important socio-economic regulations for the island of Singapore. First of all, it established a
commercial port here. Then he banned slavery. It has formed sub-administrations in the settlements.
This name has been kept alive in many places in Singapore. It is a kind of fate for Yew, who will start
the independence movement of his country in the future, to graduate from a school bearing this name
(Gurdal, 2020; A&E Television Networks, 2020).
Lee Kuan Yew went to England for higher education. He briefly studied at the London School of
Economics and Political Science. He is a graduate of Cambridge Fitzwilliam College Law School.
During his student years, he was also interested in the socialism trend. The trainings and observations
he received in England closely affected his personality and working methods. He returned to his country
after 1950. First, he became legal counsel for the Singapore Postal Union. Here he started work for
workers' rights. Then he got into active politics. He criticized the British appointing a governor general
and ruling the country with wealthy Chinese families under his/him. The People's Action Party, which
it activated in 1954, is important in this sense. In his political life, he has actively used Malay and Tamil
languages. He took part in the establishment of the Malaysian Federation and recognition of autonomy
for Singapore in the UK (A&E Television Networks, 2020; Augustyn, 2021).
He ruled his country for a total of 31 years since 1959. 25 years of this have passed in an independent
republic. He became the founding prime minister of his country, which gained independence in 1965.
He served as prime minister for exactly 8 terms (1959, 1963, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988). He
is a notable figure in both Singapore and world history. It is he who transformed Singapore from a port
city into an independent city-state of global importance. He has been the architect of the country's
economic development. His country occupied an important place among the four Asian Tigers
(Singapore, South Korea, Taiwan, Hong Kong) under his leadership. He left the prime ministry in 1990.
Changes were observed in the democratic structure of the country in the following periods. He died on
March 23, 2015 at the age of 91 (BBC, 2015; A&E Television Networks, 2020; Augustyn, 2021).
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4.2. Lee Kuan Yew's Leadership Effects on Singapore's Development
4.2.1. Autocratic Leadership Practices
Lee Kuan Yew has been criticized for something while performing successfully over the years. He was
also an authoritarian attitude in the decisions and practices he made. There are those who claim that they
rule Singapore as a “benevolent dictator” through the “People's Movement Party”. Although the
majority of the people are of Chinese origin, their hard efforts to make their country unlike China have
been criticized. For example, chewing gum and spitting on the ground in public places, which are
common on the streets of Beijing, was severely punished. In addition, very drastic measures have been
taken to prevent bribery. Yew's efforts to bring the added value to his country and the prosperity of his
nation are generally accepted. However, some groups, especially in the USA, Canada and European
countries, argued that democracy did not go hand in hand with this wealth. It has been repeatedly stated
that elections are rare and the opposition is not given adequate representation. It has been claimed that
there is a one-party mentality and individual rights and freedoms cannot be expressed easily (Win,
2010).
While Yew was making radical decisions on the road to rapid development, significant resistance has
built up. Due to laws that would increase production and exports, it was faced with the opposition party
and trade unions. These segments did not lean towards discipline, austerity and austerity policies. It has
also been criticized for promoting foreign investment and prioritizing foreign capital. The opposition
boycotted the 1966-1980 elections, although they stated that they were doing all this for their people.
Yew, on the other hand, paid attention to the fact that all seats in parliament were transferred to his own
party (A&E Television Networks, 2020; Augustyn, 2021). Thus, he stated that the desired laws will be
enacted quickly and the bureaucratic structure will also become functional. Of course, this situation has
been evaluated as a move away from democracy.
In the USA Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor 2019 report, Singapore is referred to as
“the country ruled by the overwhelming majority of The People's Action Party (PAP), which has been
in power since 1959”. In summary, it is stated that the following are in the country; “preventive
detention; monitoring private electronic or telephone conversations without a permit; significant
restrictions on the press and the Internet, including criminal defamation laws; important legal and
regulatory restrictions on the rights of peaceful assembly and freedom of association; a law that
criminalizes sexual activities between men, although it is not implemented (USA, 2019).
Lee Kuan Yew's suggestions of the types listed below have been evaluated as a typical autocratic
leadership style (Win, 2010):
-Giving political power to the masses is not that easy (The Man and His Ideas, 1998).
-Prosperity is as important as democracy. Look at the alleged democracies of Rwanda, Bangladesh,
Cambodia, and the Philippines. While leaders talk about different things, people prioritize housing,
work, school, and health. That is, for the average person, economic development can take precedence
over anything else (Adam and Ideas, 1997).
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-A strong leader does not get caught up in public opinion polls. Between being loved and being feared
I support Machiavelli's thoughts. So “if no one is afraid of me, I am meaningless” (The Singapore Story:
Memoirs of Lee Kuan Yew, 1997).
-It is said that I intervene in the private lives of my citizens. Is correct. My country would not be this
advanced today if I hadn't done this. It doesn't matter what others say, we decide what is right for our
country (Straits Times newspaper interview, 1987).
Yew constantly monitored neighboring countries. He analyzed the policies implemented and the moves
made, especially in China. He became aware of the fifth column activities for his country. He warned
the concerned circles because of such actions. The following speech he gave to US journalists is a typical
example in this sense (American Journal of Journalists Association speech, 1988): “American journalists
in Singapore can introduce our country to the US people. However, some of the roles they played in
America cannot be performed in Singapore. That is, they cannot be allowed to be supervisors, dissidents,
and government interrogators” (Win, 2010).

4.2.2. Paternal Leadership Practices
Lee prioritized the socio-economic development of the island state, whose system he personally shaped.
He appears to be a leader who defies the enormous Malay society around him, China's communist state
philosophy, and the West's liberal democracy-loving elites. While doing these, he emphasized that he
chose a vertical and dignified stance against external factors (Ozay, 2011). His statement that he did
these things for his people includes a kind of protectionism and paternalism.
He studied at Fitzwilliam College in England and Cambridge Law School after World War II. In 1950,
the lawyer was admitted to the British bar. However, choosing his country instead of practicing law here
can be considered as a passion to serve his people (A&E Television Networks, 2020).
One notable practice that Lee and his audience followed was that everyone's beliefs were respected.
Providing the public with education and equal opportunities has brought the country to advanced levels.
Maintaining social balance and embracing everyone in this multi-religious and multiethnic country can
be considered as a kind of paternal leadership characteristic (MFA, 2020: 7).

4.2.3. Transformative Leadership Practices
Lee Kuan Yew is undoubtedly a Gandhi, not a Mandela. However, he is a successful social engineer for
the relevant geography. It has transformed a port that is a source of malaria and spreads chaos into a
glamorous country. It has prevented its people from suffering poverty. His personal wealth has made
him compete with countries such as the USA. In 1965, per capita income increased from $ 500 per year
to $ 55,000 (Win, 2010; Allison, 2015).
When Lee was the first prime minister, Singapore was characterized by a relatively backward and poor
agricultural society. He immediately started healing movements. It launched a five-year plan calling for
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urban renewal and new housing development, more rights for women, education reform and
industrialization. They also made efforts for the end of the British colony. He called for Singapore to
unite with Malaysia; He proposed a federation to include Malaya, Singapore, Sabah and Sarawak. This
formation was established in 1963 and Singapore became a member of the Malaysian Federation (Singh,
2015; A&E Television Networks, 2020).
The Independent's Peter Popham named Lee “one of the most successful political opportunists” (Win,
2010). Henry Kissinger, the famous politician and strategist who served as the US Secretary of State
between 1973-1977, said the following; “Lee Kuan Yew is the person who taught me the most among
the world leaders I have known for 50 years (Parameswaran, 2015).

4.2.4. Country SWOT Analysis in Terms of Autocratic, Paternal and Transformative Leadership
Styles
Here, a SWOT analysis of the country has been attempted in terms of autocratic, paternal and
transformative leadership styles. In addition, attention has been drawn to the reflections from the past to
the present.
4.2.4.1. Opportunities
Lee Kuan Yew has worked hard to attract foreign capital to his country. While developing development
and investment policies, it tried to remove all obstacles to foreign direct investment. It is aimed to be a
country that is free from corruption, transparent and easy to do business. It is important that it is ranked
6th in the "Corruption Perception Index" along with countries such as Switzerland, Norway, Sweden
and Canada. It is undoubtedly a great success to rank just below second New Zealand in the "Ease of
Doing Business" index. In such an environment, foreign investors, finance and trade services, wholesale
and retail foreign investments have increased. Bureaucratic structure and established culture have been
forced to adapt to the new order. Examples of leadership are autocratic while eliminating resistance to
change, paternalistic when prioritizing the welfare of the society, and transformative when creating new
visions (CNNTURK, 2015; MFA, 2020: 12-13).
Singapore is active in multilateral collaborations and forums such as APEC (Asia-Pacific Economic
Cooperation), ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), ASEM (Asia-Europe Meeting) and
WHO (World Health Organization). Has made JSI, DEPA and SADEA type e-commerce and digital
economy agreements. It has also launched a $ 4.5 Billion industry transformation program (ITMS).
Multilateral and regional forums to improve trade, digital economy agreements, free trade agreements,
international investment agreements and other collaborations are very important sources of opportunity
(MTI, 2021 / a; MTI, 2021 / b; MTI, 2021 / c).
4.2.4.2. Strengths
Lee Kuan Yew’s Singapore, “trade and finance star” of the Far East is in itself a sign of superiority.
Expressions such as “clean management”, “least bureaucracy”, “yes to foreign capital” that have been
emphasized since 1959, have put Singapore into the class of “a country friendly to the business world”.
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Economic conveniences, appropriate economic policies and some incentives have accelerated the arrival
of global companies to this country. These strategies followed by Lee and his administration quickly
developed the country. Singapore has been one of the countries with the highest per capita income for
31 years. In the 1980s, it ranked second in East Asia after Japan in terms of per capita income. In terms
of living standards, it is a very important advantage to become one of the most advanced countries in
the world. Many leaders who came to work in other countries of Asia aimed to be like Singapore. It is
noteworthy that the world's second largest oil refinery is known as Ecuador's Silicon Valley in
electronics, one of the world's busiest ports, important transportation services, and more than 160
international banks operate. Digital technological development, results-oriented business methods, high
efficiency, innovation movements, start-up incentives, education standards, parent-teacher portals,
advanced healthcare institutions, medical and optical device trade, smart nation services and
transportation route algorithms are noteworthy issues ( Gurdal, 2020, CNNTURK, 2015; MFA, 2020:
16; Augustyn, 2021).
The education policy of the country is also superior. The following speech of OECD Education
Evaluation Program Head Antreas Schleischer to the Financial Times is remarkable; “When the
education minister of Singapore, with a population of 5.5 million, speaks at international meetings, they
listen very carefully to the ministers of other countries”. The following speech of Prime Minister Lee
Hsien Loong is also meaningful; “You have to be extraordinary to survive. The alternative is being
pushed and crushed... This would be the end of Singapore, too.” Moving away from memorization and
raising a generation that focuses on problem solving has been a source of superiority. It is also
meaningful that teachers are asked to be consultants and curriculum designers rather than administrators
(Vasagar, 2016).
Transformative leadership has undoubtedly played an important role in revealing these. Claiming that
everything is done for the people also evokes a paternalistic leadership. However, it should not be
forgotten that autocratic leadership is also applied while the socio-cultural structure is changed.
4.2.4.3. Threats
Singapore's being a small island country, settlement problems, lack of natural resources, weakness in
defense and union reactions have been a threat from the beginning (A&E Television Networks, 2020).
The business bureaucracy has been changed rapidly, especially to attract foreign direct investments.
Autocratic leadership practice has been demonstrated so that public officials and the relevant
environment do not resist the new order. Some issues were dictated and violations of human rights were
also experienced according to the norms of developed western countries (CNNTURK, 2015).
There have been some reasons for Yew's divergence with the neighboring Malay people. Undoubtedly,
there is a dream of creating a free and independent country. Undoubtedly, other issues were also
effective. For example, the speeches that he made in the Malaysian Parliament before the independence
in 1965, such as “... the development of the backward Malay villagers cannot be with Malay ..” received
criticism from the representatives of the relevant countries. Among the tensions caused by Yew's
statements, his comments for the Muslims (ie Malays) in Singapore have also been effective (Ozay,
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2011; Han, 2019: 268). He also pointed out the following speech, although he later “withdrew”: “If you
ask my observations, integration of other communities (friendships, marriages, etc.) is easier than
Muslims. I say that today we can integrate all religions and races except Islam ”(Han, 2011; Win, 2010).
Malaysia and Indonesia, Singapore's neighbors, are not "highly developed" countries. However, both
countries are quite large in terms of surface area and population. It is in everyone's interest to have good
neighborly relations with Malaysia and Indonesia, which are almost all Muslim. Therefore, the actions
of other countries, between these three (3) neighboring countries, should not be allowed.
In terms of today, the low birth rates and the aging population can be considered as both a threat and a
weakness. With its aging population, the growing recurrent needs in areas such as healthcare and other
social expenditures are a kind of threat. Quality but affordable health and elderly care services are
important expense items. In addition, geographical location can be a kind of threat. Rising sea level
brings sudden floods. Rising temperatures affect clean water resources. Another threat issue is
international trade barriers that may increase in the future. Because Singapore's economic strength is
more dependent on global trade. A global trading system based on free trade is important. Free
movement of goods and services must continue. Increasing trade tensions and protectionist views are
threatening to slow global trade (MFA, 2020: 19; MOW, 2021). Singapore's efforts such as defending
global free trade, prioritizing digital transformation, energizing energy diversity, imposing a carbon tax
for clean technology and combating natural disasters can be evaluated within the scope of transformative
leadership.
4.2.4.4. Weaknesses
Singapore's lack of natural resources and limited defense capacity were among the major weaknesses of
the early years (A&E Television Networks, 2020). More people, institutions or organizations outside
the country saw Singapore as an “anti-democratic regime”. Lee's management of the country “almost
like a company” for years was perceived as undemocratic. Some circles even claimed that there was
some kind of dictatorial regime here and that important human rights violations were committed. In
other words, there are those who consider the human rights report card as weak. Thayil Jacob Sony
George, who wrote the biography of Lee on this subject, made the following assessment; “Prime
Minister Lee ruled Singapore strictly like a private company, distributing good profits to its
shareholders”. Lee, on the other hand, gave the following kinds of responses to such criticisms;
“Individual freedoms are the luxury of democracy. Western-style democracy may not be suitable for all
nations. Especially newly established countries need economic development and stability first”. There
have always been those who claim that there is a problem in the country in terms of fundamental rights
and freedoms. According to these, Singapore falls behind the democratic standards of developed western
countries (CNNTURK, 2015).
Human rights defenders were prosecuted for their meetings and for criticizing the government.
According to the activists, The passing of the Protection from Online Falsehoods and Manipulation
(POFMA) law contains very important sanctions and penalties. The government, on the other hand,
claimed that these criticisms were removed "in order to prevent foreign elements to determine domestic
politics and to prevent negative effects on society" (Amnesty, 2019). Prime Minister Lee Hsien Loong
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stated that they are against those who make fake news and camp the society. He emphasized that the
right to peaceful assembly and action is subject to consent. Protest-oriented music festivals, critical
symbols displayed in public, statements praising the justice systems of other countries, candlelight vigils
or some silent protests, films promoting drug use and porn, and LGBT movements were seen as harmful
to national unity. “Public Order and Safety -Special Powers- Act 2018” was issued for public order and
safety (HRW, 2019; HRW, 2020; HRW, 2021).
Limited natural resources make the country dependent on foreign sources in terms of supply. A major
threat and weakness nowadays is that the fertility rate is very low (1.14 as of 2018). This situation has
made Singapore an aging society with an average age of 42. The government has been struggling to
reduce the growing dependency on foreign workforce and to attract the aging population back to the
workforce. Approximately 47% of the population is expected to be over 65 by 2050. An aging
population could bring down Singapore's economic vitality. In addition, there may be decreases in tax
revenues to finance primary health and social services (Eroglu, 2020; Gurdal, 2020; MFA, 2020: 18).
There is an image of paternal and transformative leadership styles while encouraging couples to have
more children and providing them with generous financial incentives and support.
Covid-19 process can also be mentioned as a current threat or source of weakness. The pandemic
undoubtedly brought some threats and weaknesses for Singapore as it affected the whole world. It was
emphasized that the worst recession has been experienced since the independence of the country.
Because, for the first time, a budget deficit of 64.9 billion dollars was provided and a 5.4% contraction
was observed (for 2020). Global protectionism, increasing fragility and market insecurities have become
more noticeable after Covid-19. Since supply chains and other economic activities are integrated with
the world, the problem is felt closely. However, structural improvements and various measures taken
created optimism. For example, it was deemed important to allocate a budget of around 100 billion
dollars in order to stimulate the economy (MOV, 2021).

CONCLUSION AND EVALUATION
In this study, first, autocratic, paternal and transformative leadership styles are focused. Then, the
autocratic, paternal and transformative leadership practices of the independence leader Lee Kuan Yew
in the development of the country were tried to be put forward. Yew, Singapore's founding prime
minister, is someone who has determined his own strategies and policies in the historical process. It can
be argued that all three leadership styles are applied in Yew's management structure.
An “autocratic” leadership stands out in eliminating the resistances to change. According to his
opponents and some western countries, Yew ruled with an iron fist. It was alleged that it restricted
freedom of expression and had its opponents tried in courts and criticisms were raised (BBC, 2015;
CNNTURK, 2015). Some countries, while advancing their economic relations with Singapore, have
also focused on the way the country is governed. US and European press and some think clubs; They
claimed that fundamental freedoms, democratic principles and political pluralism were under pressure.
According to them, the legitimate right of representation of the people of Singapore has eroded. They
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demanded reforms from politics to the judiciary in many areas. According to the opponents and some
westerners, democratic values had to be established first. Development should come later. However,
when most of the people supported the leader and his strategies, some actions supported by the fifth
column remained limited. Western media criticism of Lee Kuan Yew has been denied by the inhabitants
of the country. The majority of the public disagree with the idea that basic freedoms are organized to
read and an overwhelming autocrat. On the contrary, high quality of life, transportation communication,
very clean streets, life safety, individual career discount, health and education services offered to
everyone are emphasized. Those who praise Singapore draw attention to the following problems in many
countries that criticize the aforementioned “need for security, unplanned urbanization, communication,
racism, conflicts of belief, violence against women, child abuse, addiction, corruption, disruptions in
health and education services” (Singh, 2015; Allison; , 2015; Cheng, 2015).
The independence of the country is at the forefront in the statements of Lee Kuan Yew. It regarded their
being a center of attraction in many fields from education to health, finance to services sector as the
guarantee of independence. Despite his Chinese origin, he kept his country out of the control of its
neighbors, especially the People's Republic of China. For him, economic and political independence has
always come first. He spread his important thoughts over time and waited for suitable environments.
For example, he did not get into friction with the occupying British forces and waited for them to leave
slowly. Yew aims to develop as a cosmopolitan country where cultures are intermingled. The Western
press might write that economic success here was built at the expense of civil liberties. They may want
unlimited freedom. However, the characteristics of this region also need to be analyzed. Founding leader
Lee believed in the existence of harsh laws in their geography that would protect public order due to the
deadly uprisings in the past. It prioritized the coexistence of various ethnic and religious groups in
harmony with each other. Diversity has facilitated a dynamic and innovative community structure. Due
to socio-economic opportunities, Singapore continues to be a center of attraction for many people around
the world (Ormeci, 2015; Cheng, 2015; A&E Television Networks, 2020; MFA, 2020: 2-5; NPTD, 2021
/ b; Augustyn, 2021).
Explanations made; Lee Kuan has revealed Yew's missionary, visionary, proactive and integrative
characteristics in general. His talk about intercultural tolerance and his efforts to increase the income
level of the society can be shown in paternalistic leadership. His declaration that he prioritizes the
welfare and happiness of his people can be evaluated in this sense. The strategy he follows and the
policies he applies to make Singapore one of the few developed countries in the world is a transformative
leadership style. In this way, he made his country one of the developed countries of Asia, then of the
world. The thoughts and practices that can be summarized as “drastic measures can be taken for
economic development and the happiness of the people” evoke autocratic leadership. Protests and
actions (even outsourced) may cause problems in the future. Founding leader Lee Kuan Yew pointed
out that the foundations of the system are solid in his work named “Hard Truths To Keep Singapore
Going” in 2011. Undoubtedly, this situation continues. Nevertheless, consultation with representatives
of well-intentioned think tanks is useful. Every country should have early warning systems to report
strategic clearance. If potential sources of crisis are managed effectively, the losses of fifth pillar
activities can be minimized.
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This study was formed by evaluating the literature. Field work can be done to overcome this limitation.
Statistical information can be obtained from public institutions, private enterprises and research
institutes and time series analysis can be done. Interviews can be held with non-governmental
organizations and some selected individuals. Thus, the pre-independence period of the country, the
active leadership times of the founding prime minister Lee Kuan Yew and the current situation can be
compared more meaningfully with the statistical findings. Success stories can be presented to similar
countries as glocal models, by “adding suggestions for improvement”.
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Online Conceptual Based Mathematical
Teaching through Activity Method during
COVID-19
Namirah ASLAM1
Asma Shahid KAZI2
Baligua UNIS3

Abstract
This research was designed to study the potential of teaching online Mathematical concepts creatively
through activity-based method during COVID-19 which has become an emerging trend all over the
world. In our country, there is inadequate evidence of online teaching through activity-method,
especially in Mathematics. This action research was designed to explore the cognitive process of
teaching mathematics through activity-Method during pandemic at graduate level. The data was
collected from 53 students of B.Ed (Elementary), as part of a project in collaboration with Creative
Partnerships. The data collection tools were based on field notes and interviews. The data was analyzed
through descriptive statistics and thematic analysis. The results and outcomes of the research study
depicted that mostly students were aware of creative activity-based Mathematics learning, but they
weren’t experienced in using and handling it correctly. The most common student perception was that
they thought creative or activity method provided a way to learn new concepts or knowledge, in addition
to developing essential skills. The study recommended that more efforts should be directed towards the
implementation of Mathematics e- learning through activity method in under developed areas of
Pakistan.
Keywords: Activity-based Method, Online Mathematical teaching, Action Research, Elementary level
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The Link Between Labor Diffıculties and Baby
Blues
Romina DEDI1

Abstract
The process of giving birth to a child can be accompanied by unexpected developments. The most
commen problems may include: the timing of labor, abnormal position of the fetus, prolapse umbilical
cord, labor that progresses too slowly, a baby that is too large to pass through the birth canal, excessive
bleeding, sudden need for cesarian birth, perinatal asphyxia etc. These problems may prolong the period
of recovery of the mother. She may loose the pleasure of taking immediate care of the child, feel
unsecure, confused and sad, have negative thoughts. Most studies have shown that labor complications
are associated with impairment of mental and emotional stability of the mother after giving birth.
However there are limited evidences in Albanian population. In this study we examined the association
between obstetrian complications and baby blues feelings. Baby blues are feelings of sadness a woman
may have in the first days after having a baby. A total of 150 women were selected from Regional
Hospital of Shkodra after giving birth. Baby blues symptoms were assessed by Edinburgh Postnatal
Depression Scale (EPDS), four to six days after giving birth. Labor and delivery problems were collected
through database and medical data. Of the 150 subjects, the prevalence of labor problems was 25% (38
subjects), while 112 subjects went through a normal labor. 81% of the women having labor difficulties
reported symptoms of baby blues, while 56 % of the woman having normal labor reported symptoms of
baby blues.Women presenting labor and delivery problems are at elevated risk of baby blues compared
with those not experiencing delivery difficulties.There are differences in the severity of baby blues
symptoms between the group of mothers who experienced disturbances during childbirth and the group
of mothers who had an easy natural birth, exactly F(12,632)=1009, p=0.040. Also, it were examined the
severety of baby blues symptoms. Higher scores of Edinburgh Postnatal Depression Scale were find in
the women experiencing labor difficulties compared with the other group. The EPDS scores were higher
in subjects with labor difficulties comparing with the labor without difficulties.
Keywords: labor difficulties, negative thoughts, baby blues.

Clinical Psychologist, Department of Psychology and Social Science, University of Shkodra “Luigj Gurakuqi”,
ALBANIA
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1. INTRODUCTION
Experiencing of women during pregnancy is associated with mixed sensations because they are getting
ready to develop a life within their being. Biological changes, where the mother's body will prepare the
appropriate environment for the child to develop are accompanied by various emotional experiences.
The birth of a child causes strong emotional feeling, but at the same time so many different ones, from
pleasure and joy to fear and anxiety. These strong emotional changes that most new mothers experience
can suddenly turn into postpartum emotional disorders.

2. LITERATURE REVIEW
Depending on the severity, duration and type of symptoms displayed, postpartum emotional disorders
are divided into three categories: baby blues, post-partum depression and post-partum psychosis. In this
study we are focused only on baby blues.
2.1. Baby Blues
Baby blues are feelings of sadness a woman may have in the first days after having a baby. Postpartum
blues, or "baby blues", is a common but temporary condition that affects 30% to 80% of postpartum
women. Women may also experience symptoms of hypomania (mood swings) during this period (Heron
J, Haque S, Oyebode F, et al. 2009). The mother can be presented with mood swings, ranging from
excitement to sadness, insomnia, tears, irritability, anxiety, and decreased concentration. Symptoms
appear within two to three days after birth, peak on the fifth day, and usually subside within 2 weeks.
The general symptoms include: Weepiness or crying for no apparent reason, impatience, irritability,
restlessness, anxiety, fatigue, body pain, insomnia (even when the baby is sleeping), sadness, mood
changes,
poor
concentration
(https://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/lit_review_postpartum_depression .pdf). These
mood disorders may be a risk factor for developing a clinical emotional disorder, later in the postpartum
period.
The exact cause of the “baby blues” is unknown although it is thought to be related to the hormone
changes that occur during pregnancy and again after a baby is born. These hormonal changes may
produce chemical changes in the brain that result in the emergence of depression symptoms
(https://americanpregnancy.org/healthy-pregnancy/first-year-of-life/baby-blues-71032/). Also, there
are many adjustments that come with a newborn, such as sleep disturbance, disruption of “routine,” and
emotions from the childbirth experience itself, that can all contribute to how a new mom feels.
2.2. Labor difficulties
The process of giving birth to a child can be accompanied by unexpected developments. The most
commen problems may include: the timing of labor, abnormal position of the fetus, prolapse umbilical
cord, labor that progresses too slowly, a baby that is too large to pass through the birth canal, excessive
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bleeding, sudden need for cesarian birth, perinatal asphyxia etc. These problems may prolong the period
of recovery of the mother. She may loose the pleasure of taking immediate care of the child, feel
unsecure, confused and sad, have negative thoughts.
Most studies have shown that labor complications are associated with impairment of mental and
emotional stability of the mother after giving birth.
Some of the more common childbirth problems (Patrinos A., 1995) include:
-

Preterm (premature) labor, when your labor starts before 37 completed weeks of pregnancy.

-

Premature rupture of membranes when your water breaks too early. If labor does not start soon
afterwards, this can raise the risk of infection.

-

Problems with the placenta, such as the placenta covering the cervix, separating from the uterus
before birth, or being attached too firmly to the uterus.

-

Labor that does not progress, meaning that labor is stalled. This can happen when your contractions
weaken.

-

Your cervix does not dilate (open) enough or is taking too long to dilate.

-

The baby is not in the right position.

-

The baby is too big or your pelvis is too small for the baby to move through the birth canal.

-

Abnormal heart rate of the baby. Often, an abnormal heart rate is not a problem. But if the heart rate
gets very fast or very slow, it can be a sign that your baby is not getting enough oxygen or that there
are other problems.

-

Problems with the umbilical cord, such as the cord getting caught on the baby's arm, leg, or neck. It
is also a problem if cord comes out before the baby does.

-

Problems with the position of the baby, such as breech, in which the baby is going to come out feet
first.

-

Shoulder dystocia, when the baby's head comes out, but the shoulder gets stuck.

-

Perinatal asphyxia, which happens when the baby does not get enough oxygen in the uterus, during
labor or delivery, or just after birth.

-

Perineal tears, tearing of your vagina and the surrounding tissues.

-

Excessive bleeding, which can happen when the delivery causes tears to the uterus or if you are not
able to deliver the placenta after you give birth to the baby.

3. METHODOLOGY
3.1. The objective and research question of this study
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The objective of this study is to examine the association between obstetrian complications and baby
blues feelings.
Research Questions: Is there a link between labor difficulties with baby blues?
This research question consists of the following research tasks:
-

Analyzing labor difficulties during childbirth.

-

Measurement of baby blues symptoms.

-

Descriptive analysis.

-

Comparison of mean of baby blues symptoms depending on the intensity of difficulties during
childbirth.

3.2. Importance of the study
The interest regarding the realization of this study is related to my 9-year experience as a psychologist
in the Obstetric-Gynecological Service of the Shkodra Regional Hospital. This long work experience
with pregnant women and midwives has helped me to understand practically aspects of cognitive and
emotional change, experiences, fears, the importance of relationships with others and everything else
that a pregnant woman goes through and that is world-renowned.
If baby blues last long and are associated with severe symptoms may be developed in postpartum
depression. The consequences of postpartum depression are multidimensional (Beck, 1993).
If we distinguish some factors that may affect the emergence of baby blues symptoms, the chances to
treat or prevent it are greater.
Given these multidimensional consequences of postpartum depression, I think conducting this study is
very important.
3.3. The sample.
To realize this study a sample of 150 women after childbirth was randomly selected. They were
randomly selected in the regional hospital of Shkodra for e period of two months. New mothers should
be between 4-6 days after giving birth. We measured the baby blues symptoms of these women using
Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS). Labor and delivery problems were collected through
database and medical data.
Exclusion criteria:
Women in the sample should not have gone through a miscarriage, through a loss of children, or divorce.
3.4. Instruments
The Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) was created in 1980 by John Cox, Jeni Holden and
Ruth Sagovsky. It is a valuable measuring instrument to identify women who are at risk of having
postpartum depression. Analyzing different studies on this topic, we found that this is the most widely
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used instrument for assessing postpartum depression, but it is not a diagnostic tool (Detection,
prevention and treatment of postpartum depression, Cindy-Lee Denni RN PhD). This means, it assesses
the presence and severity of postpartum depression symptoms. but careful clinical evaluation is needed
to confirm the diagnosis. It consists of 10 units, where the mother must choose the alternative that shows
how she has felt during the last week. Many studies have been conducted and provided data on the
reliability and validity of this instrument in different populations and cultures. The internal consistency
(alpha coefficient) for EPDS in different studies varies from 0.72 to 0.86.
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3470287/).
The alternatives to each statement/question are scored from 0 to 3, increasing with the severity of the
symptoms. Some items have reverse punctuation to increase internal credibility and retain the
respondent's attention (Adams, G. 1997). The minimum score obtained is 0 and the maximum is 30. A
test score of 10 points or higher indicates the presence of symptoms of postpartum depression. Further,
the higher the scores, the more numerous and severe the symptoms of postpartum depression. Question
10 (thoughts about murder or suicide) should be taken into consideration because even if the woman
scores less than 10 points but questions 10 is scored with one or more points, an appropriate assessment
and referral should be made.

4. RESULTS
Of the 150 subjects, the prevalence of labor problems was 25% (38 subjects), while 112 subjects went
through a normal labor.
81% of the women having labor difficulties reported symptoms of baby blues, while 56 % of the woman
having normal labor reported symptoms of baby blues.
Women presenting labor and delivery problems are at elevated risk of baby blues compared with those
not experiencing delivery difficulties.
There are differences in the severity of baby blues symptoms between the group of mothers who
experienced disturbances during childbirth and the group of mothers who had an easy natural birth,
exactly F(12,632)=1009, p=0.040.
Also, it were examined the severety of baby blues symptoms. Higher scores of Edinburgh Postnatal
Depression Scale were find in the women experiencing more than one labor difficulties compared with
the woman experiencing only one labor difficulty.

5. Limits of the study
The measurements are made in a period that is very dynamic and from here begins the first limitation of
the study. We made the first measurement at the end of the first postpartum week, but it is possible that
in this period there have been many situations that have affected the increase or decrease of baby blues
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symptoms. This means that baby blues symptoms may not have been affected only by birth
complications.
The study is based only in the region of Shkodra, in addition the number of participants is small. This
limits the generalization of the study results.
The instrument used for data collection in this study has a high level of reliability, but they are not
standardized for the Albanian culture and this makes the results of this study limited in validity.
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Türkiye’de Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanında
Yaşanan
Sorunlar
Üzerine
Yapılmış
Çalışmaların Analizi
Problems Encountered in Social Studies Education Area of Study on Analysis Made in Turkey

Ercan DEMİRTAŞ1
Ahmet EDİ2

Öz
Sosyal bilgiler eğitimi bireylerin küçük yaşlardan itibaren toplumsal hayata uyum sağlamasında en
önemli kazanımların başında gelmektedir. Bireylerin haklarını bilen, milli ve çağdaş değerlerin farkında
olan, kültürel mirası sahiplenen ve koruyan, coğrafi olarak yaşadığı çevreyi ve dünyayı tanıyan, Türk
kültürünü bilen, tarihini tanıyan, doğru bilgiye ulaşabilen, ekonomi ile ilgili genel bilince sahip olan,
bilimsel düşünebilen ve insan haklarına saygılı birer vatandaş olarak yetişmelerinde ilk basamak
eğitimlerini veren sosyal bilgiler dersidir. Bu kadar önemli amaçları olan ve bireyi adeta yaşadığı
topluma hazırlayan sosyal bilgiler dersinin, birey tarafından öğrenilmesi ve eğiticiler tarafından sağlıklı
bir şekilde öğretilmesi öncelikli konulardan biridir. Ancak bazen bu öğrenme ve öğretme süreçleri
içerisinde çeşitli nedenlerden kaynaklı olarak güçlükler yaşanmakta ve farklı sorunlarla
karşılaşılmaktadır.
Bu çalışma içerisinde sosyal bilgiler eğitimi alanında yaşanan sorunları konu edinen tez ve makale
çalışmalarının karşılıklı olarak analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma
yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılarak çalışmalar incelenmiş ve içerik analizi yoluyla
çalışmalar detaylı bir şekilde analiz edilmiştir. İncelenecek çalışmaların toplanmasında Ulusal Tez
Merkezi ve Google Akademik çevrimiçi platformlarından faydalanılmıştır. Yapılan tarama sonucunda
sosyal bilgiler eğitiminde yaşanan sorunları tespit etmeyi amaçlayan ve konu edinen 39 adet tez ve 22
adet makale çalışması olmak üzere toplam 61 adet akademik çalışma tespit edilmiştir. Bu çalışmalar
yayın türü, yayın yılı, konu başlıkları, yapıldıkları üniversiteler, veri toplama araçları, araştırma
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modelleri, araştırma türleri, örneklem grupları ve örneklem gruplarının sayıları gibi temalar altında
incelenmiştir.
Yapılan incelemeler sonucunda sosyal bilgiler eğitimi alanında yaşanan sorunları ortaya koymayı
amaçlayan tezlerin, tüm sosyal bilgiler tez çalışmaları içerisinde %2,10 oranı ile oldukça düşük seviyede
kaldığı tespit edilmiştir. Ayrıca yaşanan sorunlara dair herhangi bir doktora çalışmasının olmadığı da
tespit edilmiştir. Yıllara göre dağılımlar incelendiğinde en fazla çalışmanın 2006-2007 yıllarında
yapıldığı ve sosyal bilgiler öğretim programlarındaki yenilikler ve güncellemelerden sonra bu tarz
çalışmaların arttığı tespit edilmiştir. Konu başlıkları açısından bakıldığında ise daha çok eğitim
programları açısından yaşanan sorunların ve öğretmenlerin gözünden yaşanan sorunları tespit etmeye
çalışan çalışmaların ön plana çıktığı görülmektedir. Yaşanan sorunların tespitine yönelik yüksek lisans
tezlerinin sırasıyla en fazla Selçuk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi’nde
hazırlandığı tespit edilmiştir. Çalışmaların araştırma modelleri incelendiğinde ise en fazla tarama
modelinin kullanıldığı görülmüştür. Buna paralel olarak veri toplama araçları incelendiğinde ise çok
çeşitli veri toplama araçlarının kullanılmadığı ve genel anlamda tarama modeline uygun olarak yarı
yapılandırılmış görüşme formu ile anket çalışmalarının ilk sıraları aldığı görülmektedir. Yaşanan
sorunlara dair araştırma türlerine bakıldığında yapılan çalışmaların yarısından fazlasının nitel yaklaşım
ile ortaya konulduğu ancak nitel ve nicel çalışmalar arasında büyük bir farklılık olmadığı görülmüştür.
Bunun yanı sıra karma çalışmaların ise oldukça az tercih edildiği tespit edilmiştir. Araştırmaların
örneklem gruplarına bakıldığında ise öğretmenlerin büyük oranda örneklem olarak tercih edildiği
görülmüştür. Ancak seçilen örneklemlerde genellikle 0-50 kişi aralığında kalındığı ve daha yüksek
örneklem sayılarına ulaşılmakta sorunlar yaşandığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Sorunlar, Güçlükler, Eğitim, Öğretmen

Abstract
Social studies education is one of the most important achievements in adapting individuals to social life
from an early age. Who knows the rights of individuals, being aware of national and contemporary
values, cultural heritage owns and protects, geographical environment, and the world knows, and knows
about the Turkish culture, the history, who knows, that has access to the right information, their general
awareness about the economy, respectful of human rights, as a citizen, and scientifically performers can
think that their education is the first step in a social studies lesson. It is one of the priority issues for the
social studies course, which has such important goals and prepares the individual for the society in which
he lives, to be learned by the individual and taught by the trainers in a healthy way. But sometimes in
these learning and teaching processes, difficulties are experienced and different problems are
encountered due to various reasons.
In this study, it is aimed to analyze the thesis and Article studies that are related to the problems
experienced in the field of social studies education. For this purpose, studies were examined using
document review from qualitative research methods and studies were analyzed in detail through content
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analysis. National thesis Center and Google academic online platforms were used to collect the studies
to be examined. As a result of the survey, a total of 61 academic studies were identified, including 39
dissertations and 22 article studies aimed at identifying problems in Social Research Education. These
studies were examined under themes such as Publication Type, year of publication, subject titles,
universities in which they were made, data collection tools, research models, research types, sample
groups and number of sample groups.
As a result of the reviews, it was found that theses aimed at identifying problems in the field of Social
Research Education remained at a fairly low level with a rate of 2.10% in all social research theses. It
was also determined that there was no doctoral study on the problems experienced. When the
distributions by year were examined, it was found that the most studies were conducted in 2006-2007
and that such studies increased after innovations and updates in social studies curriculum. From the
point of view of the topics, it seems that studies that try to identify problems experienced mainly in
terms of educational programs and problems experienced through the eyes of teachers come to the fore.
It was found that master's theses aimed at identifying problems were prepared at Selcuk university,
Ataturk University and Gazi University, respectively. When the research models of the studies were
examined, it was observed that the most screening models were used. In parallel, when data collection
tools are examined, it is seen that a wide range of data collection tools are not used and that survey
studies with a semi-structured interview form in accordance with the scanning model in a general sense
take the first place. Looking at the types of research on the problems experienced, it was found that more
than half of the studies were put forward by qualitative approach, but there was no big difference
between qualitative and quantitative studies. In addition, it has been found that mixed studies are very
little preferred. Looking at the sample groups of the research, it was found that teachers were largely
preferred as samples. However, it was found that the selected samples usually remained in the range of
0-50 people, and there were problems with achieving higher sample numbers.
Keywords: Social Studies, Problems, Difficulties, Education, Teacher

GİRİŞ
Geçmişten bugüne bilgiyi öğrenmek ve öğretmek insan yaşamında en önemli basamaklardan biri
olmuştur. Farklı dönemlerde birçok düşünür ve araştırmacı öğrenmeyi ve öğretmeyi pek çok boyutuyla
incelemiştir. Günümüzde ise sürekli gelişen bilim ve teknoloji insan davranışlarını, ihtiyaçlarını ve
yaşamını çarpıcı bir şekilde değiştirmiştir. Artık bilginin daha hızlı gelişip değiştiği ve teknoloji ile
hayatımızın en mahrem alanlarında bile karşımıza çıktığı bir çağda yaşamaktayız.
Yaşanan bu gelişmeler eğitim – öğretim faaliyetlerinde de kendini göstermiştir. Her geçen gün eğitim
faaliyetleri gelişen teknolojik imkanlar ile kendini yenilemekte ve daha nitelikli bir öğrenme ortamı
oluşmasına katkı sunmaktadır. Bu ortamlarda eğitim alan bireyler ise etkin ve nitelikli bir vatandaş
olarak sadece kendisine değil içerisinde yaşadığı topluma da katkı sunmaktadır.
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Günümüzde eğitim faaliyetleri, birlik ve bütünlük kapsamında değerlendirilen yapılar olarak karşımıza
çıkmaktadır. Hızlı bir şekilde küreselleşen ve aynı zamanda da yerelleşen günümüz dünyasında her
toplum iletişim, bilim ve teknoloji alanlarında, yetişmiş ve nitelikli insan gücüne ihtiyaç duymaktadırlar.
Bu nitelikli vatandaşların yetiştirilmesinin ise ancak nitelikli bir eğitim düzeni ve toplumsal hayatta
işlerliği olan ders yapıları ile mümkün olabileceği düşünülmektedir (Fullan, 2007:18).
Toplumun ihtiyacı olan bu etkin ve nitelikli vatandaşların yetiştirilmesi sürecinde en önemli derslerin
başında sosyal bilgiler gelmektedir. Sosyal bilgiler dersi; farklı birçok sosyal bilim yaklaşımını
bünyesinde bulunduran, bireylere gündelik yaşam içerisinde gereksinim duyacakları önemli bilgi ve
becerileri öğreten bir yaklaşımdır (Kurtulgan & Köstüklü, 2010:175).
Tarihsel süreçte sosyal bilgiler dersinin gelişimi incelendiğinde, ilk olarak 1800’lü yıllarda Amerika
Birleşik Devletleri’nde toplumsal çatışmaları önlemek ve ulus bilincini aşılamak üzere ortaya çıktığı
görülmektedir. Bugünkü haline benzer bir kavram olarak ortaya çıkışı ise yine 1916 yılında ABD’de
yaşanmıştır. Türkiye’de ise ilk olarak 1950’li yılların başında Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık Bilgisi
olarak hayatımıza giren sosyal bilgiler dersi uzun yıllar boyunca farklı isimler ile adlandırılmıştır. Ancak
bugünkü sosyal bilgiler dersinin temel anlamda hayatımıza girmesi 2000’li yıllara yaklaşırken 8 yıllık
eğitimin zorunlu hale gelmesi ile olmuştur (Bilgili, 2016:25).
Günümüzde uygulanan mevcut sosyal bilgiler öğretim programı bütüncül bir şekilde, birçok farklı
sosyal bilimin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Hukuk, siyaset, felsefe tarih, ekonomi, coğrafya,
sosyoloji, antropoloji ve psikoloji alanlarının birleşimi niteliğinde olan sosyal bilgiler dersi; sadece okul
ortamında başarılması gereken bir ders olarak algılanmamalıdır. Sosyal bilgiler içerdiği sosyal bilimler
itibariyle; okul dışı günlük yaşam etkinliklerine de katkı sağlayan, sanata karşı ilgi uyandıran, dijital
vatandaşlık hizmetleri noktasında yeterlikler kazandıran, tarihsel bakış açısı kazandırarak geçmişi ve
bugünü birbirine bağlayan oldukça önemli bir disiplinler arası yaklaşımdır (MEB, 2018:10).
Sosyal bilgiler dersi bu yaklaşımı ile bireyi akademik olarak geliştirmeyi amaçlarken aynı zamanda
toplumsal yaşamada hazırlamaya çalışmaktadır. Çevresine ve kendisine saygı duyma, hoşgörülü olma
ve kaliteli bir düşünme alt yapısı kazandırma sosyal bilgiler dersinin öncelikleri arasındadır. Bunun yanı
sıra bireyin iyi bir iletişim becerisi kazanması ve buna bağlı olarak toplum içerisinde özgüven kazanması
da önemlidir. Başka bir deyişle birçok sosyal bilimin birleşimi olan sosyal bilgiler dersinin en temel
amacı; okulda öğrendiklerinin gündelik yaşamda kullanılabilmesidir (Ersoy & Kaya, 2008:286).
Nitekim sosyal bilgiler dersi bireylere gündelik yaşam içerisinde kullanabileceği; olaylar karşısında
eleştirel düşünme becerisi, hızlı ve etkili karar verme gibi önemli yeterliklerde kazandırmaktadır. Bu
beceriler ile sosyal bilgiler programında aslında bireye bir parçası olduğu toplum içerisinde, demokratik
değerlere katkı sunmayı, toplumun kültürü ile değerlerine karşı uyum sağlamayı da öğretmektedir. Bu
yönüyle sosyal bilgiler dersi okul ile toplum arasında önemli bir köprüdür (Gültekin, Bayır, & Göz,
2013:25).
Genel anlamda sosyal bilgiler programı incelendiğinde, öncelikle bireyi hedefleyen ancak daha geniş
bir yelpazede tüm toplumu etkileyen önemli bir ders olduğu görülecektir. Bu kadar önemli bir dersin
bireylere aktarılmasında ise zaman zaman çeşitli sorunlar yaşanabilmektedir. Alanla ilgili yapılan
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çalışmalar incelendiğinde, eğitimden programından, öğretmenlerden, öğrencilerden, materyallerden,
kullanılan yöntemler ile tekniklerden ve daha birçok farklı etkenden kaynaklanan sorunlar olduğu
görülmektedir.
Sosyal bilgiler dersinin etkin bir şekilde öğretilebilmesi için dersin aktarılmasını olumsuz yönde
etkileyen bu sorunların detaylı bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Çünkü yaşanan aksaklıklar ve
sorunlar dersin verimini düşürdüğü gibi önce bireylerin daha sonra da buna bağlı olarak toplumun
olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır (Yılmaz, 2010:841).
Sosyal bilgiler alanında karşılaşılan bu sorunların belirlenmesi amacıyla, öncelikle akademik çalışmalar
dikkate alınmalı ve tespit edilen sorunların giderilmesi için detaylı bir analiz çalışması yapılması
önemlidir. Sosyal bilgiler literatürüne bakıldığında farklı zamanlarda lisansüstü akademik çalışmaların
değerlendirme ve incelenmesi yapılmıştır. Uzunkavak (2019:5) yaptığı çalışmada 2004 ve 2017 seneleri
arasındaki yapılmış doktora çalışmalarını incelerken, Şimşek (2019:2) ise hem hayat bilgisi hem de
sosyal bilgiler alanında yapılan yüksek lisans ve doktora çalışmalarını bazı değişkenler ile
ilişkilendirerek incelemiştir.
Duman (2016:17) yaptığı çalışmada 2008 ve 2014 yılları aralığında yapılan çalışmalara genel bir bakış
sunarken, Sezer, İnel ve Gökalp (2019:3) ise sadece sosyal bilgiler öğretmenlerinin çalışma konusu
olduğu akademik araştırmaları konu edinmişlerdir. Yaylacı ve Büyükalan (2020:2) sosyal bilgiler
öğretmenlerinin görüşlerini içeren çalışmaları, Öner (2017:14) sosyal bilgilerde coğrafya konuları ile
ilgili çalışmaları incelemiştir. Dilek ve Baysan (2018:584), Tarman, Acun ve Yüksel (2010:729), Haçat
ve Demir (2018:951), Şahin, Yıldız ve Duman (2011:98) ise sosyal bilgiler alanında yapılan tezlere
yönelik genel değerlendirmeler yapmışlardır.
Yapılan çalışmaların tamamında sosyal bilgiler alanında yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin
incelendiği ancak sınırlı sayıda da olsa makale çalışmalarına yer verilmediği görülmüştür. Ayrıca
çalışmaların içeriklerine bakıldığında, büyük oranda sosyal bilgiler alanındaki tezlerin genel bir
değerlendirmesinin yapıldığı ve özel olarak belirlenmiş konu alanları üzerine yapılan
değerlendirmelerin az sayıda olduğu görülmektedir. Sosyal bilgiler dersinin eğitiminde yaşanan
sorunların tespitine yönelik olarak yapılan yüksek lisans, doktora ve makale çalışmaları mevcut olmakla
birlikte, bu çalışmaların birbirinden bağımsız olduğu ve bir arada analiz edildiği herhangi bir derleme
ve değerlendirme çalışması bulunmamaktadır.
Bu noktada sosyal bilgiler eğitimi alanında mevcut sorunları belirlemeye yönelik yapılan akademik
çalışmaların bir arada değerlendirilmesi ve eğilimlerinin analiz edilmesi önem arz etmektedir. Yapılacak
bu çalışma ile ülkemizde sosyal bilgiler eğitiminde yaşanan çeşitli sorunları içeren akademik
çalışmaların karşılaştırmalı bir şekilde değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Böylece bu çalışma ile
ilerleyen yıllarda yüksek lisans, doktora ve makale tarzında çeşitli çalışmalar yapacak yazarlara; sosyal
bilgiler eğitiminde en çok hangi noktada sorunlar yaşandığı, bunları tespit etmek amacıyla nasıl
çalışmalar yapıldığı ve yapılan çalışmaların temel özelliklerinin neler olduğu noktasında yol gösterici
bir kaynak sunulacaktır.
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Bu bağlamda sosyal bilgiler eğitimi alanında yaşanan sorunları konu edinen çalışmaların karşılaştırmalı
olarak analiz edilmesi ana problem durumunu oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki
sorulara yanıt aranmıştır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Çalışmaların yayın tipine göre dağılımı nasıldır?
Çalışmaların yayın yıllarına göre dağılımı nasıldır?
Çalışmaların konu başlıklarına göre dağılımı nasıldır?
Çalışmaların yapıldığı üniversitelere göre dağılımı nasıldır?
Çalışmaların kullanılan veri toplama araçlarına göre dağılımı nasıldır?
Çalışmaların kullanılan araştırma modellerine göre dağılımı nasıldır?
Çalışmaların kullanılan araştırma türlerine göre dağılımı nasıldır?
Çalışmaların örneklem grubuna göre dağılımı nasıldır?
Çalışmaların uygulama örneklem sayılarına göre dağılımı nasıldır?

YÖNTEM
Araştırma kapsamında nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi kullanılmıştır.
Araştırılması ile ortaya konulması amaçlanan konu ve olgular hakkında var olan yazılı dokümanların
analizini amaçlayan doküman incelemesi yöntemi, tek başına kullanılabildiği gibi farklı veri toplama ve
inceleme araçları ile de kullanılmaktadır. Bu tarz çalışma durumlarında ihtiyaç duyulan verilerin elde
edilmesinde, araştırmacıya vakit tasarrufu sağlaması ve ucuz bir yöntem olması ile sıklıkla
kullanılmaktadır. Ayrıca doküman analizi yöntemi, farklı zaman dilimlerinde ve uzun süreye yayılmış
çeşitli yazılı materyallerin incelenmesine ve detaylı değerlendirilmesine de imkân vermesi sebebiyle
oldukça önemlidir (Yıldırım & Şimşek, 2018:189).
VERİLERİN TOPLANMASI
Sosyal bilgiler eğitimi alanında yaşanan sorunları tespit etmek amacıyla yapılan akademik çalışmaların
tespit edilmesinde, Ulusal Tez Merkezi ve Google Akademik sayfalarından faydalanılmıştır. Ulusal Tez
Merkezi’nde ve Google Akademik sayfalarında gelişmiş tarama seçeneği kullanılarak “sosyal bilgiler”,
“sosyal bilgiler eğitimi” ve “sosyal bilgiler sorun” anahtar kelimeleri kullanılarak dokümanlar taranmış
ve gerekli çalışmalar dijital olarak bilgisayar ortamına kaydedilmiştir.
Söz konusu tarama işlemi 22.02.2021 – 07.03.2021 tarihleri arasında yapılmıştır. Ulusal Tez
Merkezi’nde 1990 – 2020 tarihleri arasında sosyal bilgiler eğitimi alanında yayınlanmış olan 1851 tez
içeriği önce yüzeysel olarak incelenmiş daha sonra sosyal bilgiler eğitiminde yaşanan sorunları tespit
etmeye çalışan 39 adet tez çalışması araştırmaya dahil edilmiştir. Bu tezler içerisinden, izinli olanlar ve
dijital olarak ulaşılabilenler tam metinleri üzerinden incelenirken kullanım izni kapalı olanlar ya da
dijital ortamda tam metni bulunmayan eski tarihleri tez çalışmalarının özet metinlerinden faydalanılarak
inceleme yapılmıştır. Ayrıca söz konusu alanda yapılmış makale çalışmalarını tespit etmek amacıyla
Google Akademikten faydalanılmış ve 22 adet makale çalışması araştırmaya dahil edilmiştir.
Bunun yanı sıra İnkılap Tarihi dersi ile ilgili yaşanan sorunlarda incelenecek çalışmalar içerisine dahil
edilmiştir. İnkılap Tarihi dersi sosyal bilgiler öğretmenleri tarafından okutulan bir ders olması itibariyle
sosyal bilgiler eğitimi içerisinde değerlendirilmiştir.
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VERİLERİN ANALİZİ
Araştırma için toplanan verilerin analiz edilmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem ile
çalışmada toplanan veriler tanımlanarak daha detaylı bilgilere ulaşılmaya çalışılmaktadır. Bu noktada
elde edilen veriler ilk başta kodlanarak kavramlar haline getirilir ve daha sonra bu kavramlar
çerçevesinde ana temalar orta konularak bu temalar etrafında gerekli analiz ve düzenlemeler yapılır.
Başka bir deyişle bu yöntem ile birbiri ile ilişkili ve benzer olan kavramlar bir araya toplanarak daha
anlaşılır bir şekilde düzenlenir (Yıldırım & Şimşek, 2018:242).
Bu bağlamda incelenen çalışmalar; yayın tipi, yılı, konu başlıkları, üniversiteleri, veri toplama araçları,
araştırma modelleri, araştırma türleri, örneklem grubu ve bu örneklem grubunun sayısı gibi ortak temalar
altında toplanarak içerik analizine tabi tutulmuştur.
Bu ana temalar altında toplanan verilerin analiz edilmesinde, söz konusu araştırmaları hazırlayan
yazarların ifadeleri ve kendi yazdıkları baz alınmıştır. Başka bir deyişle incelenen araştırmalarda kendi
yorumlarımız ile veri toplanmamış olup yazarların ifadeleri baz alınarak temalar oluşturulmuş ve bu
temalar altında analizler yapılmıştır.
Elde edilen veriler çözümlendikten sonra tablolar halinde yüzdelik dilimleri (%) ve frekansları (f) ile
ortaya konulmuştur.
BULGULAR / TARTIŞMA
Sosyal bilgiler eğitimi alanında yaşanan sorunları konu edinen çalışmaların karşılıklı olarak analiz
edilmiş ve elde edilen sonuçlar bu bölüm içerisinde sunulmuştur.
BİRİNCİ ALT PROBLEME DAİR BULGULAR
Araştırmanın birinci alt problemini; “Sosyal bilgiler eğitimi alanında yaşanan sorunları konu edinen
çalışmaların yayın tiplerine göre dağılımı nasıldır?” sorusu oluşturmaktadır.
Bu noktada araştırma içerisinde incelenmesi amacıyla daha önceden tespit edilen çalışmalar karşılıklı
olarak analiz edilmiş ve elde edilen sonuçlar Tablo 1. ‘de sunulmuştur.
Tablo 1. Sosyal bilgiler eğitimi alanında karşılaşılan sorunlar ile ilgili çalışmaların
yayın tipine göre dağılımı
Çalışmanın Yayın Tipi

f

%

Makale

22

36,1

Yüksek Lisans Tezi

39

63,9

Toplam

61

100,0

Tablo incelendiğinde sosyal bilgiler eğitimi alanında yaşanan sorunları konu edinen 61 adet çalışma
tespit edildiği görülmektedir. Bu çalışmaların 22 tanesi makale iken 39 tanesi yüksek lisans tezi olarak
yapılmıştır. Çalışmaların %63,9’unun yüksek lisans tezlerinden oluştuğu ve yaşanan sorunların daha
çok tez çalışmalarına konu olduğu tespit edilmiştir. Makale araştırmaları ise %36,1’lik oranla sorunların
tespitinde ikinci sırada yer almaktadır. Bunun yanı sıra sosyal bilgiler eğitimi alanında yaşanan sorunları
tespit etmek amacıyla hazırlanan herhangi bir doktora tezine ise rastlanmamıştır.
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İKİNCİ ALT PROBLEME DAİR BULGULAR
Araştırmanın ikinci alt problemini; “Sosyal bilgiler eğitimi alanında yaşanan sorunları konu edinen
çalışmaların yıllara göre dağılımı nasıldır?” sorusu oluşturmaktadır.
Bu noktada araştırma içerisinde incelenmesi amacıyla daha önceden tespit edilen çalışmalardan ilk
olarak yüksek lisans tezleri karşılıklı olarak analiz edilmiş ve elde edilen sonuçlar Tablo 2. ‘de
sunulmuştur.
Tablo 2. Sosyal bilgiler eğitimi alanında karşılaşılan sorunlar ile ilgili yayınlanan yüksek
lisans tezlerinin yıllara göre dağılımı
Yıllar

f

%

1997

1

2,6

2003

2

5,1

2004

2

5,1

2006

7

17,9

2007

5

12,8

2008

3

7,7

2009

2

5,1

2010

4

10,3

2011

1

2,6

2012

2

5,1

2014

3

7,7

2015

1

2,6

2017

1

2,6

2018

1

2,6

2019

3

7,7

2020

1

2,6

Toplam

39

100,0

479

Tablo incelendiğinde sosyal bilgiler eğitimi alanında yaşanan sorunları konu edinen 39 adet yüksek
lisans çalışması tespit edildiği görülmektedir. Bu çalışmaların yıllara göre dağılımları incelendiğinde en
fazla yüksek lisans tezinin %17,9 ile 2006 yılı içerisinde yapıldığı görülmektedir. Bir sonraki yıl olan
2007 yılının ise %12,8 ile ikinci sırada yer aldığı görülmektedir. Bu noktada sosyal bilgiler eğitimi ile
ilgili sorunların konu edinildiği çalışmaların 2006 ve 2007 yıllarında zirve yaptığı söylenebilir.
Günümüze yaklaştıkça ise özellikle 2015 yılından sonra bu alanda yapılan çalışmaların yıl bazında
gittikçe azaldığı görülmektedir.
Sosyal bilgiler eğitimi alanında yaşanan sorunları konu edinen makale çalışmalarının yıllara göre
dağılımına ait veriler ise Tablo 3. ‘de gösterilmiştir.
Tablo 3. Sosyal bilgiler eğitimi alanında karşılaşılan sorunlar ile ilgili yayınlanan makale
çalışmalarının yıllara göre dağılımı
Yıllar

f

%

2009

1

4,5

2010

3

13,6

2011

2

9,1

2013

2

9,1

2014

2

9,1

2015

2

9,1

2016

1

4,5

2017

4

18,2

2018

1

4,5

2019

2

9,1

2020

2

9,1

Toplam

22

100,0

Tablo incelendiğinde sosyal bilgiler eğitimi alanında yaşanan sorunları konu edinen 22 adet makale
çalışması tespit edildiği görülmektedir. Bu çalışmaların yıllara göre dağılımları incelendiğinde en fazla
makale çalışmasının %18,2 ile 2017 yılı içerisinde yapıldığı görülmektedir. İkinci sırada ise %13,6 ile
2010 yılı gelmektedir. Konuyla ilgili en az çalışma yapılan yıllar ise %4,5’lik oranla 2009, 2016 ve 2018
yılları olmuştur. Bu noktada sosyal bilgiler eğitimi ile ilgili sorunların konu edinildiği çalışmaların 2009
yılı ve sonrasında ön plana çıktığı söylenebilir.
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Sosyal bilgiler eğitiminde yaşanan sorunlar ile ilgili ilk yüksek lisans çalışmanın 1997 yılında yapıldığı
düşünüldüğünde, makale yayın tipindeki çalışmaların tez çalışmalarına oranla daha geç başladığı
görülmektedir.
ÜÇÜNCÜ ALT PROBLEME DAİR BULGULAR
Araştırmanın üçüncü alt problemini; “Sosyal bilgiler eğitimi alanında yaşanan sorunları konu edinen
çalışmaların konu başlıklarına göre dağılımı nasıldır?” sorusu oluşturmaktadır.
Bu noktada araştırma içerisinde incelenmesi amacıyla daha önceden tespit edilen çalışmalar karşılıklı
olarak analiz edilmiş ve elde edilen sonuçlar Tablo 4. ‘te sunulmuştur.
Tablo 4. Sosyal bilgiler eğitimi alanında karşılaşılan sorunlar ile ilgili çalışmaların konu başlıklarına
göre dağılımı
Konu Başlıkları

f

%

Sosyal Bilgiler öğrenim programı ve genel sorunların tespiti

20

32,8

Sosyal Bilgiler ile değerler eğitiminin aktarılmasında sorunlar

4

6,6

Sosyal Bilgiler ders kitapları ve eğitim materyallerinde yaşanan sorunlar

2

3,3

Sosyal Bilgiler alanında lisansüstü eğitimde yaşanan sorunlar

1

1,6

Sosyal Bilgiler alanında öğrencilerden kaynaklanan sorunlar

1

1,6

Sosyal Bilgiler alanında akademisyenlerin gözünden sorunlar

3

4,9

Sosyal Bilgiler alanında öğretmenlerin gözünden yaşanan sorunlar

16

26,2

Sosyal Bilgiler alanında hem öğretmen hem öğrenci gözünden sorunlar

2

3,3

Sosyal Bilgiler alanında öğretmen adaylarının gözünden sorunlar

4

6,6

Sosyal Bilgiler alanında yöntem ve tekniklerden kaynaklı sorunlar

5

8,2

Sosyal Bilgiler alanında ölçme ve değerlendirmeden kaynaklı sorunlar

1

1,6

Sosyal Bilgiler alanında yerel tarih öğretiminde yaşanan sorunlar

2

3,3

Toplam

61

100,0

Tablo incelendiğinde sosyal bilgiler eğitimi alanında yaşanan sorunların farklı konu başlıkları altında
incelenmek istendiği görülmektedir. Bu noktada en fazla üzerinde durulan konu başlığı %32,8 ile sosyal
bilgiler öğrenim programının kazandırılmasında karşılaşılan genel sorunların tespiti olmuştur.
Öğretmenlerin gözünden yaşanan sorunların tespit edilmesi ise %26,2 ile en çok araştırılan ikinci konu
başlığı olmuştur. Bu noktada yaşanan sorunların tespit edilmesinde özel sorun alanlarından çok genel
sorunların tespitine yönelik bir yaklaşım içerisinde olunduğu ve programın uygulayıcısı olan
öğretmenlerin görüşlerine başvurulmasının ön plana çıktığı söylenebilir. Sosyal bilgiler eğitiminde
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yaşanan sorunların en az incelendiği konu başlıklarının ise %1,6 ile lisansüstü eğitim, öğrenciden
kaynaklı problemler ve ölçme – değerlendirmeden kaynaklı problemler olduğu görülmektedir.
DÖRDÜNCÜ ALT PROBLEME DAİR BULGULAR
Araştırmanın dördüncü alt problemini; “Sosyal bilgiler eğitimi alanında yaşanan sorunları konu edinen
çalışmaların yapıldıkları üniversitelere göre dağılımı nasıldır?” sorusu oluşturmaktadır.
Bu noktada araştırma içerisinde incelenmesi amacıyla daha önceden tespit edilen çalışmalar karşılıklı
olarak analiz edilmiş ve elde edilen sonuçlar Tablo 5. ‘te sunulmuştur.
Tablo 5. Sosyal bilgiler eğitimi alanında karşılaşılan sorunlar ile ilgili çalışmaların üniversitelere
göre dağılımı
Üniversiteler

%

Üniversiteler

f

%

Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1

2,6

Gazi Üniversitesi

3

7,7

Afyon Kocatepe Üniversitesi

1

2,6

Kafkas Üniversitesi

1

2,6

Akdeniz Üniversitesi

1

2,6

2,6

Amasya Üniversitesi

1

2,6

Karadeniz
Teknik 1
Üniversitesi
Kastamonu Üniversitesi
1

Anadolu Üniversitesi

2

5,1

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

1

2,6

Atatürk Üniversitesi

4

10,3

Marmara Üniversitesi

2

5,1

Celal Bayar Üniversitesi

1

2,6

Niğde Üniversitesi

1

2,6

Çukurova Üniversitesi

1

2,6

Dokuz Eylül Üniversitesi

2

5,1

On
Dokuz
Mayıs 1
Üniversitesi
On Sekiz Mart Üniversitesi 1

Dumlupınar Üniversitesi

1

2,6

Pamukkale Üniversitesi

1

2,6

Fırat Üniversitesi

1

2,6

Selçuk Üniversitesi

6

15,4

Gazi Osmanpaşa Üniversitesi

2

5,1

Sivas
Üniversitesi
Toplam

f

Cumhuriyet 2
39

2,6

2,6
2,6

5,1
100,0

Tablo incelendiğinde sosyal bilgiler eğitiminde yaşanan sorunlar ile ilgili yüksek lisans tez
çalışmalarının birçok farklı üniversitede yapılmış olduğu görülecektir. Bu noktada söz konusu sorunlar
ile ilgili en çok çalışma yapılan üniversite %15,4 ile Konya Selçuk Üniversitesi olmuştur. İkinci sırada
%10,3 ile Erzurum Atatürk Üniversitesi gelirken üçüncü sırada %7,7 ile Gazi Üniversitesi gelmektedir.
Bunun dışında diğer üniversiteler düzeyinde büyük bir farklılık olmayıp genel anlamda 1 ya da 2 tez
çalışması yapıldığı görülmektedir.
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BEŞİNCİ ALT PROBLEME DAİR BULGULAR
Araştırmanın beşinci alt problemini; “Sosyal bilgiler eğitimi alanında yaşanan sorunları konu edinen
çalışmaların kullanılan veri toplama araçlarına göre dağılımı nasıldır?” sorusu oluşturmaktadır.
Bu noktada araştırma içerisinde incelenmesi amacıyla daha önceden tespit edilen çalışmalardan
öncelikle yüksek lisans tezleri karşılıklı olarak analiz edilmiş ve elde edilen sonuçlar Tablo 6. ‘da
sunulmuştur.
Tablo 6. Sosyal bilgiler eğitimi alanında karşılaşılan sorunlar ile ilgili tez çalışmalarının
kullanılan veri toplama araçlarına göre dağılımı
Veri Toplama Aracı

f

%

Yarı yapılandırılmış görüşme formu

11

28,2

Anket

27

69,2

Doküman İnceleme

1

2,6

Toplam

39

100,0

Tablo incelendiğinde sosyal bilgiler eğitimi alanında karşılaşılan sorunları tespit etmek amacıyla yapılan
tez çalışmalarında genel olarak 3 farklı veri toplama aracı kullanıldığı tespit edilmiştir. Bunlardan en
çok kullanılan veri toplama aracı %69,2 oranla anket olmuştur. İkinci sırada %28,2 ile yarı
yapılandırılmış görüşme formu gelirken üçüncü sırada ise kitap ve materyallerdeki sorunları inceleyerek
tespit etmeyi amaçlayan bir çalışmada doküman incelemesi kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu noktada
sosyal bilgiler alanında sorunların tespitinde çok farklı yaklaşımlar ve veri toplama araçları olduğunu
söylemek doğru olmayacaktır. Genel anlamda iki veri toplama aracı üzerinde yoğunlaşıldığı
görülmektedir.
Sosyal bilgiler eğitimi alanında yaşanan sorunları konu edinen makale çalışmalarının veri toplama
araçlarına göre dağılımına ait veriler ise Tablo 7. ‘de gösterilmiştir.
Tablo 7. Sosyal bilgiler eğitimi alanında karşılaşılan sorunlar ile ilgili makale çalışmalarının
kullanılan veri toplama araçlarına göre dağılımı
Veri Toplama Aracı

f

%

Yarı yapılandırılmış görüşme formu

14

63,6

Anket

5

22,7

Doküman İnceleme

1

4,5

Belirtilmemiş

2

9,1

Toplam

22

100,0
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Tablo incelendiğinde sosyal bilgiler eğitimi alanında karşılaşılan sorunlar tespit etmek amacıyla yapılan
makale çalışmalarında yine genel olarak 3 farklı veri toplama aracı kullanıldığı tespit edilmiştir.
Bunların içerisinde en çok kullanılan veri toplama aracının %63,6 ile yarı yapılandırılmış görüşme
formu olduğu görülmektedir. İkinci sırada %22,7 ile anket çalışmaları gelirken üçüncü sırada ise %4,5
oranı ile doküman inceleme gelmektedir. İncelenen 2 makale çalışmasında ise kullanılan veri toplama
aracından herhangi bir şekilde bahsedilmemiştir.
Sosyal bilgiler eğitiminde sorunların tespitine yönelik yapılan tez ve makale çalışmaları birlikte
incelendiğinde her iki yayın tipinde de aynı veri toplama araçlarının kullanıldığı görülmektedir. Bu veri
toplama araçları; yarı yapılandırılmış görüşme formları, anketler ve hazır materyal ile dokümanların
incelenmesidir. Dolayısıyla sorunların tespit edilmesinde farklı yaklaşımların çok fazla ortaya
koyulmadığı ve genellikle belirli bir çerçevede kalındığı görülmektedir. Tez çalışmalarında anket
aracının, makale çalışmalarında ise yarı yapılandırılmış görüşme formu aracının daha fazla kullanıldığı
görülmektedir.
ALTINCI ALT PROBLEME DAİR BULGULAR
Araştırmanın altıncı alt problemini; “Sosyal bilgiler eğitimi alanında yaşanan sorunları konu edinen
çalışmaların kullanılan araştırma modellerine göre dağılımı nasıldır?” sorusu oluşturmaktadır.
Bu noktada araştırma içerisinde incelenmesi amacıyla daha önceden tespit edilen çalışmalardan
öncelikle yüksek lisans tezleri karşılıklı olarak analiz edilmiş ve elde edilen sonuçlar Tablo 8. ‘de
sunulmuştur.
Tablo 8. Sosyal bilgiler eğitimi alanında karşılaşılan sorunlar ile ilgili tez çalışmalarının
kullanılan araştırma modellerine göre dağılımı
Araştırma Modelleri

f

%

Tarama

20

51,3

Durum Çalışması

3

7,7

Olgu bilim

2

5,1

Betimsel Analiz

2

5,1

Keşfedici Sıralı Karma

1

2,6

Belirtilmemiş

11

28,2

Toplam

39

100,0

Tablo incelendiğinde sosyal bilgiler eğitimi alanında karşılaşılan sorunları tespit etmek amacıyla yapılan
tez çalışmalarında farklı araştırma modellerinin kullanıldığı görülmektedir. Bunlar içerisinden tarama
modeli %51,3 ile en fazla kullanılan model olmuştur. En az kullanılan model ise %2,6 ile keşfedici sıralı
karma model olarak görülmektedir. Tarama modeli dışında diğer modellerin ayırt edici derecede fazla
kullanıldığı çalışma görülmemektedir. Özellikle 2010 yılından önce yapılan çalışmalarda araştırma
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modellerinin çok fazla belirtilmemiş olduğu tespit edilmiştir. Bu noktada araştırma modellerinin
belirtilmediği araştırmaların genellikle eski çalışmalar olarak nitelendirebileceğimiz yayınlar olduğu
görülmektedir. Genel anlamda ise çalışmalarda mevcut durumu değiştirmeden olduğu gibi tespit etmeyi
amaçlayan tarama modeli oldukça fazla tercih edilmiştir. Mevcut sorunları tespit ederken olduğu gibi
ortaya koymak önem arz etmektedir. Çünkü sosyal bilgiler eğitiminde yaşanan sorunları tespit ederken
ortaya kişisel görüş ve yorumlamaların fazlaca katılması farklı anlayışların gündeme gelmesine ve asıl
sorunların geri planda kalmasına yol açabileceği düşünülmektedir.
Sosyal bilgiler eğitimi alanında yaşanan sorunları konu edinen makale çalışmalarının araştırma
modellerine göre dağılımına ait veriler ise Tablo 9. ‘da gösterilmiştir.
Tablo 9. Sosyal bilgiler eğitimi alanında karşılaşılan sorunlar ile ilgili makale çalışmalarının
kullanılan araştırma modellerine göre dağılımı
Araştırma Modelleri

f

%

Tarama

3

13,6

Durum Çalışması

3

13,6

Olgu bilim

4

18,2

Betimsel Analiz

3

13,6

Betimsel Analiz ve Sürekli Karşılaştırma

4

18,2

Örnek Olay

1

4,5

Doküman İnceleme

1

4,5

Belirtilmemiş

3

13,6

Toplam

22

100,0

Tablo incelendiğinde sosyal bilgiler eğitimi alanında karşılaşılan sorunları tespit etmek amacıyla yapılan
makale çalışmalarında da farklı araştırma modellerinin kullanıldığı görülmektedir. Bu modeller
içerisinde %18,2’lik oran ile olgu bilim ve betimsel analiz / sürekli karşılaştırma ilk sırada yer
almaktadır. Tarama, durum çalışması ve betimsel analiz gibi modeller ise ikinci sırada yer almaktadır.
En az kullanılan modeller ise %4,5’lik oran ile örnek olay ve doküman incelemedir.
Sosyal bilgiler eğitiminde sorunların tespitine yönelik yapılan tez ve makale çalışmaları birlikte
incelendiğinde her iki yayın tipinde de benzer araştırma modellerinin kullanıldığı görülmektedir. Bu
modeller tez ve makale çalışmalarında karşılaştırmalı olarak incelendiğinde; tez çalışmalarında tarama
modelinin oldukça fazla kullanıldığı, makale çalışmalarında ise olgu bilim ve betimsel analiz / sürekli
karşılaştırma modellerinin ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Tez ve makale çalışmalarına genel
anlamda bakıldığında ise tarama modelinin açık ara en fazla kullanılan model olduğu söylenebilir.
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YEDİNCİ ALT PROBLEME DAİR BULGULAR
Araştırmanın yedinci alt problemini; “Sosyal bilgiler eğitimi alanında yaşanan sorunları konu edinen
çalışmaların kullanılan araştırma türlerine göre dağılımı nasıldır?” sorusu oluşturmaktadır.
Bu noktada araştırma içerisinde incelenmesi amacıyla daha önceden tespit edilen çalışmalardan
öncelikle yüksek lisans tezleri karşılıklı olarak analiz edilmiş ve elde edilen sonuçlar Tablo 10. ‘da
sunulmuştur.
Tablo 10. Sosyal bilgiler eğitimi alanında karşılaşılan sorunlar ile ilgili tez çalışmalarının
araştırma türüne göre dağılımı
Araştırma Türü

f

%

Nitel

17

43,6

Nicel

21

53,8

Karma

1

2,6

Toplam

39

100,0

Tablo incelendiğinde sosyal bilgiler eğitimi alanında karşılaşılan sorunları tespit etmek amacıyla yapılan
tez çalışmalarında araştırma türlerinin daha çok iki farklı tür altında toplandığı görülmektedir. Tez
çalışmalarında en fazla kullanılan araştırma türü %53,8 ile nicel çalışmalar olduğu tespit edilmiştir. En
az kullanılan araştırma türü ise %2,6 ile karma çalışmalar olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaların büyük
çoğunluğunda tarama modeli ile yapıldığı göz önüne alındığında nicel çalışmaların fazla olması
beklenen bir sonuçtur. Nitel çalışmalar ise %43,6 ile ikinci sırada yer almaktadır. Yapılan incelemelerde
nicel ve nitel araştırmaların birbirine oldukça yakın olduğu söylenebilir. Karma araştırmaların ise
oldukça az olduğu görülmektedir.
Sosyal bilgiler eğitimi alanında yaşanan sorunları konu edinen makale çalışmalarının araştırma türlerine
göre dağılımına ait veriler ise Tablo 11. ‘de gösterilmiştir.
Tablo 11. Sosyal bilgiler eğitimi alanında karşılaşılan sorunlar ile ilgili makale çalışmalarının
araştırma türüne göre dağılımı
Araştırma Türü

f

%

Nitel

17

77,3

Nicel

4

18,2

Karma

1

4,5

Toplam

22

100,0
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Tablo incelendiğinde sosyal bilgiler eğitimi alanında karşılaşılan sorunları tespit etmek amacıyla yapılan
makale çalışmalarında da farklı araştırma türlerinin kullanıldığı görülmektedir. Makale çalışmalarında
en fazla kullanılan araştırma türü %77,3 ile nitel çalışmalar olmuştur. En az kullanılan araştırma türü ise
%4,5 ile karma araştırmalar olmuştur. Nicel araştırmalar ise %18,2 oranla ikinci sırada yer almaktadır.
Karşılaştırmalı olarak bakıldığında ise makale çalışmalarında, nitel araştırmaların nicel araştırmalara
oranla oldukça fazla olduğu görülmektedir.
Sosyal bilgiler eğitiminde sorunların tespitine yönelik yapılan tez ve makale çalışmaları birlikte
incelendiğinde, her iki yayın tipinde de nitel, nicel ve karma türlerin kullanıldığı görülmektedir. En fazla
kullanılan araştırma türlerine bakıldığında ise tez ve makale çalışmaları arasında farklılıklar olduğu
görülmektedir. Tez çalışmalarında nicel araştırma daha çok tercih edilirken makale çalışmalarında ise
nitel araştırma türü daha fazla tercih edilmiştir.
SEKİZİNCİ ALT PROBLEME DAİR BULGULAR
Araştırmanın sekizinci alt problemini; “Sosyal bilgiler eğitimi alanında yaşanan sorunları konu edinen
çalışmaların kullanılan örneklem gruplarına göre dağılımı nasıldır?” sorusu oluşturmaktadır.
Bu noktada araştırma içerisinde incelenmesi amacıyla daha önceden tespit edilen çalışmalardan
öncelikle yüksek lisans tezleri karşılıklı olarak analiz edilmiş ve elde edilen sonuçlar Tablo 12. ‘de
sunulmuştur.
Tablo 12. Sosyal bilgiler eğitimi alanında karşılaşılan sorunlar ile ilgili tez çalışmalarının
örneklem gruplarına göre dağılımı
Örneklem Grubu

f

%

Öğretmen

32

82,1

Öğrenci ve Öğretmen

5

12,8

Doküman (Kitap vb.)

1

2,6

Öğretmen/ Öğretmen Adayı/Öğretim Elemanı

1

2,6

Toplam

39

100,0

Tablo incelendiğinde sosyal bilgiler eğitimi alanında karşılaşılan sorunları tespit etmek amacıyla yapılan
tez çalışmalarında kullanılan örneklem gruplarının birkaç başlık altında toplandığı görülmektedir. Tez
çalışmalarında en fazla kullanılan örneklem grubu %82,1 ile öğretmenler olurken, ikinci sırada ise
%12,8 ile öğrenci ve öğretmenlerin birlikte incelendiği çalışmalar gelmektedir. Sosyal bilgiler eğitimi
ile ilgili dokümanlardan kaynaklanan sorunlar ile öğretmen, öğretmen adayı ve öğretim elemanlarının
birlikte incelendiği çalışmaların ise %2,6 ile oldukça az olduğu görülmektedir.
Sosyal bilgiler eğitimi alanında yaşanan sorunları konu edinen makale çalışmalarının örneklem
gruplarına göre dağılımına ait veriler ise Tablo 13. ‘te gösterilmiştir.
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Tablo 13. Sosyal bilgiler eğitimi alanında karşılaşılan sorunlar ile ilgili makale çalışmalarının
örneklem gruplarına göre dağılımı
Örneklem Grubu

f

%

Öğretmen

10

45,5

Öğrenci ve Öğretmen

2

9,1

Öğretmen Adayı

3

13,6

Öğretim Elemanı

3

13,6

Lisansüstü Öğrenci

1

4,5

Diğer

3

13,6

Toplam

22

100,0

Tablo incelendiğinde sosyal bilgiler eğitimi alanında karşılaşılan sorunları tespit etmek amacıyla yapılan
makale çalışmalarında da farklı örneklem gruplarının kullanıldığı görülmektedir. Makale çalışmalarında
en fazla kullanılan örneklem grubu %45,5 ile yine öğretmenler olmuştur. En az kullanılan örneklem
grubu ise %4,5 ile lisansüstü öğrenciler olmuştur.
Sosyal bilgiler eğitiminde sorunların tespitine yönelik yapılan tez ve makale çalışmaları birlikte
incelendiğinde, her iki yayın tipinde de farklı örneklem gruplarının kullanıldığı görülmektedir. Hem tez
hem de makale çalışmalarında en fazla kullanılan örneklem grubu öğretmenler olarak göze
çarpmaktadır. Bu noktada eğitim programının kazandırılmasından birinci derecede sorumlu olan
öğretmenlerin daha çok ön plana alındığı görülmektedir. Ayrıca tez çalışmalarının aksine makale
çalışmalarında daha farklı örneklem gruplarının çalışmalara dahil edildiği görülmektedir.
DOKUZUNCU ALT PROBLEME DAİR BULGULAR
Araştırmanın dokuzuncu alt problemini; “Sosyal bilgiler eğitimi alanında yaşanan sorunları konu edinen
çalışmaların kullanılan örneklem grubu sayılarına göre dağılımı nasıldır?” sorusu oluşturmaktadır.
Bu noktada araştırma içerisinde incelenmesi amacıyla daha önceden tespit edilen çalışmalardan
öncelikle yüksek lisans tezleri karşılıklı olarak analiz edilmiş ve elde edilen sonuçlar Tablo 14. ‘te
sunulmuştur.
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Tablo 14. Sosyal bilgiler eğitimi alanında karşılaşılan sorunlar ile ilgili tez çalışmalarının
örneklem sayılarına göre dağılımı
Örneklem Grubu Sayısı (Kişi)

f

%

0-50

10

25,6

51-100

9

23,1

101-150

10

25,6

151-200

1

2,6

201-250

2

5,1

300-500

2

5,1

500+

3

7,7

Yok

2

5,1

Toplam

39

100,0

Tablo incelendiğinde sosyal bilgiler eğitimi alanında karşılaşılan sorunları tespit etmek amacıyla yapılan
tez çalışmalarında, kullanılan örneklem gruplarının sayısal olarak birbirinden farklılıklar gösterdiği
tespit edilmiştir. Tez çalışmalarında en fazla kullanılan örneklem sayısının %25,6 ile 0-50 ve 101-150
kişi olduğu tespit edilmiştir. İkinci sırada ise %23,1 ile 51-100 kişi aralığı kullanılmıştır. En az sayıda
örneklem grubu ise %2,6 oranı ile 151-200 kişi aralığında olduğu söylenebilir. Genel olarak yapılan tez
çalışmalarında 151 kişi ve üzerindeki örneklem gruplarının daha az tercih edildiği tespit edilmiştir. Bu
noktada daha kalabalık örneklem gruplarına ulaşılmasında sorunlar yaşanmış olduğu söylenebilir.
Sosyal bilgiler eğitimi alanında yaşanan sorunları konu edinen makale çalışmalarının örneklem grubu
sayılarına göre dağılımına ait veriler ise Tablo 15. ‘te gösterilmiştir.
Tablo 15. Sosyal bilgiler eğitimi alanında karşılaşılan sorunlar ile ilgili makale çalışmalarının
örneklem sayılarına göre dağılımı
Örneklem Grubu Sayısı (Kişi)

f

%

0-50

14

63,6

51-100

3

13,6

101-150

1

4,5

251-300

1

4,5

Yok

3

13,6

Toplam

22

100,0
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Tablo incelendiğinde sosyal bilgiler eğitimi alanında karşılaşılan sorunları tespit etmek amacıyla yapılan
makale çalışmalarında, kullanılan örneklem gruplarının sayısal olarak birbirinden farklılıklar gösterdiği
tespit edilmiştir. Makale çalışmalarında en fazla kullanılan örneklem sayısının %63,6 ile 0-50 kişi
aralığında olduğu görülmektedir. İkinci olarak en fazla tercih edilen örneklem sayısının %13,6 ile 51100 kişi aralığında olduğu görülmektedir. En az kullanılan örneklem sayılarının ise %4,5 ile 101-150 ve
251-300 kişi aralığı olduğu söylenebilir. Bu noktada örneklem sayıları incelendiğinde 50 kişinin
üzerinde örneklem sayısına sahip çalışmaların oldukça az olduğu söylenebilir. Özellikle örneklem sayısı
101 kişi ve üzerinde analiz edilmeye çalışıldığında oldukça az araştırmanın bu sayıda örneklem grubuna
ulaşabildiği görülmüştür.
Sosyal bilgiler eğitiminde sorunların tespitine yönelik yapılan tez ve makale çalışmaları birlikte
incelendiğinde, her iki yayın tipinde de farklı örneklem sayılarının kullanıldığı görülmektedir. Yapılan
incelemelerde hem tez çalışmalarında hem de makale çalışmalarında en fazla tercih edilen örneklem
sayısının 0-50 kişi aralığında olduğu görülmektedir. Her iki yayın türünde de 100 kişi ve üzerinde
ulaşılabilen örneklem sayısının oldukça az olduğu ve kalabalık örneklem grupları ile yapılan
çalışmaların azınlıkta kaldığı söylenebilir.
SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Sosyal bilgiler eğitimi bireyleri toplumsal yaşama hazır hale getiren öğretim programlarının başında
gelmektedir. Sadece bireyi mevcut toplum düzenine hazırlamakla kalmayıp bunun yanında toplumun
geçirdiği gelişim ve değişimleri de takip etmektedir. Toplumsal yaşama hazırlık dışında, çeşitli
değerlerin ve becerilerin bireylere aktarımı da sosyal bilgiler eğitiminin amaçları arasındadır. Genel
anlamda bakıldığında oldukça önemli bir ders olan sosyal bilgilerin, bireylere etkin bir şekilde
kazandırılmasında yaşanan çeşitli sorunlarda bulunmaktadır. Bu noktada Sosyal Bilgiler eğitimi
alanında yaşanan sorunların tespit edilmesi ve bu sorunların giderilmesi dolaylı olarak topluma ve
bireylere de katkı sağlayacaktır.
Bu çalışmada sosyal bilgiler eğitimi alanında yaşanan sorunları tespit etmeyi amaçlayan yayınların
derlemesi yapılarak karşılıklı olarak analiz edilmiştir. Yapılan literatür taramalarında Ulusal Tez
Merkezi ve Google Akademik kullanılmıştır. Ulusal Tez Merkezi’nde yapılan literatür taraması sonucu
sosyal bilgiler alanında yapılan 1851 adet tez çalışması tespit edilmiş ve bunların arasından sosyal
bilgiler eğitiminde yaşanan sorunları konu alan 39 adet tez çalışması incelenmiştir. Google Akademik
üzerinden ise sosyal bilgiler eğitimi alanında yapılan makale çalışmaları incelenerek sosyal bilgilerde
yaşanan sorunları konu alan 22 adet makale çalışması incelenmiştir.
Söz konusu çalışmalar; yayın tipine, yıllara dağılımına, konu başlıklarına, yapılan üniversitelere,
kullanılan veri toplama araçlarına, araştırma modellerine, araştırma türlerine, örneklem gruplarına ve
örneklem sayılarına göre karşılaştırılarak incelenmiştir. Böylelikle sosyal bilgiler alanında yaşanan
sorunları tespit etmek amacıyla yapılan çalışmaların neler olduğu ve hangi yaklaşımlar ile ortaya
konulduğu tespit edilmiştir. Böylelikle gelecekte bu konu ile ilgili yapılacak çalışmalara yol gösterici
olmanın yanı sıra, benzer özelliklere sahip yayınların yapılmaması ve alana katkı sağlayacak yeni türde
çalışmalarda yapılmasına katkılar sunulması amaçlanmıştır.
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Araştırma sürecinde elde edilen sonuçlar ve bu sonuçlardan hareketle sunulan öneriler aşağıda
verilmiştir.
1. Ulusal Tez Merkezi incelendiğinde araştırmanın yapıldığı tarihlerde sosyal bilgiler eğitimi alanında
1851 adet tez çalışması tespit edilmiştir. Bu çalışmaların içerisinden sadece 39 tanesi sosyal bilgiler
eğitiminde yaşanan sorunlar ile ilgili çalışmalardır. Bu noktada sosyal bilgiler alanı ile ilgili
yapılmış tez çalışmaları ile karşılaştırıldığında yaşanan sorunlar ile ilgili tez çalışmalarının %2,10
oranında kaldığı görülmektedir. Genel anlamda bu oranın oldukça az ve yetersiz kaldığı
görülmektedir. İncelenen çalışmalar içerisinde elde edilen bir başka önemli bulgu ise yaşanan
sorunların tespitine yönelik olarak herhangi bir doktora tezine rastlanmamış olmasıdır. Daha
derinlemesine araştırma ve incelemelerin yapıldığı doktora tezlerinde bu konunun çalışılmamış
olması oldukça önemli bir eksiklik olarak karşımıza çıkmaktadır. Yayınlanan makaleler konusunda
ise 22 adet yayının yine oldukça az bir oran sergilediği görülmektedir. Sosyal bilgiler dersinin
kazanımlarının aktarılmasında yaşanan çeşitli sorunları tespit etmek, bu sorunları gidermenin
birinci basamağı olacağından bu alanda yapılan çalışmaların artırılması gerektiği düşünülmektedir.
2. Sosyal bilgiler eğitimi alanında yaşanan sorunları tespit etmeye yönelik çalışmaların yıllara göre
dağılımı incelendiğinde en fazla çalışmanın 2006 ve 2007 yıllarında yapıldığı tespit edilmiştir.
Ülkemizde yapılandırmacı temelli sosyal bilgiler eğitimi programı 2004-2005 eğitim yılından sonra
uygulamaya konulmuştur. Bu yıldan sonra klasik eğitim sistemimizden ziyade yapılandırmacı
sisteme uygun yeni yöntem ve teknikler uygulanmaya başlanmış, ölçme ve değerlendirmede yeni
yollar kullanılmış, yeni kazanım ve beceriler ortaya konulmuştur. Doğal olarak yepyeni bir anlayış
ile ortaya konulan bu yeni sosyal bilgiler eğitimi programı ile ilk yıllarda bazı sorunlar ortaya
çıkmaya başlamıştır. Bunu takip eden 2-3 senelik süreç içerisinde yeni sosyal bilgiler yaklaşımının
ve uygulamalarının getirdiği sorunları tespit etmek amacıyla yoğun şekilde tez çalışmaları
yapılmıştır. 2015 yılı sonrasında bu çalışmaların büyük oranda düşüş yaşadığı ve %2,6 oranı ile
yıllık 1 tez çalışması civarında olduğu ancak 2018 yılında sosyal bilgiler programında yapılan
güncelleme ile bir yıl sonrasında yani 2019 yılında bu alanda yapılan çalışma sayısının yine arttığı
gözlenmiştir. Bu noktada sosyal bilgiler eğitim programlarında yaşanan yeniliklerin ve
güncellemelerin ardından yaşanan sorunları tespit etmek amacıyla tez çalışmalarının yoğunlaştığı
söylenebilir. Yenilik ve güncellemeleri izleyen birkaç yıl içerisinde yoğunlaşan çalışmalar, daha
sonraki yıllarda giderek azalmaktadır. Aynı zamanda 2000’li yıllardan sonra ülkemizde eğitim
fakültelerinin sayısının artırılması ve sosyal bilgiler öğretmenliği bölümlerinin artmasına paralel
olarak yüksek lisans bölümlerinin artması ile bu konuda yapılan çalışmalarında sayıca arttığı
söylenebilir.
Makale çalışmalarının ise tez yayınlarına oranla ülkemizde daha geç başladığı söylenebilir. Sosyal
bilgiler alanında yaşanan sorunları tespit etmeye yönelik olarak yapılan ilk tez çalışması 1997
yılında iken ilk makale çalışması 2009 yılında gerçekleştirilmiştir.
3. Sosyal bilgiler eğitimi alanında karşılaşılan sorunlar ile ilgili çalışmaların hangi konu başlıkları
altında yoğunlaştığı da çalışmanın inceleme konularından biri olmuştur. Yapılan incelemelerde en
fazla üzerinde durulan konunun sorunların tespitine yönelik genel çalışmalar ve sosyal bilgiler
eğitim programından kaynaklı yaşanan sorunlar olduğu tespit edilmiştir. Bu noktada birçok
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araştırmacının yaşanan sorunların sebebini en temelde aradığı ve eğitim programı üzerine
yoğunlaştığı söylenebilir. Aynı zamanda öğretmenlerin gözünden yaşanan sorunların tespitine
yönelik çalışmalarda oldukça fazla bulunmaktadır. Öğretmenler mevcut öğretim programını ve
kazanımlarını öğrencilere aktarma konusunda birinci derecede sorumlu olan kişilerdir. Bu nedenle
bu kazanımların aktarılması sırasında yaşanan çeşitli sorunları yaşayan ve gören çoğu zaman
öğretmenler olmaktadır. Dolayısıyla yaşanan sorunları tespit etmek amacıyla öğretmenlere
danışılmasının isabetli bir yaklaşım olduğu düşünülmektedir. Ancak sosyal bilgiler alanında
sorunların tespitine yönelik olarak yapılan çalışmaların genel yaklaşımlar içerisinde olduğu ve özel
sorun alanları ile ilgili yapılan çalışmaların daha az olduğu görülmektedir. Örneğin materyaller ve
ders kitapları noktasında %3,3 oran ile 2 çalışma yer alırken, ölçme-değerlendirmede yaşanan
sorunlar, öğrenciden kaynaklı sorunlar ve lisansüstü eğitimde yaşanan sorunlar hakkında %1,6 oran
ile 1’er çalışma yer almaktadır.
4. Sosyal bilgiler eğitimi alanında yaşanan sorunları konu edinen yüksek lisans tez çalışmalarının
üniversitelere dağılımları da çalışma içerisinde incelenmiştir. Söz konusu çalışmaların en fazla
yapıldığı ilk 3 üniversiteye bakıldığında bu üniversitelerin; Selçuk Üniversitesi, Atatürk
Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi olduğu görülmektedir. Birçok farklı üniversitede sosyal bilgiler
eğitiminde karşılaşılan sorunlara dair tez çalışmaları yapılmış olsa da genellikle yapılan
çalışmaların 1 tez ile sınırlı kaldığı görülmektedir. Ancak yapılan tezlerin %15,4 ile en fazla Selçuk
Üniversitesi’nde 6 tez, Atatürk Üniversite’sinde %10,3 ile 4 tez, Gazi Üniversitesi’nde ise %7,7
oran ile 3 tez hazırlandığı tespit edilmiştir. Bu üniversitelerde sosyal bilgiler eğitimi ve yaşanan
sorunlar üzerine daha çok tez hazırlanmış olmasında, adı geçen üniversitelerin oldukça köklü
kurumlar olması ve diğer üniversitelere oranla daha erken kurulmuş olmalarının etkili olduğu
düşünülmektedir. Ayrıca adı geçen üniversitelerin daha erken kurulmuş olmaları dolayısıyla
yerleşik bir öğretim elemanı kadrosuna sahip olmaları ve yüksek lisans öğrenci alımlarının daha
erken başlamış olmasının da bu noktada etkili olduğu söylenebilir.
5. Araştırmanın bir başka analiz konusunu ise karşılaşılan sorunlar ile ilgili çalışmaların veri toplama
araçlarının yani başka bir deyişle sorunları tespit etmek için kullandıkları araçların neler olduğu
sorusu oluşturmaktadır. İncelenen tez çalışmalarında en fazla tercih edilen veri toplama aracı anket
olurken makale çalışmalarında ise yarı yapılandırılmış görüşme formunun daha etkin olarak
kullanıldığı tespit edilmiştir. Tez çalışmalarının %69,2 ‘si anket, %28,2 ‘si görüşme formları ile
gerçekleştirilmiştir. Makalelerde ise %63,6 oranında görüşme formları kullanılırken %22,7
oranında anket formlarından yararlanılmıştır. Bu noktada yaşanan sorunların tespit edilmesinde,
daha çok kişilerin görüşlerini toplamaya yönelik çalışmalar yapıldığı ve bu tarz çalışmalarda da
görüşme ve anket çalışmalarının oldukça önemli olmasının bu araçları ön plana çıkardığı
söylenebilir. Ayrıca sosyal bilgiler alanında mevcut kaynakları, kitapları ve materyalleri incelemek
amacıyla ön plana çıktığı tespit edilen bir başka araç ise doküman incelemesi olmuştur. Genel
anlamda hem tez hem makale çalışmalarında en çok kullanılan araçların yarı yapılandırılmış
görüşme formu ile anket çalışması olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra veri toplama araçlarının
oldukça kısıtlı bir çerçevede kaldığı ve yapılan çalışmalarda sadece adı geçen üç aracın kullanıldığı
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görülmektedir. Bu noktada daha farklı veri toplama araçları ile yaşanan sorunların tespitine yönelik
farklı yaklaşımlar ortaya konulmasının da etkili olacağı düşünülmektedir.
6. Araştırma içerisinde incelenen bir başka konu ise sosyal bilgiler eğitimi alanında yaşanan sorunları
konu edinen çalışmaların araştırma modellerinin neler olduğu sorusudur. Yapılan çalışmalar
incelendiğinde tez yayınlarında tarama modelinin, makale yayınlarında ise olgu bilim ve betimsel
analiz yaklaşımlarının oldukça fazla kullanıldığı görülmektedir. Bu noktada tez ve makale
çalışmaları birlikte incelendiğinde ise en fazla kullanılan modelin %37,7 ile tarama olduğu
görülmektedir. Bu oran tez çalışmalarında %51,3 ‘e kadar çıkarak söz konusu çalışmaların
yarısında kullanılmaktadır. Sorunlar tespit edilirken çözüm önerilerinin ortaya konulması ve
mevcut sorunların ortadan kaldırılması için çeşitli etki ve yorumlardan uzakta olduğu gibi ortaya
konulması önemlidir. Dolayısıyla mevcut bir olayı değiştirmeden ve olduğu gibi ortaya koymayı
amaçlayan tarama modelinin fazlaca kullanılmasının doğal bir yaklaşım olduğu düşünülmektedir.
İncelenen çalışmaların bir kısmında ise araştırma modelleri belirtilmemiştir. Çalışmalar detaylı
incelendiğinde kullanılan modeller tespit edilebilse de yapılan bu çalışmada tahminlerden ziyada
araştırmaları yapan yazarların eserlerinde bahsettikleri baz alındığı için bu tarz çalışmalarda
araştırma modeli belirtilmemiş olarak tasnif edilmiştir. Bu çalışmaların yapıldığı yıllar
incelendiğinde modellerin belirtilmediği çalışmaların genel olarak eski yıllarda yapılan yayınlar
olduğu görülmektedir.
7. Sosyal bilgiler eğitiminde yaşanan sorunları tespit etmek amacıyla yapılan araştırmaların türleri de
inceleme konularından biridir. Yapılan çalışmalar incelendiğinde tez yayınlarında nicel
yaklaşımların, makalelerde ise nitel yaklaşımların daha yaygın olarak kullanıldığı görülmüştür.
İncelenen tezlerde %43,6 oranında nitel çalışma ve %53,8 oranında nicel çalışma ile dengeli bir
yaklaşım olduğu söylenebilir. Ancak incelenen makalelerin %77,3 ‘ünü nitel çalışmalar
oluştururken %18,2’sini nicel çalışmalar oluşturmaktadır. Bu noktada tezlerde daha dengeli bir
yaklaşım görülürken makalelerde nitel çalışmaların oldukça fazla ön plana çıktığı söylenebilir.
Genel anlamda bakıldığında ise nitel araştırmaların %55,7 ile tüm çalışmaların yarısından
fazlasında kullanıldığı, nicel çalışmaların ise %41 ile daha geride kaldığı tespit edilmiştir. Yapılan
çalışmalarda tespit edilen en önemli bulgulardan biri de hem nitel hem nicel çalışmaların birlikte
kullanıldığı karma yaklaşımın çok az tercih edildiğidir. Genel anlamda tez ve makale çalışmaları
içerisinde %3,3 ile karma yaklaşımın oldukça az tercih edildiği görülmektedir. Bu noktada nitel ve
nicel verilerin birbirini destekler olduğu ve birlikte kullanılacağı çalışmaların sayısının artması ile
sosyal bilgiler eğitiminde yaşanan sorunların tespitinde ve çözümlenmesinde önemli katkı sunacağı
düşünülmektedir.
8. Çalışma içerisinde aynı zamanda sosyal bilgiler eğitiminde yaşanan sorunları tespit etmek amacıyla
hazırlanan çalışmaların örneklem gruplarını daha çok kimlerin oluşturduğu da araştırılmıştır.
Yapılan incelemelerde tez çalışmalarında %82,1 ile en fazla öğretmenlerin örneklem olarak tercih
edildiği görülürken makale çalışmalarında da bu durum değişmeyerek en fazla tercih edilen
örneklem grubu %45,5 ile yine öğretmenler olmuştur. Bu noktada eğitim programını ilk elden
öğrencilere kazandırmakla yükümlü olan öğretmenlerin görüşlerine göre, sorunların tespit edilmesi
anlayışının ön planda olduğu söylenebilir. Genel anlamda ise tüm çalışmalar baz alındığında
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öğretmenlerin örneklem olarak tercih edildiği çalışmaların %68,9 ile oldukça fazla olduğu tespit
edilmiştir. Ancak özellikle yükseköğretim düzeyinde sosyal bilgiler öğretim programını aktaran ve
konu hakkında daha detaylı bilgi birikimine sahip oldukları düşünülen öğretim elemanlarının
örneklem olarak seçildiği çalışmaların %4,9 ile oldukça düşük düzeyde kaldığı görülmektedir. Bu
noktada öğretim elemanlarının daha fazla ön plana alındığı çalışmaların artırılması ile mevcut
sorunların tespiti ve çözümü için daha derinlemesine araştırmalar yapılabileceği düşünülmektedir.
9. Sosyal bilgiler eğitiminde yaşanan sorunları tespit etmek amacıyla yapılan çalışmaları
incelediğimiz bu çalışmada son olarak örneklem gruplarının hangi sayı aralıklarında araştırmalara
dahil edildiği ve incelendiği araştırılmıştır. Yapılan incelemelerde tez çalışmalarının %25,6’sında
0-50 örneklem aralığının tercih edildiği, makale çalışmalarında ise bu oranın %63,6 düzeyine
çıkarak daha fazla olduğu görülmektedir. Genel anlamda hem tez hem makale çalışmaları birlikte
incelendiğinde ise 0-50 kişilik örneklem grubunun %39,3 ile en fazla kullanılan örneklem aralığı
olduğu görülmektedir. Örneklem gruplarının sayısal olarak artışı noktasında bakıldığında ise 100
kişi ve üzerinde örneklem gruplarının pek fazla tercih edilmediği ve azınlıkta kaldığı
görülmektedir. Mevcut sorunların daha derinlemesine tespit edilebilmesi için daha fazla örneklem
üzerinde incelenmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu nedenle evren göz önüne alınarak örneklem
sayılarının artırılmasının sorunların tespitine ve çözümüne katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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Logoterapia – w poszukiwaniu przyczyn, a nie
syndromów. Ustalenia badawcze
Katarzyna LISOWSKA1

Należy zaznaczyć, że Frankl jako neurolog i lekarz psychiatra kształtował swoje koncepcje w ścisłym
związku z wiedeńskimi kierunkami psychoterapeutycznymi – czerpał z psychoanalizy Freuda i
psychologii indywidualnej. Trzeba jednak także zaznaczyć, że jego ustalenia różne są od tych autorów
w zakresie rozwiązań teoretycznych i stosowanych metod terapeutycznych. Frankl myślał o człowieku
w kategorii osoby, wielowymiarowo i wieloproblemowo. Zmiana spojrzenia na egzystencję
zaproponowana przez Frankla spowodowała szereg zmian w diagnozie, psychoterapii i
psychoprofilaktyce. Kluczowe dla Frankla było diagnozowanie przyczyn, a nie syndromów. Istotna była
dla niego frustracja egzystencjalna jako znacząco wpływająca na życie człowieka. Logoterapia służy do
korekcji zaburzeń osobowości, jakich przyczyny są spowodowane frustracją neotyczną wymiaru
egzystencji. Człowieka wyróżnia na tle świata przyrodniczego i zwierzęcego choćby poszukiwanie
odpowiedzi na nurtujące pytania, względem własnej egzystencji; przeżywa również swoje problemy
etyczno-moralne, kwestie wartości i sensu życia, co przysługuje właśnie ściśle człowiekowi w jego
właściwościach, wynikających ze struktury bytu ludzkiego2.
Frankl rozumiał potrzebę poszukiwania Boga, wiązało się to z wezwaniem: „Poznaj samego siebie”,
które to przesłanie do dziś przetrwało z Delf (owo wezwanie można było przeczytać przed wejściem do
świątyni, jaka było poświęcona Apollinowi) – mieście przepowiedni, ważnym dla starożytnych Greków,
miłujących mądrość. Dla Frankla te słowa nie sprowadzały się do poznania i uznania granic dla swoich
możliwości. Celem było dla Frankla rozpoznanie możliwości przekraczania własnych granic. Przez
samopoznanie człowiek miał znaleźć drogę do poznania Boga. Karol Michalski zauważa, że takie i było
myślenie Augustyna z Hippony, który ustalił, że przez poznanie samego siebie człowiek wznosi się do
Boga („Per ipsam animam meam ascendam ad illum”3). Św. Augustyn przez proces poznania siebie
dostrzegł swoje ograniczenia i zwracał się do Boga w celu uzyskania łaski. Frankl w aktach

mgr Katarzyna Lisowska, redaktorka merytoryczna Czasopisma Naukowego „Edukacja Etyczna”.
K. Popielski, Koncepcja logoterapii V. E. Frankla i jej znaczenie w poradnictwie psychologiczno-pastoralnym,
https://ibnps.eu/storage/artykuly/koncepcja-logoteorii-frankla-i-jej-znaczenie-w-poradnictwie-psychologicznopastoralnym.pdf [Dostęp: 20.03.2021].
3
Możemy to tłumaczyć jako – „Przez samą duszę wznieść się do Niego” – Boga. Dusza więc tu może być
traktowana jak u Frankla jako istota bytu.
1
2
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samopoznania dotarł do niezłomnej siły ducha (Trotzmacht4 des Geistes)5. Możemy twierdzić, że Frankl
w zasobach duchowych odnalazł zasadnicze siły, które są kluczowe w celach terapeutycznych.
Duchowość to siła tworząca człowieka, jego byt, mająca w sobie potrajał zasobów dla radzenia sobie w
trudnych sytuacjach, jak kryzysach egzystencji, domagających się wyprowadzenia pilnie sensu (dla
stabilności bytu i jego bycia). Tak działo się po przeżyciu obozu koncentracyjnego, człowiek starał się
zapełnić to, co stracił, w wymiarze sensu (czy degradacji, pustki np. wartości, aksjologicznej), ale i
zdrowia całościowo rozumianego. Wiele osób straciło bliskich, Halina Birenbaum utraciła niemal całą
najbliższą rodzinę w obozach koncentracyjnych, zmierzyła się szczególnie boleśnie jako dziewczynka
ze stratą matki, ale straciła obojga rodziców.
Anna Jedynak wskazuje, że w tradycji dotychczasowej można spotkać często powiązywanie
odpowiedzialności i winy w aspekcie ich ważności w kształtowaniu i zachowaniu moralności,
przywołuje dalej w swoim artykule ustalenia Kołakowskiego. Uznał on, że zdolność człowieka do
odczuwania winy jest warunkiem, iż człowiek jest sobą, człowiekiem. Tylko przez to uczucie, przeżycie
człowiek jest w stanie orientować się w tym, co jest dobre, a co jest złe. To naczelna właściwość
człowieka, determinująca jego trwanie i przetrwanie6. Czynię te uwagi, ponieważ dopełniam koncepcje
Frankla, wskazując na ich ważność, a pojęcie odpowiedzialności jest jedną z kategorii kluczowych dla
koncepcji człowieka komplementarnej, więc zagadnienia, jakie możemy powiązać z
odpowiedzialnością są ważne szczególnie dla dociekań niniejszej pracy.
Frankl proponuje rodzaj oddziaływań terapeutycznych skoncentrowanych na pracę nad sensem i
wartościami, wychowanie przez wartości i do realizowania w swoim życiu wartości, a więc życia, jak
można mniemać – obdarzonego ważnym wymiarem sensu, bo wartości porządkują naszą egzystencję,
Trotzmacht w j. niemieckim można rozpatrywać jako buntowniczą moc. Dokąd może zmierzać ten bunt? To siła
życiowa (jako bunt mocna, siła życia, tkwiąca w bycie) kierująca się ponad nie główne wymiary człowieka;
wyzwalając się człowiek przez bunt – odwołuje się do siły duchowej bezpośrednio (tej bardzo silnej, o dużych
zasobach i potencjale wolności, wyzwalającym), sedna istnienia i zmierza przez główne siły duszy, ich
aktywizację do – rozwoju? Można tak to ująć, aktywności skierowanej na odkrywanie sensu bytu duchowego i
jego samego, potrzeb duchowych, by realizować przysługujące mu zasoby w ważnych wartościach i korzystać z
nich szczególnie w sytuacjach kryzysu, zaburzenia równowagi egzystencjalnej, aby odkrywać sens wydarzeń,
sytuacji, wartość dalszą życia i bytu w nowych okolicznościach. Buntownicza moc może pełnić więc istotną
funkcję adaptacyjną po sytuacjach kryzysowych, wyzwoleńczą, rozwojową. Może wyrażać się przez
nieakceptowanie stanów zwątpienia na zasadzie rozwoju i cierpienia samego w sobie, więc celem jest uporanie
się z trudnymi doświadczeniami, by kierunkować się na życie z celem, sensem, wartościami utrzymującymi przy
sensie życia (naczelnej potrzeby duchowej). Frankla droga do stworzenia terapii ukierunkowanej na pracę nad
sensem zrodziła się z silnego i głębokiego cierpienia – doświadczenia rzeczywistości obozu. Przez postawę
twórczą radził sobie z traumą, regulował ją i nadawał tej sile konstruktywny kierunek, zmierzając do zdrowia
psychicznego. Trauma, głęboka, stan dotkliwego cierpienia, zranienia – można uznać, że dotyka sił duchowych,
aktywizując je (lub zagłusza je, ale można nad tym pracować), gdzie rozpatruje człowiek problem sensu i
uwewnętrzniania wartości oraz rozpatruje znaczenia istotne dla egzystencji.
5
K. Michalski, Religia jako radykalne dążenia do sensu w logoterapii Viktora E. Frankla, „Studia Philosophiae
Christianae”, nr 56, 2020, s. 76.
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A. Jedynak, Buber: Odpowiedzialność i sens, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”, nr 4, 2015, s. 289; Por. L.
Kołakowski, Jezus ośmieszony. Esej apologetyczny i sceptyczny, tłum. D. Zdańko, Wydawnictwo Znak, Kraków
2014, s. 26.
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relacje, miejsce w świecie, tworzą ludzi jednostkowo i w wymiarze społecznym. Oparcie egzystencji
człowieka w wartościach jest szczególną potrzebą realizacji życia w sensie. Wartości są treścią życia.
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Waste Reduction Activities Implementation in
Supply Chains – The Case of the Organic
Products Online Shops
Marta RAŹNIEWSKA1

Keywords: waste reduction, organic market, online sales, organic distributors, e-commerce

INTRODUCTION
There is a need to achieve the Sustainable Development Goals until 2030. The role of waste management
implementation is essential. According to the results of the analyses of international reports, food
security and reducing the problem of waste are among the most important global contemporary problems
(European Food Safety Authority [EFSA], 2019; The Rapid Alert System for Food and Feed, [RASFF],
2019; FAO, IFAD, UNICEF, WFP&WHO, 2020). It is worth noting that the EU Directive obliges
Member States, including Poland, to reduce food waste by 30% by 2025 (″Directive 2008/98/EC of the
European Parliament…, ″ 2008). It is important to reduce food losses along the entire supply chain, from
production to consumption (Ocicka&Raźniewska, 2018), and to create a sustainable food system that
facilitates food security in a way (economically, socially, and environmentally) that does not endanger
the security of future generations. Achieving postulates is related to the improvement of activities
undertaken by distributors, both in off-line and on-line channels.

Methodology
The aim of the publication is to identify activities in the field of waste management implementation in
the on-line channel. The conclusions were developed based on a literature review and an empirical study
conducted in Poland on a sample of 182 organic online stores. These entities sold organic food products
on-line, marked with a specific logo (″The organic logo, ″ 2021). The survey was conducted in the third
quarter of 2020. The selection of online store sites was based on the rankings of profiled queries in the
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search engine. The aim of the study was to identify whether entities implement selected activities
supporting the reduction of waste.

Findings / Discussion
In the first part of the publication, possible actions were identified. Subsequently, they were assessed in
terms of their actual implementation in business practice on the organic market. The identified activities
could be regrouped as follows:
1. Activities related to creating consumer purchasing attitudes (Cane & Parra, 2020; Chen, Chen,
Yang, Long & Li, 2019; Stangherlin, Duarte Ribeiro & Barcellos, 2019)
- presenting the different recipes for the rest of quantity or the quantity of product required to selected
recipe for identified number of people on the web site,
- presenting the information about the condition of product’s storage on web site,
- facilitating the menu planning and encouraging to using shopping apps in smartphones,
- offering smaller packs,
- promotional campaign of food waste management on web site,
- reducing multi-buy promotions.
2. Activities related to the reduction of waste products in sales (Chen et al., 2020; VazquezNoguerol, González-Boubeta, Portela-Caramés & Prado-Prado, 2021)
- discounts for short-dated products,
- optimization of handling of the best before dates.
3. Activities related to sustainability development (Bigliardi, 2020; Ivanković, Zeljko, Talić,
Martinović & Lasić, 2017)
- offering products in biodegradable packaging,
- offering reused and recycled products.
4. Relationship-building activities in achieving waste reduction (Ibiricu & van der Made, 2020;
Liljestrand, 2017; Pullman & Wikoff, 2017)
- code of ethics on web site,
- offering local products.
A survey has shown that the most frequently activities were related to creating consumer purchasing
attitudes on the organic market. 82,4% of companies interviewed have offered smaller packs, 60% have
reduces multi-buy promotions. The companies (36,5%) have informed about conditions of storage on
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their web side. More detailed data have been presented in the table 1. The examined enterprises have
rarely undertaken activities related to the other, three identified by the author, groups.

Relationship- Activities
building
related to the
activities in reduction of
Activities
achieving
waste
related to
waste
products in sustainability
reduction
sales
development

Activities related to creating consumer
purchasing attitudes

Table 1. Possible activities implementation of waste reduction in business practice on the organic market
(N=182).

reducing multi-buy promotions
promotional campaign of food waste management on
web site

60,0%
2,4%

offering smaller packs

82,4%

facilitating the menu planning and encouraging to using
shopping apps in smartphones

9,4%

presenting the information about the condition of
product’s storage on web site
presenting the different recipes for the rest of quantity
on the web site

36,5%

9,4%

offering reused and recycled products
offering biodegradable packaging
optimization of handling of the best before dates

22,0%
5,9%
9,4%

discounts for short-dated products

5,9%

code of ethics on web site

7,1%

offering local products

7,1%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Source: own studies

CONCLUSIONS / RECOMMENDATIONS
Distributors of organic products have undertaken activities related to the implementation of the above
activities in four identified groups, while the portfolio of practices will certainly expand in the future.
This issue will remain in the scope of research interests of the author in examining the local, national,
and international level.
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ТЕЗИСЫ

Межпоколенное
Взаимодействие:
Социально-Психологический Аспект
МАМЕДОВ Джейхун Гасан оглы1

Ключевые слова: межпоколенные отношения, межпоколенческий конфликт, толерантность,
межпоколенная толерантность,

1. Введение.
Взаимодействие поколений предстает как социально значимое взаимодействие, а согласно
общей позиции социальной науки XX века - всякое социальное взаимоотношение содержит в
себе двуединство кооперации и конфликта.
Именно гармония, воцарившаяся в межпоколенных отношениях, степень и особенности
достигнутого при этом между представителями различных поколений “соглашения” –
объективный показатель гуманизации социальных отношений.

1.1. Актуальность исследования.
Приобретению актуальности рассматриваемой проблемой свидетельствует наличие устойчивого
интереса со стороны международных организаций (ООН, ЮНЕСКО, ЕАЭС (Евразийское
Экономическое Содружество и т.д.). Рассматриваемая проблема включена ООН в ряд
пятнадцати глобальных проблем современности.
Анализ посвященной проблеме межпоколенных отношений литературы показывает, что
большинство исследователей подчеркивают противоречивую динамику их функционировани\: с
одной стороны, проявление элементов нескрываемой дискриминации по возрасту (эйджизма)*,
стремление к разрыву отношений между поколениями (какой абсурд!) и с другой стороны
Азербайджанская Республика, Сумгайытский Государственный Университет, E-mail:
j.mamedov@gmail.com
1
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преемственность (особенно в плане социализации поведения) между поколениями, почитание
старших и забота о подрастающем поколении.
Межпоколенные отношения охватывают широкие пласты социальных отношений. Так, они
проявляются, помимо русла семейных отношений, также в отношениях в рамках отдельных
человеческих сообществ, как-то: трудовые коллективы (взаимоотношения наставников и
молодых специалистов), учебно-научные объединения (между обучающими и обучаемыми), и
т.д.
В любой сфере своего проявления межпоколенные отношения требуют детального рассмотрения
(проявления так называемого поколенческого подхода).
В психологической структуре межпоколенно-толерантных отношений можно выделить три
компонента:
когнитивный
знания об особенностях людей разных поколений,
рефлексии собственных поколенческих особенностей и особенностей представителей других
поколений;
аффективный
представителей разных поколений;

эмоциональная включенность в

отношения

поведенческий
реализация стратегий равноправного
взаимодействия с людьми с учетом их возрастных особенностей.

Поколенческий подход предполагает анализ сосуществования трех жизненных измерений в
социальной ситуации: поколения молодых, поколения зрелых людей и поколения стариков.
Существование трех различных времен представляет собой движение вперед, развитие.
Социокультурная среда межпоколенных отношений либо сокращает дистанцию между
поколениями, либо приводит к тотальному дистанцированию, ведущему к кризису – конфликту
поколений.
Научный интерес к конфликту между поколениями усилился в социологической науке во второй
половине XX в. в связи с массовыми студенческими волнениями в ряде западных стран (во
Франции, Западной Европе, Японии, США). Появились специальные работы: Ж. Манделя
«Кризис поколений» (1969), Л. Фойера «Конфликт поколений» (1969) и др. Их авторы, а также
отдельные представители западной науки (К. Кенистон, Г. Маркузе, О. Ранк и др.) рассматривали
конфликт между поколениями как “неизбежный”, «универсальный», «вечный», всегда
сохраняющий свою сущность и изменяющий лишь форму, являющийся движущей силой
развития общества.
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В упомянутых исследованиях чаще всего изучаются конфликты молодежи с обществом, но
гораздо реже - конфликты между поколениями в семье, особенно с участием пожилых людей.
Можно выдвигать следующее, вполне очевидное с точки зрения подкрепляемого социальноисторическим развитием здравого смысла, предположение: формирование у представителя
конкретного поколения толерантного отношения как к другим представителям своего
поколения, так и другого поколения является значимым условием как развития всего общества в
целом, так и формирования личности отдельных индивидов.
Несмотря на общепризнанность необходимости сохранения конструктивного характера
отношений между поколениями, результаты психологических, социологических и
демографических исследований дают возможность для констатации следующего факта:
нынешнее состояние межпоколенных отношений все же далеко от предполагаемого (желаемого)
состояния.
Еще один вывод: на современном (информационном) этапе социального развития в качестве
важнейшего компонента в структуре межпоколенных отношений выступает когнитивный
фактор, то есть характер межпоколенных отношений определяется интеллектуальным уровнем
его субъектов, особенностями их мировоззрения.
Выделяются ряд противоречий, связанных
характеризующих их современный этап:

с

межпоколенными

отношениями

и

- противоречие между теоретическим и прикладным аспектами проблемы
межпоколенных отношений и недостаточный уровень разработки данной проблематики;
- противоречие между осознанием необходимости и значение сохранения связи между
поколениями (передача социального опыта, сохранение генетической памяти и т.д.) и
отсутствием комплексной психологической характеристики рассматриваемых отношений);
- недостаточный уровень знаний относительно значимых факторов гармонизации
межпоколенных отношений;
- противоречие между пониманием необходимости претворения в жизнь озвученных на
уровне официальных, директивных международных и государственных документов и
нынешним состоянием далеких от совершенства и действительной гармонии состоянием
реальных межпоколенных отношений и т.д.

Психологический аспект межпоколенных отношений может быть представлен когнитивным,
эмоциональным, аксиологическим, поведенческим сторонами межпоколенных отношений.
Психологический аспект межпоколенных взаимоотношений включает в себя также такое
понятие, как конфликт поколений.
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Однако на каждом отрезке времени содержание проблемы, острота противоречий, формы
конфликтного взаимодействия носили конкретно-исторический характер и формировали свои
социальные нормы отношений между поколениями.
Современные исследования показывают, что одними из главных факторов в конфликте
поколений являются следующие:
- понижение социального статуса пожилых людей;
- изменение характера труда в результате ускорения темпов научно – технического
прогресса;
- обесценивание молодежью накопленного опыта старших поколений; распространение
негласной государственной политики отстранения от работы пожилых людей, достигших
пенсионного возраста.

Эти тенденции способствуют обесцениванию старости в глазах молодого поколения и усилению
геронтофобной (страх перед возрастом) установки в массовом сознании.
Межпоколенческий конфликт в обществе представляет собой многоуровневый социальный
процесс. На социально-институциональном уровне закладываются противоречия между
поколениями, на межличностно-групповом - происходит их проявление в виде конфликтного
взаимодействия. На каждом уровне возможны изменения конфликта, в том числе регулируемые.
В структуре конфликта выделены статусные и ролевые противоречия субъектов, ценностнонормативное и ситуационно-событийное измерения, семейные особенности взаимоотношений.
Предложена типология межпоколенческого конфликта в семье: по предмету (статусный,
ролевой, ценностный, нормативный), по субъектам (между родителями и детьми, между
прародителями и внуками, между другими близкими родственниками разных поколений), по
форме (явный, скрытый; продолжительный, скоротечный и т.д.).
С целью уточнения определяющих характер межпоколенных взаимоотношений факторов, нами
было проведено исследование - изучение представлений молодого поколения (в нашем
конкретном случае, студентов в возрасте 18-22 лет) о взрослом поколении. В исследовании
приняло участие всего 135 респондентов: 106 студентов филологического и химического
факультетов, а также магистранты-первокурсники (29 человек) Сумгайытского
государственного университета (из них девушек 89; юношей – 17).
Респондентам предлагалось описать ряд моментов:
- определить приблизительно возраст, который они относят к взрослости (старости);
- назвать положительные и отрицательные стороны этого возраста;
- выделить основные критерии оценки ими взрослых;
- «примерить» этот возраст на себя.
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В инструкции мы просили испытуемых, представив себя в старости, написать, какими бы они
хотели себя видеть в этом возрасте, и что для них неприемлемо.

Анализ результатов исследования.
Проанализировав материалы исследования, мы получили целый ряд характеристик возраста
старости. Классификация этих характеристик привела к выделению 7-и основных критериев,
играющих определяющую роль в межпоколенных взаимоотношениях.
На первое место были поставлены личностные качества людей «третьего возраста», при этом
среди положительных качеств чаще всего назывались: доброта, заботливость, спокойствие,
уверенность, мудрость, опытность, стабильность в жизни, молчаливость, самодостаточность.
Вторую позицию занимают характеристики взаимоотношений старого человека, среди которых
называют: общительность, понимание молодого поколения, стремление оказать помощь детям и
внукам, но только в случае их согласия, умение дать совет, пользоваться уважением, иметь
большую семью, много внуков.
Характеристики состояния здоровья занимают третью позицию. При этом были даны как
положительная характеристика (крепкое здоровье, здравый ум, хорошая память, энергичность,
хорошая физическая форма), так и отрицательные моменты (плохое здоровье, слабоумие и
маразм, обездвиженность, плохая память, слепота, глухота, медлительность, отчаяние).
Важной положительной стороной возраста респонденты назвали жизневосприятие, куда вошли
такие характеристики, как: жизнерадостность, хорошее настроение, чувство юмора, позитивный
взгляд на мир, современность, удовлетворение прожитыми годами.
Следующую позицию занимает описание внешнего вида. Мы здесь также получили и
положительные, и отрицательные характеристики. К положительным относятся: отсутствие
большого количества морщин, чистоплотность, ухоженность, следование моде, симпатичная
внешность.
Многие респонденты большое внимание уделили описанию деятельности и активности в
старом возрасте, выделяя их как положительную характеристику старости.
Проблема материального благополучия занимает седьмую позицию. При этом благоприятным
для взрослости (старости) считается жизнь в достатке, наличие своего жилья и социальная
защищенность.
Преобладание положительных характеристик старости, полученных по итогам исследования,
дают нам достаточные основания для вывода: среди наших респондентов нет открытого
негативного отношения к старческому возрасту или стремление к эйджизму.
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Recognition of the right of real servitude as a
real right over the foreign thing according to
the legislation and practice from the past until
today
Kastriote VLAHNA1
Hajredin KUÇİ2

Abstract
In general, the right of real servitude was created in ancient times and before the division of the historical
period into classical and post-classical. In the time of Emperor Justinian it is considered that personal
servitudes such as usurpation, the right of residence and the right of use were added. But the right of
servitude dates back to earlier laws written before Roman times. The right of servitude was more
precisely defined in Justinian's civil code, and it was divided into real servitudes and personal servitudes.
Almost all other countries based on Justinian's Civil Code defined servitude rights as in Roman times.
Such a thing was defined as e.g. in English law and that starting from the beginning of the XVIII century
but not before the XVIII century. Also, the right of real servitude was defined in the Albanian-speaking
countries and in the Civil Code of Albania of 1929 as well as in the legal theory. But before the
provisions of this code were used, the countries of the region such as Bosnia, Macedonia, Montenegro
and Kosovo operated based on the Ottoman Civil Code. And today, starting from the legislation of the
State of Kosovo and other European countries, the right of real servitude is defined and that with almost
the same legal basis as the right of ownership, starting from the creation of the right, the types of real
servitudes, the protection of the right of servitude as well as the termination of this right.
Keywords: Real servitude, recognition of the right of real servitude, development of the right of
servitude, today's legislation.
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Objectives and functions of the higher
education system corresponding to the
knowledge research approach
Omid RADWEYSI1

Abstract
This study aims to explain the nature, goals and functions of the higher education system corresponding
to the students' approach to medical tests.
The statistical population of this study included all professors, specialists in the field of education and
higher education, 440 people.
The results showed that the views of professors and experts in the field of education and higher
educationThere is a significant difference in the nature and functions of the higher education system
corresponding to the knowledge research approach.Also, there is a significant difference between the
opinions of professors and experts in the field of educationThere is no corresponding knowledge
approach to the goals of the higher education system.
Keywords: Higher education system. Scholarship.Function
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Synopsis of a speech Legal aspects of safety
management in civil aviation
mgr Dolores Gracja PIWEK1

Abstract
Aviation safety management has become the subject of legal regulations relatively recently. Safety itself
has been a priority in the activities of aviation entities since the Second World War. It was then that
people started to pay attention to the factors that lower safety level in tasks performing. The era of
individual factors adversely affecting the safety of operations has also begun. The current concept of the
systemic era focuses on errors made by high and lower level managers of an aviation entity, people
involved in an air operation, security systems and the circumstances conducive to the occurrence of
aviation accidents. Additionally, aviation is functioning in a changing environment (natural
environment, air traffic growth, passengers, competitors, airspace use concepts, technologies), in order
to meet its requirements it is necessary to conduct an effective safety management legal acts and
procedures.
International aviation organizations cooperate in the area of development of legal regulations and
guidelines, including those related to safety. They must allow for the emerging and new challenges faced
by civil aviation and support individual Member States in managing safety in a uniform manner. In
addition, in the context of steadily increasing air traffic intensity, there is a need to further shape and
improve safety management regulations by an aviation authorities.
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The learning of lecture as one of the most
important phases in the development of speech
MP. Arizona LAJÇI1
MSc. Ermira MEHMETI2

Abstract
“The Albanian language is the only mean of enlightenment and progress” - Holger Pedersen
Despite the different methods of interpretation, each child has his own developmental path, which is
quite visible to children. Among others, speaking and thinking are two of them. This paper aims to
emphasize the methods or ways through which children develop their own way of speech development.
The development of speaking and thinking depends on the possession of the prerequisites, respectively,
on the possession and proper functioning of the anatomical-physiological structures of the central
nervous system, centers, nerve pathways and the organs of speaking and hearing, from the activity of
the individual and the impact of the social environment on his development.
All these development factors are interconnected, function and act in the learning process. Thanks to the
teaching, in particular thanks to the teaching of the Albanian language, as a complex teaching of
contents, activities and interpersonal influences, the development of prerequisites in certain skills is
accelerated. Respectively, it helps to develop these two features of human attributes, speech and
thinking.
Speaking and language play multiple roles and functions in human life in the development of human
society in general and of the nation in particular. Speaking and language also make possible the
manifestation and display of the state of mind, of individual and collective desires and needs.
Keywords: Development, lecture, speaking, influence, method, etc.
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Mediation as a Procedural Requirement for
Ligitation (Mandatory Mediation) in Turkish
Labour Law Adjudication
Çağlar ÇOPUROĞLU1

Abstract
Mediation, one of the alternative means of dispute resolution, used to be optional for the parties, was set
as “mandatory” both for employees and employers in 2017 with the Law No. 7036 on Labour Courts.
Resorting to mediation is a procedural requirement for litigation in labour courts in cases dealing with
reinstatement, compensation and receivable claims between employees and employers, arising from the
Labour Law, personal or collective labour contracts. Litigation before the labour courts without resorting
to this means, i.e. mediation, are to be rejected. While related disputes were still pending in Turkey,
employees and employers have to exhaust the process of mediation in their claims before filing a case
as of 01.01.2018 pursuant to the provisions of Article 38 on entry into force, of the Law on Labour
Courts.
It is essential to ensure that the employee is accompanied by a lawyer in the meetings; and related legal
arrangements should be introduced to pave the way for a circumstances securing effective involvement
of the employee in the process, raising his/her awareness about the process and its outcomes, informing
about his/her legal rights, and enabling him/her to decide accordingly. By this means, final minute on
disagreement and also the agreement document shall be much fairer.
Keywords: Labour Law, Mandatory Mediation, Compulsory Mediation, Mediation in Turkish Labour
Law
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Öz
Alternatif çözüm yollarından biri olan arabuluculuk, tarafların birbirlerini anlamalarını ve uyuşmazlığa
kendilerinin çözüm üretmelerini sağlamak için aralarındaki iletişimi kolaylaştıran, bağımsız ve tarafsız,
uzmanlık eğitimine sahip bir kişinin katılımıyla yürütülen ve kural olarak iradiliğe dayanan bir
uyuşmazlık çözme yöntemidir. Bu yöntem yargıya göre hızlı ve ucuz çözüm vaat edebilirken, iyi
işletilemezse ciddi hak kayıplarına ve zaman kaybına sebep olabilir.
Türk Hukukunda nispeten yeni olan arabuluculuk, mevzuata 2012 yılında girmiş, daha sonra İş Hukuku
alanında zorunlu hale getirilmiştir. Buna göre işçi ve işverenler, birbirlerinden iş ilişkisi kaynaklı
taleplerinde, dava açmadan önce arabuluculuk aşamasını tüketmek zorundadırlar. Aksi halde açılmış
olan davanın, usulden reddi söz konusu olur.
Arabuluculuk aşamasında tarafların eşit kabul edilmesinin, İş Hukukunun onları eşit kabul etmeyen
yapısı ile uyumu tartışmaya açıktır. Özellikle işçinin arabuluculuk sürecinde, müzakerelere bir avukatla
katılımının zorunlu olmaması, işçinin yasal haklarını bilmeden sürece katılması anlamına gelebilir.
Kişinin yasal haklarını tam olarak bilmeden sürece katılması, sürece etkin olarak katılamaması anlamına
gelir. Dolayısıyla bu şekilde varılacak bir anlaşma da adalete ulaşmak anlamında tatmin edici sonuçlar
vermeyecektir. Tarafların süreç sonunda üzerinde anlaşmaya vardığı hususlar, artık dava konusu
edilemeyeceğinden, işçilerin sürece etkin katılıp katılmadıkları arabulucu tarafından dikkatle
değerlendirilmeli ve gerekiyorsa görüşmeler sonlandırılarak işçi yargıya yönlendirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: İş Hukuku, Arabuluculuk, zorunlu arabuluculuk, dava şartı arabuluculuk, Türk
Hukukunda Arabuluculuk, Türk Hukukunda zorunlu arabuluculuk, Türk İş Hukukunda Arabuluculuk

INTRODUCTION
Mediation, one of the alternative means of dispute resolution, was introduced in the Turkish Law in
2012 with the Law No. 6325 on the Mediation of Civil Disputes (Official Gazette, 22.06.2012, 28331).
This means of dispute resolution, which used to be optional for the parties at that time, was set as
“mandatory” both for employees and employers in 2017 with the Law No. 7036 on Labour Courts
(Official Gazette, 25/10.2017, 30221.
Accordingly, in terms of labour mediation, Law No. 7036 serves as a special law while Law No. 6325
as a general one. There exists also a by-law regulating the details of the mitigation process other related
issues (By-law concerning the Law on the Mediation of Civil Disputes, Official Gazette, 2.6.2018,
30439).
In the Law No. 7036, the term “procedural requirement (for litigation)” is used instead of the term
“mandatory”, and also that only resorting to a mediator is mandatory, while issues such as attendance
to meetings, maintenance of the process, and reaching to an agreement are completely optional.
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Resorting to mediation is a procedural requirement for litigation in labour courts in cases dealing with
reinstatement, compensation and receivable claims between employees and employers, arising from the
Labour Law, personal or collective labour contracts. Litigation before the labour courts without resorting
to this means, i.e. mediation, are to be rejected. While related disputes were still pending in Turkey,
employees and employers have to exhaust the process of mediation in their claims before filing a case
as of 01.01.2018 pursuant to the provisions of Article 38 on entry into force, of the Law on Labour
Courts.
According to the Labour Courts Law, conflicts related to labour relations among journalists working
under the Law no. 5953 on the Arrangement of the Relations between Those Working in the Profession
of Press and the Employers; seafarers subject to Maritime Labour Law No 854 and employees subject
to service contracts regulated under Turkish Code of Obligations No. 6098 shall be heard in the labour
courts (Labour Courts Law, art. 5/1-a); and therefore, mediation as a procedural requirement for
litigation shall also apply to these.
This Law No. 7036 was developed in the Joint Workshop between the Council of Europe and the
Ministry of Justice of the Republic of Turkey. In this workshop, I had the opportunity to take part in
these studies as a Rapporteur designated by the Council of Europe. This study will provide an overview
of the legal arrangements on the mediation under the Turkish law, and address the mediation as a
procedural requirement for litigation within the framework of the labour law adjudication.

CONCEPT OF MEDIATION
Mediation is a method of dispute resolution based on voluntariness, that brings conflicting parties
together for negotiation, and that is executed with the participation of an independent, objective and
specialized individual facilitating communication to enable the parties to understand each other and to
find solutions for the disputes themselves (BULUR 2007: 42).
In mediation, it is essential that the parties act on their interests, not rights. Therefore, in mediation, with
an aim to solve the dispute, mediator does not act to identify those who are fair and unfair. Mediator
drives the parties to a common ground by determining the points that they can compromise, and by
applying the communication techniques; and ensures a relaxed communication environment enabling a
ground for agreement.
In mediation, dispute resolution is much cheaper and faster in comparison to solutions found through
judicial litigation. Moreover, mediation is more advantageous as the parties directly contribute to the
dispute resolution and enhance the possibility of maintaining a healthy relation. Advantages of
mediation may be enumerated as follows: mediation is a system that is based on the future, not the past;
satisfactory solutions for both parties may be provided; there will be no or less need to bring the issue
to the court as the parties have fully or partially agreed on; or at least, there will be fewer cases to be
heard in the court. However, if mediation is not executed properly, there may be severe losses of right
and time (BAKIRCI 2019: 378). In litigations before the courts, which have a complex and long
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procedure, it is unlikely that one of the parties dominates over the other financially weaker party and
makes his/her own claims accepted; but in the mediation phase, this possibility might work against the
weaker party (ÖZBEK 2016: 333). It is the responsibility of the lawmaker to prevent this.

QUALIFICATIONS OF MEDIATORS
Qualifications of mediators are regulated under the title “conditions for enrolment in the register of
mediators” in Article 20 of the Law No. 6325 on the Mediation of Civil Disputes, and in Article 30 of
the By-law. It is required to be a Turkish citizen, a graduate of a law faculty with at least five years of
experience in the profession, fully competent, and complete the training of mediators and pass the exam
held by the Ministry of Justice.
In addition to the above-mentioned ones, it is also required to have no criminal record of certain offences
to become a mediator. The followings are the list of such offences: Offences against public security,
offences against constitutional order and its operation, embezzlement, malversation, bribery, larceny,
fraud, counterfeiting, misuse of trust, fraudulent bankrupt, corruption in tenders, involvement in
fraudulent act during fulfilment of obligations, money-laundering, giving expert witness opinion that is
contrary to the facts, perjury, expertise or interpretation contrary to truth; even pardonned. Also an
imprisonment of more than on year for any type of intentional crime, even if the periods in Article 53
of the Turkish Criminal Code No. 5237 have terminated or any kind of adhesion to any terrorist
organization.
Article 32 of the By-law regulates the legal issues on the training of mediators. In theoretical and
practical
trainings
that
should
be
based
on
the
training
module
(http://www.adb.adalet.gov.tr/arabuluculukkatilimcielkitabi.pdf; last accessed 1.3.2020), topics such as
legal and ethical rules related to mediation, communication skills, negotiation and dispute resolution
methods, gender and gender equality shall be addressed. Courses, which should cover at least 84 hours
in total, shall be composed of 68 hours theoretical and 16 hours practical training. Trainings shall be
provided by the Justice Academy of Turkey, the Union of Turkish Bar Associations, and law faculties
of universities provided that they are authorized by the Ministry of Justice. In order to enrol in the
register of mediators, those who completed mediation training shall be successful in the written exam
to be held by the Ministry (By-law 38/1).
Pursuant to the paragraphs 6 and 7 of Article 32 of the By-law, practical and theoretical refresher
trainings not shorter than eight hours in total, concerning the amendments in the legislation and the caselaw, and aiming to develop mediation skills shall be provided by the institutions authorized for training
to the mediators once every three years as of their enrolment to the register. Refresher trainings shall
cover courses on the amendments in the legislation and the case-law concerning mediation, and courses
aiming to develop mediation skills.

517

BASIC PRINCIPLES OF MEDIATION
Basic principles prevalent in the field of mediation are regulated under the title “basic principles on
mediation” in Articles 3 to 5 of the Law No. 6325 on Mediation in Civil Disputes. These principles are
voluntariness, equality, confidentiality, and non-usability of statements or documents in the litigation
process. Moreover, “impartiality” provided for in Article 9 of the Law should also be considered among
basic principles.
Sanctions against acting contrary to these principles are the same with the consequences of acting
contrary to other obligations provided for the mediator. As a disciplinary penalty, the Law provides for
warning and the deletion from the register of mediators (Law on Mediation in Civil Disputes, art. 21/2).
Moreover, in line with the general principles of law, mediators also have the legal and criminal liability.
Voluntariness
Pursuant to the paragraph 1 of Article 3 of the Law, the parties shall be free to resort to a mediator, to
continue or finalize the process, or to renounce such process. However, provisions of Article 18/A on
mediation as a procedural requirement for litigation shall be reserved (Sentence inserted to the Law with
the Article 22 of the Law No. 7155 dated 6.12.2018) Above-mentioned provisions of Article 18/A refers
to mediation regulated as a procedural pre-requirement for litigation. Therefore, voluntariness in labour
judiciary is not relevant in the phase of resorting to a mediator. Voluntariness can be mentioned for the
agreement to be reached possibly by attending the negotiations, maintaining the process and finalizing
the negotiations at will.
Here, there may be a partial voluntariness. Pursuant to the Law, the party that does not attend the first
meeting without declaring a valid excuse shall bear whole litigation costs, even if the court rules in its
favour fully or partially in the case to be filed later on; and a counsel fee in favour of this party shall not
be ruled. On the condition of non-attendance by both parties, litigation cost shall be borne by each party
themselves (Law on Labour Courts art. 3/12).
Equality
As one of the fundamental provisions of the Constitution of the Republic of Turkey, everyone is equal
before the law (Const. art. 10). The equality is also reflected in mediation as equality in choosing the
mediator, in resorting to a mediator, in the negotiation process and in the finalization of the negotiations.
None of the parties can force the other to choose a certain mediator, and the mediator shall be obliged
to observe equality among the parties (Law on Mediation in Civil Disputes, art. 9/1, By-law, art. 11/4)
as well. Accordingly, mediator shall be responsible to prevent dominance of one party over the other,
through some practices such as providing equal opportunities to speak in the negotiation process. Also,
parties are free and have equal opportunities with regard to the finalization of the negotiations.
Parties' holding the Control
Mediator is not a decision making authority. In mediation, disputes are resolved by the parties. If the
conditions of the agreement is determined by the parties themselves, they would possibly be observed

518

more. Therefore, control in the mediation phase is assumed by the conflicting parties. Mediator
contributes by assisting the parties in reaching an interest-based agreement. Accordingly, as the decision
making authority, parties themselves shall be responsible for the consequences of the agreement.
Impartiality
Mediator shall be impartial. In line with the Law, “the mediator shall perform his/her duty carefully,
impartially and personally” (Law on Mediation in Civil Disputes, art. 9/1). This principle is reflected in
the Law as the liability to inform the parties in case of presence of significant circumstances and
conditions causing suspicion about the impartiality (art. 9/2; However, pursuant to the rest of the article,
mediation may be sustained upon the consent of both parties.) and subsequently, not to act as a lawyer
of one of the parties (art. 9/4).
The mediator who is required to act accordingly should reject the gifts from the parties, remove the
religious or political symbols in the negotiation hall, refuse the job, if he/she considers incapable of
being impartial, or withdraw from the mediation if he/she considers losing his/her impartiality; and then
inform the parties to continue with another mediator.
Confidentiality
“Principle of confidentiality” has been regulated under Article 4 of the Law No. 6325. This principle is
binding on the mediator, parties as well as on the possible third parties to attend the meeting.
According to the mentioned provision: “Unless agreed otherwise by the parties, the mediator shall be
liable to keep confidential the information and documents, which are submitted to him/her within the
framework of the mediation activity, or which he/she obtains otherwise, and other records.” (Law on
Mediation in Civil Disputes, art. 4/1). This paragraph of Article regulates the mediator's liability to abide
by the confidentiality. The provision in the rest of Article, worded as “unless agreed otherwise, the
parties and other individuals attending the meetings shall also be obliged to abide by the principle of
confidentiality on this matter” (Law on Mediation in Civil Disputes, art. 4/2), regulates that the principle
of confidentiality shall be binding on the parties, as well as on the individuals to possibly attend the
meeting, such as the lawyer, legal representative, etc. Pursuant to this provision, third parties who might
be invited to the meetings in the capacity of “expert” upon the approval of the parties shall definitely be
subject to the principle of confidentiality.
Confidentiality is also applicable for the officials and the individuals working in the mediation offices.
Therefore, the Law further covers the staff working in the office, such as interns and secretary of the
mediator (Law on Mediation in Civil Disputes, art. 4/3), as well as the officials of the Ministry of Justice
having access to the minutes.
Non-usability of Information in the Proceedings
Article 5 of the Law provides that none of the information and documents relating to the mediation
phase can be used in the proceedings or in arbitration. This legal arrangement precludes the use of certain
information and documents as evidence; and testimony of those attending the meetings on these
information and documents.
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Pursuant to the above-mentioned legal provision, the invitation for mediation sent by the parties or the
willingness of a party to participate in the mediation activity (art. 5/1-a), opinions or proposals put
forward by the parties for the resolution of the dispute (art. 5/1-b), declaration of acceptance of any
claim or fact (art. 5/1-c), and documents prepared solely for the mediation activity (art. 5/1-ç) shall not
be used or testified in the trial proceedings or in arbitration. Courts or any administrative authority shall
not demand the disclosure of this information; and such information and documents shall not constitute
the basis for a judgment in a dispute before the court, even if they are disclosed in any way (art. 5/3).
Given information and documents are those specific to mediation phase. On the condition that such
information and documents are available before the mediation phase, they can be used certainly in the
proceedings and arbitration; and may constitute a basis for a judgement. Thus, the Law clearly provides
that the evidence which can be put forward in the proceedings shall not become inadmissible solely
because it is submitted in mediation (art. 5/5). For instance, as the documents such as payrolls or working
hours charts of the employee are available before the mediation phase, they can be used in the
proceedings. However, if the employee does not hold any related evidence, employer's declaration of
acceptance concerning the overtime work of the employee cannot be used in the proceedings.

SCOPE OF MEDIATION AS A PROCEDURAL REQUIREMENT
Mediation is limited to issues, which “parties may freely dispose”. Disputes with a public dimension,
such as social security premiums of the employees cannot be solved before the mediator. In other words,
disputes that the parties cannot settle “peacefully” in the court are not applicable for mediation (Law on
Mediation in Civil Disputes, art. 1/2).
Paragraph 1 of Article 3 of the Law No. 7036 specifies the receivables for which resorting to the
mandatory mediation is compulsory. Accordingly, “resorting to a mediator is a procedural requirement
for litigation in cases filed for reinstatement, compensation and receivable claims of the employees and
employers, based on the Law, personal or collective labour contracts” (Labour Courts Law, art. 3/1).
However, “paragraph 1 shall not apply to the pecuniary and non-pecuniary damages that may arise from
occupational accidents or diseases; and to the related filings for appeal or for their detection, and
recourse” (Labour Courts Law, art. 3/3). Therefore, mandatory mediation applies to claims except for
detection and receivable claims stemming from occupational accidents and diseases. It should be noted
that claims related to occupational accidents and diseases may be solved through arbitrary mediation;
here, it is mandatory mediation that is excluded in the article.
In the light of these, employee's claims for reinstatement and the receivables resulting from their labour
relations, such as severance and notice pays and unpaid wages and additional charges need to pass
through mediation process before a judgement in court.
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RESORTING TO A MEDIATOR, ASSIGNMENT AND OBJECTION TO COMPETENCY
Resorting to a Mediator
It shall be resorted to the mediation office located in the place of work or in the place of residence of the
other party, or one of the parties, if there is more than one; or to the registry, in places where there is no
mediation office established (Labour Courts Law, art. 3/5). Employee may in person resort to the
mediator; but if she/he is under guardian and ward, his/her guardian/custodian; and if death, his/her heirs
may also resort to the mediator.
With the provision inserted in the Law in 2017, it was regulated that if any of the parties require legal
assistance to meet the mediation costs, this may be ensured with the decision of the civil court of peace,
located in the place of the mediation office. (Law on Mediation in Civil Disputes, art. 13/3) In mediation
as a procedural requirement, in the labour judiciary, it would commonly be the employee who will
require this assistance. In cases of bankruptcy or concordatum, employers may also benefit from the
mentioned assistance.
To resort to the mediator by means of a lawyer, it is required that the lawyer is specially authorized on
the matter in accordance with Article 74 of the Code of Civil Procedure. Thus, in accordance with the
above mentioned provision, “if not expressly authorized, the lawyer cannot ... resort to alternative means
of dispute resolution ...”
Legislation covers legal arrangements on whether trade unions can lodge applications in relation to their
members. However, with regard to their members, trade unions are authorised for the pursuit of court
proceedings, pursuant to Article 26 of the Law No. 6356 on Trade Unions and Collective Labour
Agreements, and this is the authorisation for the pursuit of private court proceedings within the meaning
of Code of Civil Procedure. As in labour judiciary, authorisation for the pursuit of court proceedings
cannot be exercised before resorting to mediation, it should be admitted that on behalf of their members,
the trade unions can apply for mediation, which is qualified as a precondition for filing a case
(EKMEKÇİ et al. 2019: 243-244).
When resorted to a mediation office, receivables of the employee, which are the subject of dispute shall
be marked on check boxes of the printed form. Various issues concerning employee rights such as
overtime work, notice pay and unpaid wages, and claims of reinstatement are marked by the employee
resorting to the mediator, and accordingly the marked matters form the primary basis of negotiations. In
the mediation phase, if the parties do not reach an agreement following the negotiations, a minute of
dispute is drafted and the rights that were negotiated and noted in the final minute of dispute might be
brought to the court. If the fields not marked at the beginning are not brought to the agenda as additional
requirements, in the negotiation phase, they will not be included in the final minute; and therefore,
mediation as a procedural requirement for litigation for the matters not mentioned in the minute would
not have been exhausted. On the condition that the employee requires to file a case on any of the matters
he/she not marked before, or not brought to agenda; he/she will have to re-resort to mediation for these.
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Final terms and time limits shall cease to run in the period between the time resorted to the mediation
office and the date of final minute (Labour Courts Law, art. 3/17).
Assignment
Principles concerning the assignment of a mediator are regulated in the paragraphs 4-5-6 of Article 3
of the Labour Courts Law, and in Article 24 of the By-law. Accordingly, the Department of Mediation
under the Ministry of Justice shall list those among the registered mediators, who require to be assigned
to mediation as a course of action, according to the justice commissions of first instance court for
jurisdiction that they require to be assigned to; by also specifying their fields of expertise, if any; and
then, shall submit these lists to the related presidency of justice commissions. Presidencies of the
commissions shall send these lists to the mediation offices, in their judicial locality; and if there is no
mediation office, to the directorates of registry of the civil courts of peace, to which the mediators will
be assigned. Necessary expenses of the mediation office shall be met from the budget of the Ministry of
Justice, to be recovered later by the parties according to the agreement, if an agreement is reached at the
end of the process; or by the party to be ruled as unjust at the end of trial proceedings, if no agreement
is reached (Labour Courts Law, art. 3/16).
On the condition that the parties agree on a mediator, the mediator shall be assigned upon notification
of the courthouse mediation office by the parties themselves or by the mediator that the parties have
agreed on, with a minute signed by both parties. If no such agreement is reached, courthouse mediation
office shall assign a mediator from the list, taking scores as basis.
As of assignment, the mediator should promptly get into contact with the parties. The mediator obtaining
the contact information of the parties, either from the party resorting to mediation or from the mediation
office may use any means of communication to send the meeting invitation. Therefore, invitation made
through any means such as e-mail, phone, sms, etc. is valid. Mediator shall document any action for
invitation (Labour Courts Law, Article 3/7, 8). As a rule, the mediator has three weeks to complete the
process, as of his/her assignment. When compulsory, this period may be extended one week, at most
(Labour Courts Law, Article 3/10).
Objection to Competency
Upon resorting to the mediation, the mediator cannot question the lack of competency by
himself/herself. However, any of the parties may object to competency.
Paragraph 9 of Article 3 of the Labour Courts Law includes provisions on objection to competency.
Accordingly, mediator cannot himself/herself question whether the office making the assignment is
competent or not. However, any of the parties may object to competency. This objection may be raised
in the first meeting, at the latest by providing the documents concerning the place of work. In this case,
the mediator shall immediately deliver the file to the office to be submitted to the civil court of peace.
Following the finalization of its review on the basis of the file, without taking any fee, the court shall
give the final decision about the competent office and return the file to the office. Decision of the court
shall be notified to the parties, by the office, pursuant to the Notification Law No. 7201 dated 11/2/1959.
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When the objection to competency is rejected, the same mediator shall be re-assigned. In this case, the
period of 3+1 weeks allowed for the finalization of the mediation process shall start as of the new date
of assignment. When the objection to competency is accepted, it may be resorted to the competent office
within a week as of the notification of the decision. Then, the date resorted to the incompetent authority
shall be accepted as the date resorted to the competent authority. Accordingly, the competent authority
shall initiate the procedure for the re-assignment of a mediator.

PARTIES AND THE NEGOTIATION PHASE
In mediation, the party before the employee is the employer, as the party to the labour contract.
Therefore, as a rule, any resort to mediation shall be addressed to those acting in the capacity of
employer. Employer may attend the meetings in person, through the agency of his/her legal
representative, or lawyer as well as of his/her employee authorized with a notarized or plain written
letter by the employer (Labour Courts Law, art. 3/18).
In order to prevent some practical problems, a special legal arrangement has been introduced for cases
where there exists a primary employer - sub employer relation (MUTLAY 2018: 218). Pursuant to the
paragraph 15 of Article 3 of the Law, “in the case of primary employer-sub-employer relations, when
resorted to the mediator for reinstatement, both employers shall be required to attend mediation meetings
together and display a common will, to reach an agreement.”
Unfortunately, our proposal in the drafting phase of the law, to ensure that the employee is accompanied
by a lawyer in the meetings has not been realized (ÇOPUROĞLU 2017: 251). Therefore, if the employee
requires so, or if the mediator does not direct the employee to a legal assistance, the employee may
sustain the process without any assistance from beginning till the end.
Meetings shall start with the enlightenment of the parties by the mediator. Enlightenment covers the
principles, process and outcomes of mediation (Law on Mediation in Civil Disputes, art. 11; By-law,
art. 13).
Negotiations may be conducted in face to face sessions, on the phone or through online participation of
the parties. In the meetings, parties may come together or meet with the mediator separately, as well.
Regardless of the course of negotiations, the process shall be finalised with a document including the
signatures of the parties.
In the negotiation phase, judicial powers may not be exercised by the mediator (Law on Mediation in
Civil Disputes, art. 15/4), and accordingly, they cannot hear witnesses or carry out inspections, etc
(ÖZBEK 2016: 1239). Mediator's task is to contribute to the mediation process by applying
communication techniques, to enable the parties specify their fundamental benefits and requirements,
and reach an interest-based agreement. In principle, the mediator cannot propose solutions. However, if
it is established that the parties cannot find solutions, the mediator may propose an interest-based
solution (By-law, art. 17/6). For the other labour receivables, joint participation of the employers is not
required. However, in the primary employer - sub employer relation, regulated within the framework of
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Article 2 of the Labour Law, although both of the employers are jointly liable for the labour receivables,
the employee who applied to just one of these employers has to go through mediation phase once more,
if s/he wants to file a case to the other.
As resorting to mediation is not a statement of claim, principle of being bound by the scope of demand
is not applicable in the mediation phase; and accordingly, parties may negotiate the matters not included
in the demand and address them within the agreement, or in a dispute minute. Previously, it has been
stated that final terms and time limits shall cease to run in the period between the time resorted to the
mediation office and the date of final minute. These time spans shall cease to run only in terms of
demands. As the scope and amount of the demands may be elevated at the negotiation phase, it would
be right to acknowledge that final terms and time limits shall cease to run for every claim under
negotiation, regardless of their being mentioned among the demands at the time of first resort to
mediation. Therefore, because of the importance of the effect of demands on the time spans, any demand
addressed in the negotiation phase should be included in the minute (ÇİL 2018: 29).
Negotiation phase shall be finalized within three weeks at the latest, as of the date of assignment of the
mediator. When compulsory, this period may be extended one week, at most, by the mediator (Labour
Courts Law, art. 3/10). Therefore, including the compulsory cases, the process may last for four weeks,
at most. If the parties have not reached an agreement even after this period, the mediator has to finalize
the process. Here, it is the mediation as a procedural requirement for litigation that is finalized. Allowing
the extension of these time spans too much, which the parties are obliged to exhaust would constitute
an intervention to the constitutional freedom to claim rights. However, if the parties consider that they
can reach an agreement, they may continue the negotiations on their own volition, under the scope of
arbitrary mediation.

SPECIAL LEGAL ARRANGEMENTS FOR THE NEGOTIATIONS OF REINSTATEMENT
CLAIMS
Pursuant to the paragraph 15 of Article 3 of the Labour Courts Law, “in the case of primary employersub-employer relations, when resorted to the mediator for reinstatement, both employers are required to
attend mediation meetings together and display a common will, to reach an agreement.”
Pursuant to the paragraph 6 of Article 2 of the Labour Law No. 4857, principal employer shall jointly
be liable with the sub-employer for the obligations to the employees, ensuing from the law, collective
labour agreements and labour contracts. Accordingly, when the sub-employer's employee cannot receive
his/her claims such as wage, compensation, etc. primary employer shall also be liable for the whole
obligation to the employee. However, coexistence of primary employer and sub-employer shall be
required only in claims for instatement (ÖZEKES 2018: 294). Therefore, primary employer shall not
attend the mediation meetings for the claims raised by the sub-employer's employee for compensations
such as severance and notice pays, and/or for additional pays such as wages or overtime payments.
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COMPLETION OF MEDIATION
Cases in which the mediation activity shall considered to be completed are regulated in the paragraph
11 of Article 3 of the Labour Courts Law No.7036; in Article 17 of the Law No. 6325 on the Mediation
in Civil Disputes; and also in Article 25 of the By-law.
According to the Labour Courts Law, the mediator shall complete the mediation when he/she cannot get
into contact with the parties, when the meetings cannot be held because of non-attendance of the parties,
when an agreement is reached/not reached at the end of the meetings; and then, he/she drafts the final
minute and immediately informs the mediation office thereof (Labour Courts Law, art. 3/11).
Mediation activity shall also be completed upon an agreement reached by the parties; notification of
withdrawal from mediation activity, by one of the parties; request of the parties for the finalization of
the mediation activity; and confirmation, by the mediator, after consulting the parties, that further efforts
for mediation are unnecessary. Moreover, the process shall also be completed upon the confirmation
that the dispute is not suitable for mediation (Law on Mediation in Civil Disputes, art.17; By-law, art.
20).
When any of the parties fail to attend the process effectively, this means, as mentioned above, that
further efforts for mediation are unnecessary. It is important, especially in the field of Labour Law, to
fulfil the obligation to finalize the process, also in practice, when the mediator notices that any of the
parties fail to attend the process effectively. It should be closely monitored whether the employee, as
the weaker party is aware of his/her rights, as well as the process and its outcomes; the employee should
be referred to a lawyer, and if it is still observed that he/she cannot attend the process effectively, the
mediator should finalize the process.

FINAL MINUTE, AGREEMENT DOCUMENT AND ITS LEGAL NATURE
Finalization of the process shall be documented by the mediator in a minute. This minute shall enable
avoiding any doubts about whether the mediation activity has been completed, or not; if so, the exact
date of completion; and the calculation of some legal time limits accordingly (ÖZBEK 2016: 1256). The
mediator shall be obliged to keep this minute, together with the other documents submitted, for a period
of five years (Law on Mediation in Civil Disputes, art. 17/4; By-law, art. 20/4). This minute is called
the final minute. Agreement document is a contract in terms of material law (KAR 2018: 415;
CANBOLAT vd. 2017: 11).
Matters concerning the negotiations shall not be included in the final minute and agreement document.
The minute specifies whether the parties have reached an agreement, or not; and if an agreement is
reached, covers the text of the agreement; and the signatures of the parties, or their representatives.
Content of the agreement document shall be determined by the parties, themselves. This document
should be so clear that it will leave no room for doubt. For example, a conflict concerning whether the
agreed amount is the net or gross amount cannot be solved by the court to issue performability
annotation; and this will pose the subject of another case (EKMEKÇİ et al. 2019: 235-236). Moreover,
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upon agreement on reinstatement, parties should specify the start date of employment, payment for the
unemployed period as well as other rights of the employee; and the non-reinstatement compensation if
the employee is not reemployed; or otherwise, it shall be assumed that the parties have not agreed on
reinstatement. Points agreed on should be clear, for example, start date of employment cannot be stated
as “after a couple of weeks”, “at a date required by the employer”, or etc (KAR 2018: 406). If the
employee does not start work on the agreed date, cancellation of the labour contract shall become
applicable and the employer shall only have liability for its outcomes (Labour Law, art. 21/7).
At the end of the agreement, parties may require an enforceability annotation, from the court. This
annotation may be required from the civil court of the peace located in the place of work of the mediator,
if mediation is resorted to before filing a case; or from the court the case is heard, if parties mediation is
resorted to during course of the hearings. This is a matter of ex parte proceedings (ODAMAN et al.
2016: 57). The agreement including this annotation shall be deemed as a document with the force of a
verdict (Law on Mediation in Civil Disputes, art. 18/2). Agreement document signed jointly by the
parties, their lawyers and the mediator shall be deemed as a document with the force of a verdict, without
a need for enforceability annotation. (Law on Mediation in Civil Disputes, art. 18/4). Here, the Law
requires the signature of parties and their lawyers, together; and therefore, the agreement document
signed by the mediator and the lawyers, without the parties shall not be deemed as a document with the
force of a verdict (ÇİL 2018: 46).
Parties cannot file cases on matters they have agreed on (Law on Mediation in Civil Disputes, art. 18/5).
The phrase “a case cannot be filed” in the Law means that an agreement before the mediator does not
prevent filing a case but the settlement of the case on merits (AKKAN 2018: 9). However, the judiciary
may always declare the agreement document as void depending on the contract law-related reasons,
such as faults, cheats, or threats (OKUR 2019: 182, AKKAN 2018: 22; ÖZEKES, 2018: 307). Thus, the
Supreme Court declared the agreement document as void, on the grounds that it was not duly resorted
to mediation; mediation process was performed swiftly for a large number of employees and solely, by
means of documents without realizing any actual meeting; the mediator is already the lawyer of the
employer; and the employer acted in a way to attain the results related to the release agreement (Y.9.HD.,
11.6.2019, 3694/13040; similarly Y.9.HD., 11.6.2019, 3695/13041; as an example from the other
decisions of the same chamber, with the same date: case-law, decision and merits no.3696/13042
3697/13043; 3698/13044, www.yargitay.gov.tr, accessed 12.11.2020).

STATISTICS ON TURKISH MEDIATION
This section will cover the statistics on mediation in the Turkish judiciary. Although this study addresses
the mediation in labour law, with the aim of making a comparison, it would be appropriate to mention
commercial conflicts, another field where mediation is compulsory. Statistics on arbitrary mediation
will also be included to allow for a comparison between the practices of compulsory and arbitrary
mediation.
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Number
of Total
Files in
the
System

Number
Number of
of Files to Files
be
Negotiated
Negotiate
d

Number
Number
Agreement Rate
of Files of Files among
those
Agreed
Disagreed Negotiated
On

Arbitrary
Mediation

355,802

24,810

330,992

322,631

8,361

97%

Labour
Conflicts

920,047

36,308

883,739

551,572

332,167

62%

Commercial
Conflicts

225,288

24,010

201,278

110,800

90,478

55%

Total
Mediation

1,501,13
7

85,128

1,416,009

985,003

431,006

70%

Arbitrary mediation has been exercised since 14.11.2013; mediation in labour conflicts has been
exercised since 1.1.2018 and mediation in commercial conflicts has been exercised since 1.1.2019.
Statistics cover the period until 13.8.2020.2
Most remarkable point in the table is that the agreement rate in the arbitrary mediation is much higher
than the compulsory mediation. That the parties sit on the table with the intent to agree certainly plays
a great role in this. Therefore, encouraging parties to mediation is as important as rendering them to be
compulsorily subject to mediation phase. In mediation, States should promote agreement, e.g. meet the
mediation costs, at least to a certain extent. However, in Turkish judiciary, agreement is not particularly
promoted and as we have explained above under the “assignment” heading, Ministry of Justice only
meets 2-hour mediation costs, upon disagreement (İMK art. 3/14; HUAKY. art. 26/2).
We observe that in mediation as a procedural requirement, conflicts stemming from labour law end in
agreement more, in comparison to commercial conflicts. In this regard, we do not have any data, such
as a survey made with the parties, who reached an agreement. However, it is considered that contrary to
commercial cases, employees’ main aim is to take their receivables asap as they do not have much
capital and thus, prefer to reach an agreement. Moreover, it is also possible that they wanted to reach an
agreement avoiding judiciary conflicts, in order to maintain the opportunity to re-work with the
employer. As a case cannot be filed for the matters agreed on, main aim of the employer may be reaching

2

Statistics
on
mediation
are
published
in
the
website
of
The
Ministry
of
Justice:
https://adb.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/arabuluculuk-istatistikleri07012021034403. Statistics included in this study
have not yet been published but directly obtained from the Ministry of Justice.
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an agreement to eliminate the risk of any future cases, without waiting the period of limitation for the
labour receivables.

EVALUATION AND CONCLUSION
Emergence and development of labour law is based on the acknowledgement of the fact that the
employer and the employee are not equal. Equality depending on the concept of constitutional social
justice is grounded on the protection of the weak against the strong. When acted on the contrary to this
ground, dominating power of the employer against the employee which stems from holding the capital,
shall enslave the employee. Labour Law, which emerged as a result of this understanding, intervenes in
the labour contracts concluded between the parties. With absolutely imperative norms of labour law, the
freedom of contract is removed in certain fields. Labour law also allows various legal arrangements for
the benefit of the employee, through relatively imperative norms as well. Besides serving other purposes,
the imperativeness mentioned above essentially ensures the protection of the employee.
In mediation, parties are considered equal. However, it would not be right to consider that this inequality
would disappear immediately, and to assume that the parties can act as if equal, ignoring their knowhow, awareness about their legal rights, and financial situations. During the proceedings, which have a
complex and long nature, it is unlikely that one of the parties dominates over the other financially weaker
party and makes his/her own claims accepted, but in the mediation phase, this might be in favour of the
employer due to the above-mentioned points determining the balance of power; and may constitute an
immediate environment of pressure against the employee. Although, in line with the Mediation Law, it
is required to finalize the process if one of the parties cannot actively involve in, this is not always
applicable in practice.
In order to protect the employee who cannot involve in the process effectively, mediators should finalize
the meetings, rather than exerting effort to make parties reach an agreement. Moreover, in principle the
mediator is entitled to fee as a percentage over the agreement amount, and this is much higher in disputes
with higher dispute amount, as against the hourly rate the mediator receives when no agreement is
reached; and accordingly, the mediator would be financially motivated for an agreement. In other words,
when the parties reach an agreement the mediator would earn more. Anyway, in many cases, agreement
is reached when the employee consents to the amount offered by the employer, which is lower than the
amount to be granted in the trial. Indeed, for the employer not the sole but the primary attraction of
solving the dispute in the mediation phase is that it would cost him “cheaper” in comparison to the trial
phase. However, from the point of the employee, most advantageous side of mediation is the possibility
of reaching a solution “promptly”. This “promptness” required by the employee may serve for the
“cheapness” that the employer desires. Therefore, legal arrangement enabling the mediator to propose
an agreement to the parties is not applicable for the mediation under labour law.
As a result of all these reasons, it is essential to ensure that the employee is accompanied by a lawyer in
the meetings; and related legal arrangements should be introduced to pave the way for a circumstances
securing effective involvement of the employee in the process, raising his/her awareness about the
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process and its outcomes, informing about his/her legal rights, and enabling him/her to decide
accordingly. By this means, final minute on disagreement and also the agreement document shall be
much fairer.
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The Levels of the Causes of Vocational and
Technical High School Students’ Experiencing
Conflicts in Classrooms
Suzan ÇAKIR1
Süleyman GÖKSOY2

Abstract
The aim of this study is to search the Vocational and Technical Anatolian High School students’
perceptions related to the causes of experiencing conflicts in classrooms according to students’ opinions.
In order to examine the Vocational and Technical Anatolian High School students’ perceptions related
to the causes of experiencing conflicts according to gender, grade and field variables, the scale which
was produced to assess the causes of conflicts in classrooms by Argon in 2009 was used. Percentage
and frequency analysis in descriptive statistics, t-test for independent groups and the comparisons
considering the gender variable, one-way analysis of variance (ANOVA) analysis techniques were used.
It was seen that the Vocational and Technical Anatolian High School students’ perceptions related to
the causes of experiencing conflicts in classrooms were not too high but they were at a medium level.
When the Vocational and Technical Anatolian High School students’ perceptions of the causes of
experiencing conflicts regarding the gender variable were examined, it was seen that there were
statistical differences in the sub dimensions of lack of appreciation of the student by the teacher,
teacher’s learning and teaching environment skills, teacher’s communication skills, unfair treatments by
the teacher, biased behaviors by the teacher, teacher’s obeying the classroom rules, student behaviour
and total points of the scale except for the sub dimension of personal characteristics of student. It was
seen that there weren’t meaningful statistical differences in the Vocational and Technical Anatolian
High School students’ perceptions related to the causes of experiencing conflicts considering the grade
levels. When the Vocational and Technical Anatolian High School students’ perceptions related to the
causes of experiencing conflicts paying regard to the fields were examined, it was seen that there were
statistical differences in the sub dimensions of biased behaviour by the teacher, student behaviour, lack
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of appreciation for the student by the teacher, teacher’s obeying the classroom rules, teacher’s learning
and teaching environment skills, personal characteristics of the student, teacher’s communication skills,
unfair treatments by the teacher.
Keywords: Vocational and Technical Anatolian High School, Conflict.

1. Introduction
It is inevitable that there will be differences and conflicts that we face in the form of disagreements,
oppositions, frictions, and etc. in daily life due to differences of opinions and conflicts in every
community in which individuals whose habits, growing styles, tastes, perceptions, affective-cognitive
characteristics, and social aspects are different from each other. The encounter of the individual with a
conflict occurs in every period of one’s life. How one will come out of them with the least harm which
will be constantly encountered throughout his/her life and whose source will vary depends on one’s
attitudes and behaviors. Gürüz and Eğinli (2016) define conflicts as individuals’ becoming uneasy with
the manner of communication with each other, the other’s attitudes and behaviors, etc. when they realize
there are some differences between them in their inner worlds. Cüceloğlu (2002: 195), on the other hand,
regards frictions between individuals as conflicts as long as they live in the same environment with each
other, no matter how well-intentioned and understanding they are. It is said that when individuals have
the habit of using positive and peaceful conflict resolution techniques they regard the conflicts and
disagreements they encounter as constructive and productive but negative and problematic when they
have the habit of utilizing destructive conflict resolution methods as a result of an experience since the
perception of a conflict is affected by positive, peaceful, productive, cooperative, harmful, aggressive
and threatening events that individuals experience (Türnüklü, 2007: 130).
Vocational and Technical Anatolian High schools, which are the institutions where education and the
aims of education are realized, are composed of individuals whose objectives, goals, expectations and
habits, growing styles, tastes, perceptions, affective and cognitive characteristics are different from each
other; and it is an environment where interpersonal interactions are intense; and students are in a constant
communication with both their teachers and each other. Therefore, it is inevitable that there will be
diagreements and conflicts in classrooms where there are students with different features, as in every
community of people with different characteristics. In Akman's (2013) study of the attitudes of high
school students towards violence, it is seen that the attitude points of students at high schools with better
academic results towards it were lower than those of vocational high school students and it is stated that
the students with relatively lower academic knowledge showed more pro-violence attitudes than the
other students did. As can be seen, conflicts which are regarded as inevitable in societies and may
frequently be encountered in schools which are a part of the society could have multiple causes. As it is
understood from the reasons mentioned above, the most important reason for the emergence of
interpersonal conflicts and disagreements is the lack of student cooperation in the process of learning
and teaching. (Türnüklü, 2007).
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According to Civitci's (2011) study, it is pointed out that high school students were partly responsible
for creating conflicting situations by directing their anger caused by their feelings of loneliness to
themselves or others. A number of causes are mentioned in Sarpkaya's (2007) study on high school
students' reasons for experiencing disciplinary problems. It is concluded that most of the students are
focused on expressing themselves and being different from others; and students resort to conflicts and
display undisciplined behaviors to express themselves in the study. In another research conducted on
adolescents, it is stated that pro-violence behaviors were more common among the adolescent males
with low levels of academic achievement who liked to watch violence and heroic films (Avcı ve
Yıldırım, 2015). They concluded that the male students had committed more disciplinary offenses, about
one hundred percent more than female students had; and this might be due to physiological and cultural
reasons when Akpınar and Özdaş (2013) examined the disciplinary offenses committed by the high
school students in terms of gender. In a similar study, it is found that the male students exhibited more
pro-violence attitudes than female students did; the society tolerates their violent behaviors; and the
roles attributed to men has an influence on raising boys (Akman, 2013). Aydın's (2017) study on
adolescents concludes that Vocational and Technical Anatolian High School students exhibited more
aggressive behaviors; female students exhibited less aggressive behaviors than male students; and they
were better at problem solving skills. Future anxiety, inadequate family support, harmful habits,
inadequate self-confidence, and negative attitudes towards teachers are presented as the reasons for
student absenteeism in another study (Sağlam Çiçek and Dönmez, 2016). In the study of Nartgün and
Atik (2014), the students stated that appreciation for the student by the teacher, learning-teaching
environment and communication skills of the teacher, biased behavior by the teacher, teachers’ obeying
the classroom rules and student behavior were effective in experiencing conflicts in classrooms.
According to the results of the research above, it can be said that there is a negative relationship between
student satisfaction and the tendency to exhibit risky behaviors; and there is a positive relationship
between school satisfaction and academic achievement as well as school attendance. Furthermore, it can
be concluded that as the quality of the teacher-student relationship increases students get better at school
subjects and they feel more confident when they are not compared with their friends in the subjects such
as competition, effort and talent, etc. in the classroom environment where students spend most of their
time at school. The resolution of conflicts in daily life or school environments changes according to
reactions of people to conflicts. The response to a conflict is largely dependent on an individual's
perspective on the conflict, one’s learning from their past experiences, modelling and other people's
reactions to the conflict. Gaining awareness about the commonly used conflict resolution strategies can
be effective in resolving conflicts positively (Taştan, 2010: 1).
The aim of the study is to determine the levels of the causes of Vocational and Technical Anatolian High
School students’ experiencing in-classroom conflicts and differences between various variables and to
offer some suggestions based on these results. The levels of the reasons for Vocational and Technical
High School students’ facing conflicts in classrooms and differences between various variables were
investigated in this study. In this context, answers to the following questions are sought:
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1. What is the level of the causes of Vocational and Technical Anatolian High School students'
experiencing conflicts?
2. Is there a significant difference between the reasons of vocational and technical Anatolian High
School students experiencing conflicts in terms of gender, grade level and field?

2. Methods
The Model of Research
In this study, the relational screening model, one of the quantitative research methods, was utilized to
determine the levels of the reasons for Vocational and Technical Anatolian High School students’
experiencing conflicts in classrooms. The relational screening model is a research model that aims to
determine the existence and / or degree of change between two and more variables together (Karasar,
2014).
The causes of the Vocational and Technical Anatolian High School students’ experiencing conflicts in
classrooms in the city center of Düzce were examined in terms of various variables.
Population and Sample
The population of the study consisted of 4070 students in the ninth, tenth and eleventh grade in the eight
official vocational and technical Anatolian high schools in the city center of Düzce in the 2017-2018
academic year (MEB, 2017). The number of students studying in the common field of the seven
vocational and technical Anatolian high schools constituting the sample of the study was 3167. The
research sample was composed of 1039 students determined by the stratified sampling method. The
study group consisted of 579 female and 432 male students.
Data Collection Tools
The related field and literature about the reasons for experiencing conflicts in classrooms of Vocational
and Technical Anatolian High Schools was reviewed and the Scale for the Causes of Conflict in the
Classroom in which the first factor consisted of 9 items, the second factor consisted of 8 items, third
factor consisted of 7 items, fourth, fifth and sixth factors consisted of 4 items each, and seventh and
eight factors consisted of 3 items each was selected for the study. Its validity-reliability check was
completed and developed by Argon (2009) to measure the causes of university students’ experiencing
conflicts in classrooms. Cronbach α values investigated by Argon (2009) of the Scale for Causes of
Conflict in the Classroom whose sub-dimensions are appreciation of the student by the teacher, teachinglearning environment skills of the teacher, communication skills of the teacher, fair treatment by the
teacher, biased behavior by the teacher and teachers’ obeying the classroom rules, student behavior and
personal characteristics of the student ;and were found to be .91; .90; .87; .85; .77; .63; .84; .82 and .95
in total, respectively. On the other hand, Cronbach α values analyzed within the scope of our study were
found to be .88; .88; .84; .76; .66; .77; .85; .79 and .94 in total, respectively. When Cr α values are
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analyzed, it is observed that the results obtained by Argon (2009) vary between .63 and .95 while in this
study the values vary between .66 and .94.
Analysis of Data
The data set was created and a total of 1039 applications were transferred to the electronic environment
after the data collection. Whether the data set was normally distributed or not was examined in order to
determine the technique which will be used in the analysis of the data. The problem sentences were
analyzed after determining that the data showed normal distribution. Percentage and frequency analysis
for descriptive statistics, t-test for independent groups and the comparisons in terms of gender and the
one-way analysis of variance (ANOVA) for comparisons between grade and field variables were used
to predict the causes of conflicts in classrooms. The data were analyzed using the IBM SPSS 21.0
Package Program.

3. Results
Results with Regard to the Levels of the Causes of Vocational and Technical Anatolian High
School Students’ Experiencing Conflicts in Classrooms
The mean scores from the Scale for Causes of Conflict in the Classroom, its sub-dimensions and the
standard deviation related to distribution were calculated in order to determine the levels of the causes
of Vocational and Technical Anatolian High School students' experiencing conflicts in classrooms.
Points elicited from each sub-dimension were standardized by being divided into the number of articles
in it during the process of calculations. The results are presented in Table 1

Table 1. Vocational and Technical Anatolian High School students' scores from the sub-dimensions of
the Scale for the Causes of Conflict in the Classroom
N

̅
𝐗

SD

Appreciation of the Student by the Teacher

1011

2,68

,93

Teaching Environment Skills of the Teacher

1011

2,25

,82

Communication Skills of the Teacher

1011

2,48

,98

Fair Treatment by the Teacher

1011

2,73

1,01

Biased Behavior by the Teacher

1011

2,31

,98

Teachers’ Obeying the Classroom Rules

1011

2,13

,97

Student Behavior

1011

2,39

,94

Personal Characteristics of the Student

1011

2,49

1,06

Sub-dimensions

Scale
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The mean scores and standard deviation values of the Vocational and Technical Anatolian High School
students from the Scale for Causes of Conflict in the Classroom about the causes of experiencing
classroom conflicts are observed when Table 1 is examined. According to this, the biggest reason for
classroom conflicts was fair treatment by teachers (X ̅ = 2.73; SD = 1.01). It is followed by the subdimensions of appreciation of the student by the teacher (X̄ = 2,68; SD =, 93), personal characteristics
of the student (X ̅ = 2.49; SD = 1.06), and communication skills of the teacher (X ̅ = 2.4; SD =, 98),
student behavior (X ̅ = 2.39; SD =, 94), biased behaviors by the teacher (X ̅ = 2.31; SD =, 98), teaching
environment skills of the teacher (X ̅ = 2.25) SD =, 82), respectively. The sub-dimension, where the
students had the lowest average mean score for the cause of a conflict in classrooms, was teachers’
obeying the classroom rules (X ̅ = 2.13; SD =, 97).
It was determined that students had considered the most important cause of conflicts in classrooms as
comparisons of student achievements, unequal distributions of tasks and the right to speak, and unjust
treatments in the sub-dimension of fair treatment by the teacher. It has the highest value as to the level
of experiencing conflicts in classrooms. With regard to the sub-dimension of appreciation of the student
by the teacher, which had the second highest value in the scale, it is concluded that students regard the
situations like humiliating attitudes, inconsistent behaviours in regard to the implementation of
classroom rules, arguments with students, determination of the classroom rules by teachers,
intimidations with low marks, reprimands, preparations of exams which include questions from the
subjects not included in the curriculum, a constant emphasis on students’ errors, incompetence and the
lack of an announcement of the rating scale as the most important causes for conflicts in classrooms. It
can be said that a positive relationship between the teacher and the student, a feeling of self-dignity and
confidence in justice of teachers are more significant factors as to preventing conflicts in classrooms
than personal characteristics of the student, communication skills of the teacher, biased behaviour by
the teacher and teaching environment skills of the teacher when the other results are taken into
consideration.

Results Related to the Differentiation of the Reasons for Vocational and Technical Anatolian High
School Students’ Experiencing Conflicts in Classrooms in Terms of Gender, Grade Levels and
Fields
The Causes of Conflicts in Classrooms and Gender
Table 2 shows the t-test results for the independent groups to determine whether the causes of Vocational
and Technical Anatolian High School students' experiencing conflicts in the classroom differ by gender.
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Table 2. T-Test Results Regarding the Comparison of Vocational and Technical Anatolian High School
Students’ Scores from the Scale for the Causes of Conflicts in Terms of Gender
Gender

N

̅
𝐗

Ss

sd

t

p

Appreciation of the Student
by the Teacher

Female

579

22.75

7.98

1009

-5.969

.000

Male

432

25.87

8.58

Teaching-Learning
Environment Skills of the
Teacher

Female

579

17.07

5.91

1009

-5.108

.000

Male

432

19.25

7.22

Communication Skills of
the Teacher

Female

579

9.58

3.80

1009

-3.200

.001

Male

432

10.39

4.10

Fair Treatment by the
Teacher

Female

579

10.61

3.90

1009

-2.907

.004

Male

432

11.35

4.22

Biased Behavior by the
Teacher

Female

579

6.25

2.58

1009

-8.551

.000

Male

432

7.82

3.11

Teachers’ Obeying the
Classroom Rules

Female

579

5.94

2.63

1009

-5.769

.000

Male

432

7.02

3.14

Female

579

15.84

5.74

1009

-4.981

.000

Male

432

17.99

7.476

Female

579

9.74

3.99

1009

-1.912

.056

Male

432

10.27

4.51

579

97.80

26.45

1009

-6.757

.000

432

109.99

29.72

Sub-dimensions

Dimensions of Scale

Student Behavior
Personal Characteristics of
the Student

Total Scores from The Scale for Female
Causes of Conflict in the
Male
Classroom
N=1011, p<.05, p<.01

It is clear that Vocational and Technical Anatolian High School students’ scores obtained from the subdimensions of appreciation of the student by the teacher (t(1009)= -5.969, p<.05), teaching-learning
environment skills of the teacher (t(1009)=-5.108, p<.05), communication skills of the teacher
(t(1009)=-3.200, p<.05), fair treatment by the teacher (t(1009)=-2.907, p<.05), biased behavior by the
teacher (t(1009)=-8.551, p<.05), teachers’ obeying the classroom rules (t(1009)=-5.769, p<.05) and
student behavior (t(1009)=-4.981, p<.05) and the entire scale (t(1009)=-6.757, p<.05) differ by gender
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when Table 3 is analyzed. There was no significant difference in the sub-dimension of personal
characteristics of the student (t(1009)=-1.912, p<.05) in terms of gender. According to the results, the
male students scored significantly higher than the female students in all sub-dimensions and total scores
from the scale except for the sub-dimension of personal characteristics of the student. It can be said that
the dimensions mentioned above cause more conflicts in the classroom according to the opinions of the
male students.

The Causes of Conflicts in Classrooms and Grade Level
The results of the one-way analysis of variance (ANOVA) in order to determine whether the causes of
Vocational and Technical Anatolian High School students' experiencing conflicts in the classroom differ
in terms of grade levels are presented in Table 3.

Table 3. The ANOVA Results Regarding the Comparison of the Scores of Vocational and Technical
Anatolian High School Students from the Scale for the Causes of Conflict in the Classroom with Regard
to Grade Levels

Sub-dimensions

Dimensions of Scale

S. V.

S. S.

Df

M.S.

F

p

Appreciation of the
Student by the Teacher

Intergroup

254.896

2

127.448

1.816

.163

Intragroup

70742.269

1008

70.181

Teaching-Learning
Environment Skills of the
Teacher

Intergroup

91.330

2

45.665

1.051

.350

Intragroup

43779.645

1008

43.432

Communication Skills of
the Teacher

Intergroup

40.054

2

20.027

1.282

.278

Intragroup

15745.675

1008

15.621

Fair Treatment by the
Teacher

Intergroup

38.894

2

19.447

1.181

.308

Intragroup

16604.259

1008

16.472

Biased Behavior by the
Teacher

Intergroup

2.628

2

1.314

.153

.858

Intragroup

8675.658

1008

8.607

Teachers’ Obeying the
Classroom Rules

Intergroup

2.274

2

1.137

.134

.875

Intragroup

8569.073

1008

8.501

Intergroup

68.911

2

34.456

.785

.456

Intragroup

44232.640

1008

43.882

Student Behavior
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Personal Characteristics
of the Student
Total Scores from The Scale
for Causes of Conflict in the
Classroom

Intergroup

10.030

2

5.015

Intragroup

18072.138

1008

17.929

Intergroup

734.528

2

367.264

Intragroup

821360.305

1008

814.842

.280

.756

.451

.637

S.V.= Source of Variance, S.S.=Sum of Squares, M.S.=Mean of Squares

It is seen that Vocational and Technical Anatolian High School students’ scores from the sub-dimensions
of appreciation of the student by the teacher (F(2, 1008)=1.816, p>. 05), teaching-learning environment
skills of the teacher (F(2, 1008)=1.051, p>. 05), communication skills of the teacher (F(2, 1008)=1.282,
p>. 05), fair treatment by the teacher (F(2, 1008)=1.181, p>. 05), biased behavior by the teacher (F(2,
1008)=.153, p>. 05), teachers’ obeying the classroom rules (F(2, 1008)=.134, p>. 05), student behavior
(F(2, 1008)= .758, p>. 05), personal characteristics of the student (F(2, 1008)=.756, p>. 05) and the
entire scale (F(2, 1008)=.637, p>. 05) do not significantly differ by grade levels. The Vocational and
Technical Anatolian High School students’ perceptions of the causes of conflicts in the classroom do
not differ in terms of grade levels.

The Causes of Conflicts in Classrooms and Fields
The results of the one-way analysis of variance (ANOVA) performed in order to determine whether the
causes of classroom conflicts in Vocational and Technical Anatolian High Schools differ in terms of
fields are presented in Table 4.
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Table 4. The ANOVA Results Regarding the Comparison of the Scores of Vocational and Technical
Anatolian High School Students from the Scale for the Causes of Conflict in the Classroom in Terms of
Fields

Sub-dimensions

Dimensions of Scale

S.V.

S.S.

Df

M.S.

F

p

Appreciation of the Student by
the Teacher

Intergroup

3001.371

8

375.171

5.529

.000

Intragroup

67995.794

1002

67.860

Teaching-Learning
Environment Skills of the
Teacher

Intergroup

1287.293

8

160.912

3.786

.000

Intragroup

42583.682

1002

42.499

Communication Skills of the
Teacher

Intergroup

399.519

8

49.940

3.252

.001

Intragroup

15386.210

1002

15.355

Intergroup

273.290

8

34.161

2.091

.034

Intragroup

16369.864

1002

16.337

Biased Behavior by the
Teacher

Intergroup

735.622

8

91.953

11.600

.000

Intragroup

7942.665

1002

7.927

Teachers’ Obeying the
Classroom Rules

Intergroup

303.116

8

37.890

4.592

.000

Intragroup

8268.231

1002

8.252

Intergroup

2003.586

8

250.448

5.933

.000

Intragroup

42297.965

1002

42.214

Intergroup

472.348

8

59.044

3.360

.001

Intragroup

17609.820

1002

17.575

Intergroup

37604.555

8

4700.569

6.004

.000

Intragroup

784490.278

1002

782.924

Fair Treatment by the Teacher

Student Behavior
Personal Characteristics of the
Student
Total Scores from The Scale for
Causes of
Conflict in the
Classroom
N=1011, p<.05, p<.01

As can be seen above, in Table 4, it is clear that Vocational and Technical Anatolian High School
students’ scores from the entire scale (F(8, 1002)=6.004, p<. 05) and the sub-dimensions of appreciation
of the student by the teacher(F(8, 1002)=5.529, p<. 05), teaching-learning environment skills of the
teacher (F(8, 1002)=3.786, p<. 05), communicative skills of the teacher (F(8, 1002)=3.252, p<. 05), fair
treatment by the teacher (F(8, 1002)=2.091, p<. 05), biased behavior by the teacher (F(8, 1002)=11.600,
p<. 05), teachers’ obeying the classroom rules (F(8, 1002)=4.592, p<. 05), student behavior (F(8,
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1002)=5.933, p<. 05), personal characteristics of the student (F(8, 1002)=3.360, p<. 05) differ
significantly with regard to the fields.
Tukey Multiple Comparison Test was implemented in order to determine the sources of differences in
the sub-dimensions and the total score from the scale. According to the results:
̅=21.06,
It is found that the mean scores of the students in the field of child development and education (X
̅=26.43,
SD=7.28) are significantly lower than those of the students in the field of office management (X
̅
̅
SD=6.58), accounting and finance (X=26.47, SD=7.95) and electrical-electronics (X=26.54, SD=9.87)
in the sub-dimension of appreciation of the student by the teacher. Moreover, it is seen that the mean
̅=23.10, SD=8.45) are significantly lower than those of the
scores of the students in the common field (X
̅=26.47, SD=7.95) and electric-electronics (X
̅=26.54,
students in the field of accounting and finance (X
SD=9.87). Students in the common field and the field of child development and training suppose that
teacher behaviors (teasing/humiliation, the determination of classroom rules by teachers and
inconsistencies in actions, arguments/reprimands, intimidations with low marks and an emphasis on the
student’s errors and incompetence, etc.) have little effect on experiencing conflicts in classrooms.
It is obvious that the mean scores of the students studying in the field of accounting and finance
̅=19.71, SD=6.80) and electrical-electronics (X
̅=19.98, SD=8.10) are significantly higher than those
(X
̅=16.22, SD=5.38) and food and
of the students in the field of child development and education (X
̅=16.66, SD=5.74) in the sub-dimension of teaching environment skills of the
beverage services (X
teacher. The students of accounting and finance and electrical-electronics fields think that a teacher's
planning, preparation, time management, teaching and teaching environment skills are more effective
in the decrease of the number of conflicts in classrooms, which is contrary to the opinions of the students
in the fields of food and beverage services and child development and education.
̅=10.44, SD=4.11) and
The mean scores of the students in the field of accounting and finance (X
̅=11.20, SD=4.71) are found to be significantly higher than those of the students
electrical-electronics (X
̅=8.84, SD=3.38) in the sub-dimension of the
in the fields of child development and education (X
communication skills of the teacher. It is also seen that the mean scores of the students in electrical̅=11.20, SD=4.71) are significantly higher than those of the students in the common
electronics field (X
̅=9.53, SD=3.81). According to the views of students in the field of accounting and finance,
field (X
electrical-electronic field students and electrical-electronic field students, a teacher's inability to utilize
different tones of voice and body language, inappropriate speech pace and lessons with only auditory
and verbal cues are the most important reasons for experiencing conflicts in classrooms.
̅=11.91, SD=4.27) are
It is found that the mean scores of the students in the electrical-electronics field (X
significantly higher than those of the students studying in the field of child development and education
̅=10.04, SD=3.57) with regard to the sub-dimension of fair treatment by the teacher. The students in
(X
the field of electrical-electronics suppose that comparisons of student achievements, unequal
distributions of tasks and the right to speak, and unjust treatments are the most important factors in
regard to the causes of conflicts in classrooms, which is not the case for the students in the field of child
development and education. These results show that the students in the field of child development and
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education are more likely to believe that their teachers behave more fairly than those of the students in
the field of electrical-electronics.
̅=8.22, SD=3.10)
It is found that the mean scores of the students in the field of accounting and finance (X
̅=8.64, SD=3.27) are significantly higher than those of the students in the
and electrical-electronics (X
̅=6.66, SD=2.82), child development and education (X
̅=5.59,
field of information technologies (X
̅
̅=6.20,
SD=2.29), clothing production technologies (X=6.40, SD=2.04), graphics and photography (X
̅=6.47, SD=2.28), office management (X
̅=6.81, SD=2.58) and
SD=2.65), food and beverage services (X
̅=7.01, SD=3.16) in the sub-dimension of biased behaviors by a teacher.
students in the common field (X
It is also obvious that the mean scores of the students in the field of child development and education
̅=5.59, SD=2.29) are significantly lower than those of the students in the field of information
(X
̅=6.66, SD=2.82) and the common field (X
̅=7.01, SD=3.16). The students in the field of
technologies (X
accounting and finance and electrical-electronics are of the opinion that the political view of a teacher,
gender discriminations and use of foul language are more likely to result in conflicts in classrooms,
which is contrary to the views of the students in the common field and in the fields of child development
and education, clothing production technologies, graphics and photography, food and beverage services
and office management. The fact that the average scores of the students in the field of child development
and education were lower than those of the students in the field of information technologies can be
interpreted as the absence of such discriminations due to being composed of only female students.
̅=7.54, SD=3.45) are found to be
The mean scores of the students in the field of electrical-electronics (X
̅=5.45,
significantly higher than those of the students in the fields of child development and education (X
̅
̅
SD=2.36), food and beverage services (X=6.12, SD=2.86) and office management (X=5.74, SD=2.35)
in the sub-dimension of a teacher’s obeying classroom rules. It is also seen that the average scores of
̅=6.96, SD=3.21) are higher than the students in the
the students in the field of accounting and finance (X
̅=5.45, SD=2.36). It can be said that the students in the field
field of child development and education (X
of electrical-electronics and accounting and finance regard unpunctual behaviors, ignoring the rule of
no drinking and eating in the classroom and a constant emphasis on undesirable behaviors as the most
important causes of conflicts in classrooms.
̅=18.27,
It is found that the average scores of the students in the field of information technologies (X
̅=15.49,
SD=6.83) are significantly higher than those of the students in the fields of child development (X
̅
SD=4.67) and education, clothing production technologies (X=14.26, SD=5.62), graphics and
̅=15.30, SD=6.34) and food and beverage services (X
̅=14.45, SD=5.64) in the subphotography (X
̅=18.07, SD=6.37) of the
dimension of student behavior. It is also understood that the mean scores (X
̅=18.55, SD=7.93) and office management (X
̅=18.55,
students in the fields of electrical-electronics (X
SD=7.93) are significantly higher than those of the students in the fields of child development and
̅=15.49, SD=4.67), clothing production technologies (X
̅=14.26, SD=5.62) and food and
education (X
̅=14.45, SD=5.64). Students in the fields of information technologies, electricalbeverage services (X
electronics and office management hold the view that cheating in exams, conversations between students
in classrooms, unauthorized leaves, defiance against authority, continuous absenteeism, habitual
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lateness to class, etc. are more likely to lead to conflicts in the classroom, which is not the case according
to the views of the students of the other fields.
̅=10.61,
It is seen that the mean scores of the students in the field of information technologies (X
SD=4.17) are significantly higher than those of the students in the fields of clothing production
̅=8.47, SD=3.33) and food and beverage services (X
̅=8.56, SD=4.15) in regard to the
technologies (X
sub-dimension of personal characteristics of students. According to the results, bringing personal
problems to class, intolerance to criticism, anxiety or anger, telling lies cause conflicts in classrooms are
the most common issues among the students in the field of information technologies, which is contrary
to the opinions of the students in the fields of clothing production technologies and food-beverage
services.
̅=93,.02,
It is found that the mean scores of the students in the field of child development and education (X
SD=23.59) are significantly lower than those of the students in the fields of information technologies
̅=1,4.34 SD=29.40), office management (X
̅=108.69, SD=23.64), accounting and finance (X
̅=109.68,
(X
̅=114.86, SD=31.46) when the comparisons of the total scores
SD=28.92) and electrical-electronics (X
from the scale are analyzed. It is also understood that the average scores of the students in the field of
̅=114.86, SD=31.46) are significantly higher than those of the students in the
electrical-electronics (X
̅=98.03, SD=25.09), graphics and photography (X
̅=97.93,
fields of clothing production technologies (X
̅=97.03, SD=26.29), and students in the common field (X
̅=101.32,
SD=27.34), food-beverage services (X
SD=29.81). According to the results of the comparisons of total scores from the scale, it can be said that
the students of child development experience conflicts in classrooms less than the students of other fields
do; and the students studying in the field of electrical-electronics face conflicts in classrooms more than
the students in the other fields do.

4. CONCLUSIONS and SUGGESTIONS
Conclusions
Results In Regard to the Levels of the Causes of Vocational and Technical Anatolian High School
students’ Experiencing Conflicts in Classrooms
The sub-dimension of unfair treatments by a teacher has the highest points, followed by the subdimension of the lack of appreciation for a student by a teacher (I’ m uncertain) with regard to the causes
of Vocational and Technical Anatolian High School students’ experiencing conflicts in the classroom.
It is seen that the rest of the sub-dimensions are at the level of “I don’t agree”. According to these results,
it can be said that Vocational and Technical Anatolian High School students’ perception of the causes
of experiencing conflicts in the classroom is not very high but only average. This can be interpreted as
the presence of conflicts in the classroom. It can also be observed that activities such as guidance,
sociocultural events, etc. could be useful in order to improve student-teacher interactions and and
eliminate the causes of conflicts in the classroom which are perceived at an average level. In a similar
study conducted by Nartgün and Atik (2014), they found that students think a lack of appreciation for a
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student by a teacher, inadequate learning-teaching environment and communication skills, biased
behaviors, disregarding classroom rules and student behaviors lead to conflicts in the classroom. Unless
teachers come to the classroom with skills that allow them to establish a culture that proactively
minimizes student behavior problems and at the same time allows them to intervene in positive,
educative, effective ways when students are disruptive, it will create an aggravating effect on classroom
conflicts. A school reform encouraging student-centered classrooms is a positive step and it will increase
teachers’ depth of content knowledge while their pedagogical content knowledge is also an important
contributor to an environment free of conflicts in classrooms (Allen, 2010).

Results in Terms of Gender, Grade Level and Field Variables With Regard to the Causes of
Vocational and Technical Anatolian High School Students’ Experiencing Conflicts in Classrooms
Vocational and Technical Anatolian High School students’ scores from the sub-dimensions of
appreciation of the student by the teacher, learning teaching environment skills of the teacher,
communication skills of the teacher, fair treatment by the teacher, biased behavior by the teacher,
teachers’ obeying the classroom rules and student behavior and their total scores from the scale differ
by gender except for the sub-dimension of personal characteristics of the student when the effect of
gender is analyzed with regard to the causes of Vocational and Technical Anatolian High School
students’ experiencing conflicts in classrooms. According to the results, the male students scored
statistically higher than the female students in all of the sub-dimensions except for the sub-dimension
of personal characteristics of the student and the entire scale. The male Vocational and Technical
Anatolian High School students experience conflicts in classrooms more than female students.
While the level of the male students’ risky behaviours are higher than that of the female students at the
high school level according to the results of some similar studies (Akman, 2013; Akpınar ve Özdaş,
2013; İnan, 2017; Özgür vd. 2011; Şahan ve Duy, 2017) it is found that there is no difference between
the male and the female students with regard to their opinions about the causes of conflicts in classrooms
according to a study by Nartgün and Atik (2014). In another study on adolescents, it is observed that the
boys had more aggressive behaviors than the girls; and the girls exhibited more behaviors towards
solving problems than the boys.(Yavuzer, Karataş and Gündoğdu, 2013)
It is seen that Vocational and Technical Anatolian High School students’ opinions about the reasons for
conflicts in classrooms do not significantly differ by grade level when the effect of grade level is
analyzed in regard to the Vocational and Technical Anatolian High School students’ views about the
causes of conflicts in classrooms. Hence, the Vocational and Technical Anatolian High School students’
perceptions of the causes of classroom conflicts do not differ by grade level.
According to the results of Nartgün and Atik’s study (2014), it is obvious that while there are some
differences in the sub-dimensions of learning-teaching environment skills, fair treatment by the teacher,
biased behavior by the teacher, teachers’ obeying the classroom rules and student behavior when a
comparison is made in terms of grade levels; especially the eleventh graders think differently than
students in the other grade levels and it is concluded that the reason could be their identifying themselves
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with their own classroom or school. Furthermore, another study shows the eleventh graders who could
not become a part of an effective social circle and thus felt loneliness at school expressed anger far more
destructively than the students in the lower grades did. (Civitci, 2011). In the study conducted by Akman
(2013) on the high school students, it is seen that the tenth grade students had a positive attitude towards
violence when compared to the students in the other grade levels. Şimşek and Çöplü (2018), on the other
hand, state that there is a direct proportion between the grade levels and risky behaviors. In the study
conducted by Özgür et al. (2011) on high school students, it is said that the violence tendency scores of
the eleventh grade students were higher than the mean scores of the ninth and the tenth grade students.
The sub-dimensions showing significant differences are biased behaviors by the teacher, student
behavior, appreciation of the student by the teacher, teachers’ obeying the classroom rules, learningteaching environment skills of the teacher, personal characteristics of the student, communication skills
of the teacher and fair treatment by the teacher when the influence of fields is analyzed with regard to
Vocational and Technical Anatolian High School students’ opinions about the causes of experiencing
conflicts in classrooms. It is obvious that the average score of the field of child development and
education is significantly lower than those of other fields. The reason for this could be the fact that all
of the students in the field are female students. It is found that the mean scores of the students in the
field of accounting and finance are significantly higher than those of the students of the other fields in
the sub-dimensions of teaching environment skills of the teacher, communication skills of the teacher,
biased behavior by the teacher and teachers’ obeying the classroom rules. It is seen that the average
scores of the students in the fields of electrical-electronics and accounting and finance from the subdimensions of biased behavior by the teacher and student behavior and the mean score from the entire
scale are significantly higher than those of the students studying in the other fields. The average scores
of the students in the field of information technologies and office management in the sub-dimension of
student behavior are found to be significantly higher than those of the students in the other fields and it
is also observed that the mean scores of the students in the field of information technologies are
significantly higher than those of the students in some of the fields.
Suggestions
The causes creating the sub-dimension of fair treatment by the teacher, which has the highest effect
according to the Vocational and Technical Anatolian High School students and appreciation of the
student by the teacher, the second most effective factor, might be explored.
The reasons why male students at Vocational and Technical Anatolian High Schools experience more
conflicts in classrooms than female students do could be investigated. Moreover, competitive education
environments can be transformed into collaborative ones; and peer mediation trainings are
recommended to decrease male students’ experiencing more conflicts in classrooms.
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Sharing Life Histories: Re-Constructing
Teacher Identity by Examiniig the Lived
Experience
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Abstract
The current study was designed to investigate the teacher identity construction at tertiary level in
Pakistan. The objective was to find out how the participants became professional university teachers
and constructed their personal and professional identity. It also focused on the changes and transitions
these teachers underwent over a period of time due to myriad factors and constraints in their daily lives.
The study was qualitative in nature and was placed in the constructivist/interpretivist paradigm. The
researcher investigated the lived experiences and identities of seven university teachers from seven
different cities of Pakistan, who were selected purposively. The selected participants had an experience
between 5 and 12 years as professional teachers in an urban public or private sector university. Using
the Life History Approach to narrative inquiry, the researcher conducted in-depth semi structured
interviews with each participant. The inductively analysed data highlighted several themes such as deep
connection and interest in the students and their performance; setting personal standards and criteria for
pedagogy; accepting the extra time and effort needed for effective teaching; frustration and challenges
with administrative tasks which deter from teaching; consciously developing an approachable teacher
persona; using a balanced approach in teaching, based on mixing the traditional and innovative
techniques; and a deep-rooted influence of childhood memories and experiences in guiding actions and
choices as a teacher.
Keywords: Teacher Identity Construction; Tertiary Education, Narratives, Life Histories, Semi
Structured Interviews; Qualitative Research; Constructivist/Interpretivist Paradigm
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Exploring Issues related to English Language
Teaching via Online Classes
Dr. Afsheen SALAHUDDIN1

Abstract
Smith & Hill (2019) have stated that blended learning including both online and face to face classes has
been popular for almost last two decades for educational purposes. König (2020) et.al have explained
the fact that online learning had to be adapted by the educational institutes of the whole world as it was
an imposed change due to Covid-19 pandemic in 2019. In Pakistani context this trend was also followed
but certain loop holes have also been observed. The present study has adopted a qualitative paradigm
for the in-depth analyses of the usage of online classes in a public sector university of Lahore, Pakistan.
The problem identified was the students’ and teachers’ issues related to the online classroom. The
research question developed for the present study was: Why could not the online classes be conducted
effectively in our context for teaching English language? For this purpose five university teachers and
20 university students were selected and interviewed about their views on the concerned topic. The
interviews were semi-structured consisting of five open ended questions. The interviewees were chosen
through convenient sampling technique. The interviews were recorded and then transcribed. Thematic
analysis techniques was utilized for the data analysis. The basic themes which emerged were the
following: Both the teachers and students stated that they are not comfortable with the online classes
because of certain issues the most dominant was the poor internet and an interrupted supply of
electricity. Therefore it is concluded that conducting effective online classes will take some time in our
context as it needs a large scale planning.
Keywords: blended learning, online classes, English language teaching
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Nâzım Hikmet Şiirinde Politik Dil: Adnan
Menderes Örneği
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Öz
II. Dünya Savaşı sonrası dünyada siyasi, sosyal, ekonomik değişikler kendini gösterir. Dünya
paktlara ayrılırken soğuk savaş yılları başlar. Kapitalist dünya ile sosyalist dünyanın karşı karşıya
geldiği bu kamplaşmada ideolojik bir mücadele yaşanır. Devletçi anlayışı temsil eden CHP’nin
yerine 1950’de yapılan seçimle iktidara gelen Demokrat Parti, liberal politikalar uygular. NATO’ya
girer, ülkeyi Batı’ya yaklaştırır. Dünyanın keskin çizgilerle kutuplara ayrıldığı böyle bir ortamda
sosyalist anlayışa bağlanmış olan Nâzım Hikmet, Demokrat Parti iktidarına ve Başbakan Adnan
Menderes’e yönelik politik içerikli manzum metinler kaleme alır. O, Türkiye’nin Menderes
hükûmetiyle Amerika’ya “satıldığı”na hükmeder. Bu bildiride Nâzım Hikmet’in henüz gereğince ele
alınmamış olan Adnan Menderes ve Demokrat Parti odaklı manzum metinleri eleştirel bakışla
değerlendirilmeye çalışılacaktır.
Anahtar kelimeler: Nâzım Hikmet, Adnan Menderes, politik dil.

Abstract
Political, social and economic changes manifest themselves in the world after the Second World War.
The years of the cold war begin as the world breaks into pacts. An ideological struggle takes place
in this polarization where the capitalist world and the socialist world face each other. The Democrat
Party, which came to power with the election held in 1950 instead of CHP, which represents the
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statist understanding, applies liberal policies. The government enters NATO, brings the country
closer to the West. Nâzım Hikmet, who is attached to the socialist understanding in such an
environment where the world is divided into sharply polarized lines, writes poetic texts with political
content for the Democrat Party government and Prime Minister Adnan Menderes. He decides that
Turkey is "sold" to America by the Menderes government. In this paper, Nâzım Hikmet's poetic texts
focused on Adnan Menderes and the Democrat Party, which have not been dealt with properly yet,
will be evaluated with a critical perspective.
Keywords: Nâzım Hikmet, Adnan Menderes, political language.

GİRİŞ
20. yüzyıl, insanlık tarihinin önemli gelişmeler ve kırılmalar yaşadığı, bilimsel çalışmalarda dikkate
değer başarılar kazandığı, bunun yanında iki dünya savaşıyla alt üst olduğu, ideolojik kutuplaşmanın
derinleştiği bir yüzyıl olmuştur. 21. yüzyıla gelinceye kadar bu düzeyde atılımların ve sarsıntıların
gerçekleştiği bir yüzyıl yaşandığına tanık olunmaz. İzafiyet teorisinden uzay araştırmalarına,
psikanalizden aya yolculuğa, televizyondan bilgisayar ve internete kadar önemli gelişmeler, buluşlar
yüzyılın farklı evrelerini doldurur. Diğer yandan insanlık, salgın hastalıklar dünya savaşları ve ideolojik
kamplaşmalarla zor bir yüzyıl yaşar. 2. Dünya Savaşı sonrası ideolojik kamplaşmaya bağlı yaşanan
soğuk savaş dönemi, çeşitli toplum katmanları yanında aydınlar ve sanat insanları üzerinde de etkisini
gösterir. Roman, hikâye, tiyatro, şiir gibi edebî türlerde ideolojik parçalanmışlığın izini sürmek
mümkündür. Bu bildiride 2. Dünya Savaşı sonrası kapitalist blokta yer alan Türkiye’de liberal
açılımlarıyla bilinen Demokrat Parti ve Başbakan Adnan Menderes’e sosyalist/komünist ideoloji
içerisinden Nâzım Hikmet’in manzum metinlerinde getirdiği eleştirel bakış değerlendirilmeye
çalışılacaktır.
II. Dünya Savaşı sonrası dünyanın iki bloka ayrılması gerçekleşir. Türkiye bu iki bloktan birini seçmek
durumunda kalır. Kuzeyden gelen tehdit, onu Batı’ya doğru iter.
“1945-1946 yıllarında Sovyetlerin bir yandan Türkiye’nin doğu Anadolu topraklarını resmen
istemesi ve öte yandan da Boğazlara yerleşmek hususundaki isteklerini resmen açıklaması
Türkiye Cumhuriyetini, MilIî Mücadeledenberi en kritik safhaya sokmakta idi. Egemenlik ve
toprak bütünlüğüne karşı yönelen bu tehlike karşısında Türkiye, Sovyet Rusya karşısında
gerçekten bir denge unsuru olabilecek bir kuvvete dayanmak ve böyle bir kuvvetin ittifakını
elde etmek zorunda bulunuyordu” (Armaoğlu, 1992: 517).
II. Dünya Savaşı’nda yenilmiş Almanya ve İtalya, yıpranmış Fransa ve İngiltere dışında Sovyetler
Birliği’nden daha güçlü Amerika Birleşik Devletleri müttefik olmak için cazip görünür. Türkiye’ye
moral veren 1947 Truman Doktrini ve NATO’nun kuruluşu, kendini güvenceye almak isteyen
Türkiye’nin önünde önemli bir fırsat olarak belirir. Kuruluşundan itibaren katılmak istediği NATO’ya,
1950’de Kore’ye asker gönderdikten sonra ancak 1952’de girerek kapitalist bloktaki yerini alır. Bu
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durum yayılmacı politika içinde olan Sovyetler Birliği’nin tepkisini çekmekle birlikte, kuzeyden
gelebilecek baskı karşısında Türkiye’ye rahatlama yaşatır (Armaoğlu, 1992: 518-521).
Türkiye’nin NATO’ya girmesiyle NATO’yla ve Amerika’yla bir dizi antlaşma yapılır. Türkiye
toprakları NATO’nun kullanımına açılır. 10 Mart 1954 tarihli “NATO Antlaşması gereğince taraflar
arasında yapılacak işbirliğini daha etkili bir biçimde gerçekleştirmek için birbirilerinin topraklarında
tesis kurmak, askeri personel bulundurmak ve bunların tabi olacağı yargı organı ve usulü” belirlenir
(Sander, 1979: 107).
“Gizli olan ve Birleşmiş Milletler’e tescil edilmemiş bulunan bu anlaşmanın, Türkiye’de bir
Amerikan stratejik hava üssünün kurulmasını, Amerikan uçaklarının Esenboğa, Diyarbakır,
Eskişehir ve İzmir havaalanlarından, Amerikan gemilerinin Türk limanlarında barınma ve
tamir kolaylıklarından yararlanmalarını, çeşitli tesisler kurulabilmesi için A.B.D.’ne Türk
topraklarında ‘bilabedel arazi tahsis’ edilmesini öngördüğü belirtilmektedir” (Sander, 1979:
109).
5 Mart 1959 Türkiye-ABD ikili anlaşmasında ise Türkiye bir saldırıya uğradığında talep etmesi hâlinde
Amerika’nın silahlı kuvvetlerin kullanılması dâhil her türlü harekete girişeceği karar altına alınır (Altun,
2019: 96-97). 1957’de karara bağlanan Jübiter füzeleri, 1959’da Türkiye’de yerleştirilir (Altun, 2019:
150).
4 Nisan 1949’da NATO’nun kurulması, 1950’de Kore Savaşı’nın başlaması gibi gelişmeler yaşanırken,
NATO’nun karşısında sekiz ülkenin katılımıyla 1955’te Varşova Paktı’nın oluşması gerçekleşir. 1950’li
yıllarda iki blok arasında gergin bir süreç yaşanır. Bu gerginlik, 1960’ların başındaki füze krizi ve U-2
casus uçağıyla tırmanır. Amerika’nın Türkiye’de füze üssü kurması ve U-2 casus uçağını Rusya
üzerinde uçurması, bu uçağın Rusya tarafından düşürülmesi; buna karşılık Sovyetler Birliği’nin
Küba’ya füze yerleştirmesi iki bloku savaşın eşiğine kadar getirir.
Türkiye’nin Batı dünyasıyla güvenlik ve dış politikada ortaklaşan yapı içerisine girmesi, Amerika
Birleşik Devletleri’yle uyumlu bir politika yürütmesi, Akdeniz’e ve Orta Doğu’ya inme stratejisi içinde
olan Sovyetler Birliği üzerinde olumsuz etki yaratır. Bunun yanında Türkiye’nin Amerika’ya ve
kapitalist bloka yaklaşması, Türkiye’de komünist ideolojiye bağlanan aydınların da tepkisini çeker. Bu
gelişme onlar tarafından Türkiye’nin Batı emperyalizminin sömürü düzeni içerisinde yer alması, sömürü
düzeninin bir parçası olması şeklinde değerlendirilir. Başta Amerika olmak üzere Batı’nın güvenlik
şemsiyesi altına girmesi ve ekonomik yardım alması, onun kapitalist sömürü düzeninin bir parçasına
dönüşmesi anlamına gelir. Bu durum, Demokrat Parti ve Adnan Menderes yönetimiyle eşleştirilir. Başta
Nâzım Hikmet olmak üzere sosyalist gerçekçi yazarların kalem ürünlerinin yönlendirici gücü, bu
düşünce olur.
Söz konusu gelişmeler sanat, edebiyat eserlerinde yansımalarını bulmakta gecikmez. Dünya siyasi
kamplara bölünürken çeşitli ülkelerin aydınları, sanatkârları, şair ve yazarları da kamplara ayrılır.
Özellikle az gelişmiş ülkelerin aydınları arasındaki bölünme daha keskin bir şekil alır. Aydınlar,
sanatkârlar bağlandıkları anlayış doğrultusunda ideolojik, hatta politik metinler ortaya koyar. Politik
edebiyat, “roman, kısa öykü ya da şiir yoluyla ya sistem eleştirisi yapar, ya da politik lideri (ve kadroları)

557

kötü bir sistemin yaratıcıları olarak eleştirir; onlara alternatifler arar” (Özer, 1998:241). Geniş kitlelere
seslenmek istendiği için açık politik bir dil geliştirilir. Nitekim “Nâzım Hikmet’in ideolojik ve politik
zeminde siyasi kişiliklerle ilgili kaleme aldığı manzumelerdeki sistem ya da kişi eleştirisinde de dil çoğu
kez açık bir ifadeye yönelir” (Gariper, 2008: 166-167). Bu tür politik metinlerde edebî değer/estetik geri
plana düşer, sistem ve kişi eleştirisi öne çıkar.

Nâzım Hikmet Şiirinde Politik Dil ve Adnan Menderes
1938’de CHP döneminde yargılanarak hapse atılan, 1950’de iktidara gelen Demokrat Parti’nin 14
Temmuz 1950’de çıkardığı afla 15 Temmuz 1950’de serbest kalan, daha sonra 17 Haziran 1951’de
Rusya’ya geçen Nâzım Hikmet, 1950’li yıllarda Demokrat Parti ve özellikle Başbakan Adnan Menderes
aleyhinde mizah ve hicve, yer yer ağır hakaretlere varan manzum metinler yazar. Bu metinlerde o,
dönemin Başbakanı Adnan Menderes’i Amerikan yanlısı olması yönünden ağır bir dille eleştirir. Benzer
eleştirilerine düzyazılarıyla yurt dışından (Leibzig/Doğu Almanya) Türkiye’ye yönelik yayın yapan
TKP’nin Türkiye’deki sesi durumundaki Bizim Radyo’da da rastlanır. Onun Bizim Radyo’daki
konuşmaları, eleştirinin boyutlarını aşarak propagandaya dönüşür.
Onun dünyanın kapitalist-sosyalist ideolojik kutupluluğa gittiği bir dönemde çoğu 1950’lerin sonuna
doğru kaleme alınan Adnan Menderes odaklı manzum metinleri bunlar arasındadır. Şair, 1950’de
yürürlüğe koyduğu genel afla on iki yıllık mahkûmiyetten sonra kendisini hapishaneden çıkaran
hükûmetin başbakanına politik içerikli sert ve eleştirel bir dil geliştirir.
Şiir sanatı açısından bakıldığında Nâzım Hikmet’in söz konusu eleştirel tutumu, bir şairin estetiğini
yansıtan metinler olmaktan çok, belki de hiç başvurmaması gereken, politik bir dil kullandığı metinler
olarak varlık kazanır. Politik dilin arkasında dünyanın sosyalist ve kapitalist blok olarak bölünmüşlüğü
ve ideolojik dünya anlayışı yer alır. 1951’den itibaren Rusya’da yaşayan şair, dünyanın bölünmüşlüğü
karşısında kampını daha önceden seçmiştir. Bu kamp, sosyalist bloktur. Yapılacak iş, Karl Marks’tan
itibaren gelen, zamanla edebiyat eserlerinde de yer bulmaya başlayan şekliyle kapitalist sistemin
eleştirisine, sosyalist sistemin övgüsüne yönelmektir. Bu ilkeden hareketle o, Türkiye’ye ve kapitalist
bloka dikkatini yönelttiğinde halkın yaşadığı bir yığın olumsuzlukları dile getirme ve sistem eleştirisi
yapma yoluna gider. Bu eleştiriden Demokrat Parti ve Adnan Menderes de payını alır. Onun Adnan
Menderes’i merkeze alan eleştirel metinlerinin ağırlıklı olarak 1959 tarihini taşıması tesadüfi değildir.
1959-1960, ülkede Demokrat Parti’nin baskıcı uygulamalarının ve hoşnutsuzluğun arttığı bir dönemi
kapsar. Özellikle 5 Mart 1959 anlaşmasının birinci maddesi olarak yer alan “Türkiye’ye karşı saldırı
olması durumunda Amerikan hükûmeti, Türk hükûmetinin isteği üzerine yardım etmek amacıyla silahlı
kuvvetlerin kullanımı da dâhil olmak üzere gerekli önlemleri alacak” olması CHP tarafından
Türkiye’nin içişlerine karışma olarak değerlendirilir (Uslu, 2016: 115).
Nâzım Hikmet, altında 1955 tarih kaydı bulunan “Gerileyen Türkiye yahut Adnan Menderes'e Öğütler”
başlıklı metinde New-York Times gazetesinde 1954’te yayımlandığını belirttiği bir gazete “başyazı”sını
Amerika’nın resmi söylemine dönüştürerek, kimi zaman Balkan ağız özelliklerine de başvurarak, alaysı
bir dille koşuklaştırır:
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“Nev-York Tayms gazetesi 29 Aralık 1954 tarihli sayısında ‘Türkiye Geriliyor’ başlıklı bir
başyazı yayımladı. Bu başyazıda şöyle satırlar var: O -Adnan Menderes- Basın hürriyetini yok
ediyor... Basında kendisini tenkit edenleri hapse atıyor... Siyasi muhalefeti eziyor... Menderes
işçilere grev hakkını tanıyacağını vaad etmişti... Halbuki en kısa grevler için işçileri takip
ediyor...
Ben, Nâzım Hikmet, Nev-York Tayms gazetesinin satırları arasında kalan yazıları da okudum.
Bu satırların arasındaki satırları aynen aşağıya geçiriyorum.
Gerileyen Türkiye Yahut Adnan Menderes'e Öğütler
Şaşkınlığın bu kadarına doğrusu ya pes,
Bindiğin dalı kesiyorsun Adnan Menderes.
İlle de asıp kesmek geliyorsa içinden
Ezmekte devâm et Barışçılar'ı, ama sen
Meselâ Yalçın'ı da tıkıyorsun deliğe
İhtiyarcık sana azıcık cilve yaptı diye,
Git, koş, elini öp, af dile, yüzünü güldür,
O, yalnız altın kafeslerde öten bülbüldür.
O, matbaalar yıktırıp kitaplar yaktıran,
O, büyük demokrat, O, hürriyetçi kahraman,
Moskova'yı atomlayalım diyen insancı...
Kendine acımazsan bize bir parça acı.
A be Adnan Menderes, böyle bir dal kesilmez,
Böyle şaşkınlıkların sonu da iyi gelmez...
Şu muhalefetle de alıp veremediğin ne?
Niye öyle hışımla yürüyorsun üstüne?
Kore'ye asker gönderdin de ‘Hayır’ mı dedi?
‘Kan aktı hesabı sorulmalıdır!’ mı dedi?
Orduyu emrimize verdin, ses çıkardı mı?
‘Olmaz olsun’ mu dedi Amerikan yardımı?
Feryat mı etti ‘İstiklâl elden gitti’ diye?
Zavallı, sımsıkı sarılmış demokrasiye:
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‘Başvekil merasimsiz karşılanmalı’ diyor.
Bir de bazan coşarak ‘Hayat pahalı’ diyor.
Bu aksoylu muhalefeti ezilir görmek
Türkün Batılı dostlarını pek üzüyor pek.
Şaşkınlığın bu kadarına doğrusu ya pes.
Bindiğin dalı kesiyorsun Adnan Menderes.

Hani, her işte bizden örnek alacaktın ya?
Hürriyet nizamına sadık kalacaktın ya?

Vaadettin tanımadın işçinin grev hakkını.
O hakkı bizim tanıdığınız gibi tanı.
Elli istiyorlarsa ateş aç, sonra beş ver.
Ama ufak tefek grevlerde anlayış göster.
Sendika liderlerinizin birçoğu zaten
bizde olduğu gibi emir alır polisten.
Niye telaşlanıp kaybedersin vakarını?
Hem de kırarsın liderlerin itibarını?
Şaşkınlığın bu kadarına doğrusu ya pes,
Bindiğin dalı kesiyorsun Adnan Menderes.
Senin bindiğin dallar ve bindiğimiz dallar,
Unutma bu dallardan başka asıl ağacı var;
öfkeyle homurdanan yarı çıplak, yarı aç,
bizi silkip atmaya fırsat kollayan ağaç...” (Nâzım Hikmet, 2008: 1556-1558).

Anlaşılacağı üzere şair, Amerika’da çıkan The New York Times gazetesinin 29 Aralık 1954 tarihli
sayısının 22. sayfasında yer alan “Turkey Goes Backward” (Türkiye Geriliyor) başlıklı kısa yazıyı halk
şiiri geleneğinden yararlanıp yer yer ironik bir dille alaycı dönüştürmeye tabi tutarak yenidenyazma
yoluna gider. Bu yolla hem Amerikan politikasının iki yüzlüğünü alaya alır hem de Demokrat Parti’nin
Amerikan güdümünde olduğunu göstermek ister. Çünkü gazete yazısının satır aralarından hareketle
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kurulan metin, Amerikan politikasının dışına çıkan uygulamalar yapan Türkiye’ye ayar vermeye yönelik
bir anlam taşır. Nâzım Hikmet’in metin kurma stratejisi de burada kendini gösterir. Model metinde
açıkça yer almayan anlam ekleyerek metni genişletir. “Nev-York Tayms gazetesinin satırları arasında
kalan yazıları da okudum” sözü, aslında gazete yazısında açık ifade olarak bulunmayan, metnin derin
yapısında var olduğunu düşündüğü anlamı ortaya çıkarma yoluna gittiği anlamına gelir. Bir bakıma bu,
metnin niyetini ortaya koyma yolunda hermenetik bir çalışmadır. Gazete yazısını manzum metin olarak
yenidenyazan şair, alaysı bir dille hem Amerika’nın hem de Menderes hükûmetinin uygulamalarını
sergilemek yoluna gitmek ister. Kurduğu söylem ve ton, Amerikan politikasının göstermelik hürriyet,
göstermelik grev, sözde insan hakları gibi ögelerle içinin boşaltılarak nasıl maskelenmiş olduğunu;
halkın, çalışan yoksul kesimlerin nasıl güç durumda bulunduğunu, kapitalist düzenin yapmacıklığını
sergilemeye yönelik sistem eleştirisidir. Egemen güçler, ağacın dallarına binmiş, ondan beslenmektedir.
Fakat “öfkeyle homurdanan yarı çıplak, ayrı aç” olan asıl ağaç, bu dallarına binmiş kendinden beslenen
egemen güçleri, silkip atmak için fırsat kollamaktadır. Şair, ağaç metaforuyla ifade ettiği sömürülen
halkın her an harekete geçebileceği, sömürü düzenine son vereceği göndermesinde bulunur. Bu, sömürü
düzenine başkaldırıyı ifade etmesi bakımından, Amerika ile birlikte Türkiye’yi ve hatta bütün kapitalist
düzeni kapsayacak genişlikte düşünülebilir.
Nâzım Hikmet’in Adnan Menderes ve Demokrat Parti’ye eleştirel bakışının yoğunlaştığı önemli
gelişmelerden biri, Kore’ye asker gönderilmesidir. O, Türk askerinin Kore’ye gönderilmesine,
NATO’ya bağlı olarak Amerikan ordusunun yanında/emrinde, sosyalist devrimi gerçekleştirmiş olan
Çin askeriyle savaşmasına karşıdır. Nitekim altında “16. 7. 953” tarih kaydı bulunan “ ‘23’ Sentlik
Askere Dair” başlıklı metninde dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı John Foster Dulles’in gazetelerde
yer alan bir demeci üzerine “Geçenlerde gazeteler yazdı: Amerika'nın Dışişleri Bakanı Mister Dalles,
Atlantik Paktı'na en ucuz askeri Türkiye'nin sağladığını söylemiş. Bir Türk askeri 23 sente mal
oluyormuş. Bu meselenin üzerine bir şiir yazdım (Nâzım Hikmet, 2008: 1521) diyen şair, bir yurtsever
olarak Amerikan Dışişleri Bakanı Dulles’in aşağılayıcı açıklamasına karşı millî gururu öne alan bir
söylem içinde cevap verme ihtiyacı duyar. Bu yolla Amerikan dışişleri bakanının demeci ve dolaylı da
olsa Menderes hükûmetinin Kore politikası eleştirilir:
“Mister Dalles,
sizden saklamak olmaz,
hayat pahalı biraz bizim memlekette.
Mesela iki yüz gram et alabilirsiniz,
koyun eti,
Ankara'da 23 sente,
yahut iki kilo kuru soğan,
yahut bir kilodan biraz fazla mercimek,
elli santim kefen bezi yahut,
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yahut da bir aylığına
yirmi yaşlarında bir tane insan,
erkek,
ağzı burnu, eli ayağı yerinde,
üniforması, otomatiği üzerinde,
yani öldürmeğe, öldürülmeğe hazır,
belki tavşan gibi korkak,
belki toprak gibi akıllı,
belki gençlik gibi cesur,
belki su gibi kurnaz
(her kaba uymak meselesi),
belki ömründe ilk defa denizi görecek,
belki ava meraklı, belki sevdalıdır.
Yahut da aynı hesapla Mister Dalles
(tanesi 23 sentten yani)
satarlar size bu askerlerin otuz beşini birden
İstanbul'da bir tek odanın aylık kirasına,
seksen beş onda altısını
yahut bir çift iskarpin parasına.
Yalnız, bir mesele var Mister Dalles,
herhalde bunu sizden gizlediler :
Size tanesini 23 sente sattıkları asker
mevcuttu üniformanızı giymeden önce de,
mevcuttu otomatiksiz filan,
mevcuttu sadece insan olarak,
mevcuttu,
tuhafınıza gidecek,
mevcuttu,
hem de çoktan mı çoktan;
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daha sizin devletin adı bile konmadan.

Mevcuttu, işiyle gücüyle uğraşıyordu,
meselâ, Mister Dalles,
yeller eserken yerinde sizin New-York'un,
kurşun kubbeler kurdu o
gökkubbe gibi yüksek,
haşmetli, derin.
Elinde Bursa bahçeleri gibi nakışlandı ipek.
Halı dokur gibi yonttu mermeri,
ve nehirlerin bir kıyısından öbür kıyısına
ebemkuşağı gibi attı kırk gözlü köprüleri.
Dahası var Mister Dalles,
sizin dilde anlamı pek de belli değilken henüz
zulüm gibi,
hürriyet gibi,
kardeşlik gibi sözlerin,
dövüştü zulme karşı o,
ve istiklal ve hürriyet uğruna
ve milletleri kardeş sofrasına davet ederek,
ve yârin yanağından gayri her yerde,
her şeyde,
hep beraber
diyebilmek için
yürüdü peşince Bedreddin'in.
O, tornacı Hasan, köylü Memet, öğretmen Ali'dir,
kaya gibi yumruğunun son ustalığı:
922 yılı 9 Eylülüdür.
Dedim ya, Mister Dalles,
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herhalde bütün bunları sizden gizlediler.
Ucuzdur vardır illeti.
Hani şaşmayın,
yarın çok pahalıya mal olursa size
bu 23 sentlik asker,
yani benim fakir, cesur, çalışkan milletim,
her millet gibi büyük Türk milleti” (Nâzım Hikmet, 2008: 1519-1521).

Görüldüğü üzere Amerika ile Türkiye’nin/Türk halkının karşılaştırılmasında “23 sentlik asker”
çevresinde ekonomik hayat, tarihî geçmiş, medeniyet ve kültür alanındaki birikim referans olarak alınır.
23 sent, iki yüz gram kuzu etine veya iki kilo soğana yahut bir kilodan fazla mercimeğe ya da elli santim
kefen bezine denk gelmektedir. Yani yirmi yaşında bir Türk askeri ölmek ve öldürmek üzere yirmi üç
sente Kore’de cephede savaşmaktadır. Buna karar veren de Menderes hükûmetidir. Türkiye’nin içinde
bulunduğu ekonomik güçlüğe de gönderme yapan bu söylemden sonra Türk halkının henüz Amerika
kurulmadan, devletin adı konmadan önce kültür ve medeniyet alanında büyük ilerlemeler
gerçekleştirdiği ifade edilir. Eşitlikçi ve paylaşımcı dünya düzeni algısı çevresinde uzak geçmişteki Şeyh
Bedreddin imgesine bağlanan başkaldırıya göndermede bulunularak ileride Türk halkının Amerikan
hegemonyasına ve sömürü düzenine karşı da başkaldıracağı, “23 sentlik asker”in pahalıya mâl olacağı
ima edilir.
1959 tarih kaydını taşıyan “İzmirli Teğmen”de şair, halk şiirinin şekil ve deyiş özelliklerini kullanır.
Koşma nazım şeklinin tercih edildiği metinde Adnan Menderes’e de göndermede bulunur:
Kışlamız gömülünce karanlığa
ineceğim sokağa pencereden
Bir saat içinde varırım dağa.
Gel dağa çıkalım İzmirli teğmen.

Karışıyor bir yezit her şeyime,
dolara satılıp ölmek neyime?
Bir çift de sözüm var Adnan beyime.
Gel dağa çıkalım İzmirli teğmen.

Kuvayı Milliye karşı dağlarda,
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asker ocağının şanı damarda,
bekler bizi yüzbin yiğit dağlarda..
Gel dağa çıkalım İzmirli teğmen” (Nâzım Hikmet, 2008: 1686)

Askeri başkaldırıya çağıran bu metin, âdeta işgal görmüş bir ülkenin Kuvayı Milliye ruhunu yeniden
diriltmeyi hedefler. “Karışıyor bir yezit her şeyime” söyleyişi, Amerika’ya gönderme olarak anlam
kazanır. Bunun da yol açıcısı Adnan Menderes’tir. Amerikan Dışişleri Bakanı Dulles’in “23 sentlik
asker” söylemine karşı söylendiği çıkarımında bulunulabilecek olan “dolara satılıp ölmek neyime?”
diyen Türk askeri için yapılacak iş, kışla gece karanlığına gömülünce sokağa inip dağlarda bekleyen yüz
bin kişilik Kuvayi Milliye’ye katılmak, başkaldırıyı başlatmak, yeniden Kurtuluş Savaşı vermek
demektir. Çünkü ülke işgal altındadır. Türkiye’nin NATO’ya girmesini, üslerin açılmasını, Amerikan
askerlerinin Türkiye’de konuşlanmasını, Amerikan ve Batı yanlısı politikaları şairi Türkiye’nin
bağımsızlığını kaybetmiş olduğu sonucuna götürür.
O, 25 Haziran 1959 tarihli Kore’yi konu alan bir başka manzum metninde Kore’de ölen bir yedek subayı
konuşturur:
“Kore’de Ölen Bir Yedek Subayımızın Menderes'e Söyledikleri/Diyet
Gözlerinizin ikisi de yerinde, Adnan Bey,
iki gözünüzle bakarsınız,
iki kurnaz,
iki hayın,
ve zeytin yağlı iki gözünüzle bakarsınız
kürsüden Meclis'e kibirli kibirli ve topraklarına çiftliklerinize
ve çek defterinize.
Ellerinizin ikisi de yerinde, Adnan Bey,
iki elinizle okşarsınız,
iki tombul,
iki ak,
vıcık vıcık terli iki elinizle okşarsınız
pornadalı saçlarınızı, dövizlerinizi,
ve memelerini metreslerinizin.
İki bacağınızın ikisi de yerinde, Adnan Bey,
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iki bacağınız taşır geniş kalçalarınızı,
iki bacağınızla çıkarsınız huzuruna Eisenhower 'in,
ve bütün kaygınız iki bacağınızın arkadan birleştiği yeri
halkın tekmesinden korumaktır.
Benim gözlerimin ikisi de yok.
Benim ellerimin ikisi de yok.
Benim bacaklarımın ikisi de yok.
Ben yokum.

Beni, Üniversiteli yedek subayı,
Kore'de harcadınız, Adnan Bey.
Elleriniz itti beni ölüme,
vıcık vıcık terli, tombul elleriniz.
Gözleriniz şöyle bir baktı arkamdan
ve ben al kan içinde ölürken
çığlığımı duymamanız için
kaçırdı sizi bacaklarınız arabanıza bindirip.
Ama ben peşinizdeyim, Adnan Bey,
ölüler otomobilden hızlı gider,
kör gözlerim,
kopuk ellerim
kesik bacaklarımla peşinizdeyim.
Diyetimi istiyorum, Adnan Bey,
göze göz,
ele el,
bacağa bacak,
diyetimi istiyorum,
alacağım da” (Nâzım Hikmet, 2008: 1690-1691).
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Türkiye’nin NATO şemsiyesi altında 1950’de Kore’ye asker göndermesinden yıllar sonra yazılan metin,
Menderes hükûmetinin bu politikasına sert bir eleştiri mahiyetindedir. Menderes’in vücut
özelliklerinden dövizlerine ve metreslerine kadar genişleyen yelpazede onunla ilgili bir yığın
olumsuzluklar sergilenir. Onun zeytinciliğin geliştiği bir bölge olan Aydınlı ve çiftlik sahibi olması, “iki
kurnaz, iki hayın ve zeytinyağlı iki göz”le kürsüden meclise kibirle bakması, iki bacağıyla
Eisenhower'un huzuruna çıkması sıralanır. Böylece Menderes’in 1959’da Amerika Birleşik Devletleri
Başkanı Eisenhower'la yaptığı görüşmeye göndermede bulunulur. Bedenin uzuvlarına sıkça vurgu
yapılması Menderes’i karikatürize etmeye yönelik olduğu kadar, belki ondan da fazla yedek subayın
hayatını yani gözlerini, ellerini bacaklarını kaybetmiş olmasına yönelik anlam taşır. Nitekim,
“Benim gözlerimin ikisi de yok.
Benim ellerimin ikisi de yok.
Benim bacaklarımın ikisi de yok.
Ben yokum” (Nâzım Hikmet, 2008: 1690.
söyleyişi, Menderes’in kararıyla, onun ellerinin itmesiyle genç üniversiteli yedek subayın hayatını
kaybetmiş olmasını yansıtır. Kore’ye asker gönderme kararını veren ve yedek subayın hayatını
kaybetmesine yol açan kişi ise yaşamaktadır. Üstelik onun başbakan sıfatıyla farklı kadınlarla yaşadığı
metres hayatı da bu dikkatte yerini alır. Yöneten-yönetilen/karar veren-uygulayan paradoksu üzerine
kurulan hınç dolu bu metnin Kore’de ölmüş bir üniversiteli yedek subay tarafından söylenmiş olduğu
kurgusu, etkileyiciliğini artırır.
Şair, “Adnan Bey” başlıklı bir başka metinde alay ve eleştiri sınırlarını aşarak Menderes’e hakarete
varan sözler söyleme yoluna gider:
“Türküler söylendikçe Türk diliyle
Seni seviyorum gülüm, dendikçe Türk diliyle
Türk diliyle gülünüp
Türk diliyle ağıtlar yakıldıkça, Adnan Bey,
ben anılacağım,
anılacak Türk diliyle size sövüşüm.
Tarlalarımıza girmiş değil sizin gibisi yaban domuzunun.
Şehrimiz görmüş değil yangının sizden kanlısını.
Bir adınız var, Adnan Bey, adımıza benzeyen.
Dilimiz kuruyor dilimizi konuştuğunuz için.
Bitten, açlıktan, sıtmadan betersiniz.
Yüz Türkiye olsa
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elinizden de gelse
yüzünü de zincire vurur
yüz kere satarsınız.
Milletimin en talihsiz gecesi
ana rahmine düştüğünüz gecedir” (Nâzım Hikmet, 2008: 1704).
Dönemin başbakanının “yaban domuzu”, “bitten, açlıktan, sıtmadan beter”, yangının kanlısı gibi
nitelemelere tabi tutulması hep vatanı satmak algısı etrafında toplanır. O, kutuplaşan dünyada
Türkiye’nin Amerika’ya/kapitalist bloka yaklaşmasını vatanın satılması olarak algılar ve değerlendirir.
Bu sebeple nefret ve öfke diline başvurur. Özellikle,
“Milletimin en talihsiz gecesi
ana rahmine düştüğünüz gecedir”
söyleyişi, içinde nefreti ve hıncı barındıran bir psikolojinin ifadesi olarak alınmaya uygun görünüm taşır.
Biz adına konuşan şair, başbakanın adından başka bize benzeyen biryanının olmadığını ifade ederek
onunla Türk halkı arasına mesafe koymak, onu ötekileştirmek ister.
“Bitten, açlıktan, sıtmadan betersiniz”
dizesi, başbakanın salgın hastalıklar ve açlık gibi dış etkenlerle gelen, fakat insanı içeriden kemiren
felaketlerle eş olduğunu ifadeye yöneliktir. Şair, çeşitli ifade biçimleriyle Adnan Menderes’i
ötekileştirme, Türk halkından ayırma, Türk insanının başına gelmiş bir felaket olarak gösterme çabası
içinde görünür. Bunu yaparken de dönemi içerisinde iyi bilinen salgın hastalıkları ve açlığı benzetme
ögesi olarak kullanır.
Nâzım Hikmet, altında “1959” kaydı bulunan “Korku” başlıklı metinde yine Kore Savaşı’ndan hareket
eder:
“Korkuyor Adnan Menderes
ölülerden korkuyor.
Kore dağlarından geliyor
kimi apaçık gözleri dumanlı
kaytan bıyıkları kanlı
yaşları yirmi.

Korkuyor Adnan Menderes
ölülerden korkuyor
hele çocuk ölülerinden.
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Karınları davul gibi, boyunları çöpten ince,
kırıyorlar Adnan Beyin mutfak camlarını
her gece mezarlarından çıkınca...

Korkuyor Adnan Menderes
dirilerden korkuyor
hele çarıklılardan
hele kasketlilerden.
Kasketliler hayını bağışlamayı bilmez.

Korkuyor Adnan Menderes
kocaman yanakları
sarkıyor yağlı, sarı.
Korkuyor Adnan Menderes
üç saata indi uykusu.
Korkuyor Adnan Menderes
hiçbir korkuya benzemez
halkını satanın korkusu” (Nâzım Hikmet, 2008: 1707).

Denebilir ki o, Adnan Menderes’i Amerikan yanlısı politikaları ve Kore Savaşı çerçevesinde yerme
yoluna gider. Demokrat Parti’nin ve Adnan Menderes’in, üstteki son dizede görüldüğü gibi halkını
sattığı, korkusunun da bundan kaynaklandığı düşüncesindedir. Buna benzer şekilde 1959 tarihli halk
şiirinin taşlamasına öykünen bir söyleyişle “Bu Vatana Nasıl Kıydılar” başlıklı manzumede de
Menderes’in ve Demokrat Parti’nin vatanı sattığı görüşünü taşır:
“İnsan olan vatanını satar mı?
Suyun içip ekmeğini yediniz.
Dünyada vatandan aziz şey var mı?
Beyler bu vatana nasıl kıydınız?
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Onu didik didik didiklediler,
saçlarından tutup sürüklediler.
götürüp kâfire : «Buyur...» dediler.
Beyler bu vatana nasıl kıydınız?

Eli kolu zincirlere vurulmuş,
vatan çırılçıplak yere serilmiş.
Oturmuş göğsüne Teksaslı çavuş.
Beyler bu vatana nasıl kıydınız?

Günü gelir çarh düzüne çevrilir,
günü gelir hesabınız görülür.
Günü gelir sualiniz sorulur:
Beyler bu vatana nasıl kıydınız?” (Nâzım Hikmet, 2008: 1688).

Nâzım Hikmet’in Menderes ve Demokrat Parti uygulamalarına karşı geliştirdiği dilde halk şiiri
geleneğine yaslanması boşuna değildir. Şair, bu taşlama, yergi, alay, hakaret ifade eden politik
metinlerle halk katmanlarına seslenmek istemiş olmalıdır. Çünkü halka ulaşmanın kolay yolu, onun
alışkın olduğu form, dil ve söylem içinden seslenmekten geçer. Böyle bir düşünce şairi bu yola sevk
etmiş olmalıdır.
Onun Adnan Menderes ve Demokrat Parti karşıtlığı manzum metinlerle sınırlı değildir. Şiir sanatı
dışında yazılarında ve radyo konuşmalarında da Demokrat Parti ve Adnan Menderes hükûmetinin
uygulamalarını ağır bir dille eleştirir. Özellikle 1950’lerin sonlarında eleştirinin dozu artarak devam
eder.
1950’lerde yaptığı bir konuşmanın bant kaydından yazıya geçirilen “Türkiye’den Niçin Kaçtım”
başlığıyla yayımlanan açıklamasında Türkiye’den “kaçış” sebebini açıklarken Menderes hükûmetini
kendisiyle ilgili bir entrika kurgusu içinde suçlayarak şunları söyler:
“Sonra, yine haber aldığıma göre, beni sadece askere alacak değillerdi. Askere almak
bahanesiyle harcayacaklardı, sonra, ‘Nazım Hikmet askerden kaçtı ve kaçarken öldürdük,’
diyeceklerdi. Şimdi burada açıklayamam vesikalarını, fakat Menderes hükümetinin bana böyle
bir tuzak kurduğuna dair elimde gayet kuvvetli vesikalar da var, gün gelince bu da ortaya
çıkar.” (Nâzım Hikmet, 1995: 46).
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Nâzım Hikmet’in bu iddiası, kimi çevrelerce hep gündeme getirilmiştir. Fakat “Menderes hükümetinin
bana böyle bir tuzak kurduğuna dair elimde gayet kuvvetli vesikalar da var, gün gelince bu da ortaya
çıkar” dediği belgelerin henüz ortaya çıktığı söylenemez.
Nâzım Hikmet, 8. 8. 1959 tarihinde Bizim Radyo’da yaptığı konuşmada da Adnan Menderes’i konu alır.
Adnan Menderes’in Amerikan yanlısı olduğunu, Türkiye’yi Amerika’nın “atom üssü” yaptığını,
Türkiye’nin sömürgeleştiğini, milyonlarına milyon katan kaçakçılar ülkesine dönüştüğünü ifadeye
yönelik politik bir dil kullanır (Nâzım Hikmet, 2004: 125-126). Onun Bizim Radyo’daki konuşmaları,
eleştirinin de boyutlarını aşarak siyasi kişiliklerin yapabileceği propagandaya dönüşür.

SONUÇ
II. Dünya Savaşı sonrasında soğuk savaş yıllarında Sovyet Rusya tehdidini üzerinde hisseden Türkiye,
kendini koruma altına alma refleksiyle Demokrat Parti döneminde NATO’ya girer. Başta Amerika
Birleşik Devletleri olmak üzere Batı ülkeleriyle ittifak kurma yoluna gider. Türkiye’nin kapitalist Batı
ile kurduğu bu ittifak Sovyetler Birliği’nin tepkisini çekmenin yanında sosyalist dünya görüşüne sahip
aydınların da eleştirisiyle karşılaşır. Demokrat Parti’nin onun başbakanı Adnan Menderes’in
Amerika/Batı yanlısı politikalarına yüksek sesle eleştiri getiren başlıca aydınlardan biri Şair Nâzım
Hikmet’tir. Onun Başbakan Adnan Menderes’in ve Demokrat Partinin Amerika yanlısı politikalarına
karşı yer yer alaycı, yer yer sert bir dil geliştirdiği görülür. Onun Adnan Menderes’e karşı geliştirdiği
bu dil, dünyanın kapitalist ve komünist iki bloka ayrılmış olması, kendisinin komünist blokta yer alması
rol oynar. Türkiye’nin önce Kore’ye asker göndermesi, daha sonra da NATO’ya girmesi, NATO ve
Amerika Birleşik Devleri ile yapılan ikili antlaşmalar, Türkiye’de Amerikan üssünün kurulması gibi
gelişmeler, onun Menderes’e ve uygulamalarına karşı şiirsel bir dil kurarak politik eleştirel metinler
yazmasına zemin hazırlar. Şiir sanatı bakımından onun estetiğini taşımaktan uzak görünen bu metinler,
şairin halk edebiyatı şekil ve söyleminden yararlanma biçimini, politik düşünceleri manzum metne
dönüştürme yöntemini göstermesi bakımından anlamlıdır.
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Öz
Dünyayı etkileyen ve küresel bir salgın olan covid-19 hayatı değiştirdiği gibi eğitim camiasını da
etkilemiştir. Okul öncesinden başlayarak yükseköğretim kurumlarına kadar bu etki görülmüştür.
Beklenmedik ve ani olan bu duruma bütün dünya hazırlıksız yakalanmıştır. Tüm dünyada covid-19
virüsünün seyrine göre farklı zamanlarda eğitim kurumlarının kapatılması nedeniyle, hemen hemen tüm
eğitim sistemleri uzaktan eğitim sistemlerini kullanmaya başlamıştır. Dünyada olduğu gibi KKTC'de
okulların kapatılması ile uzaktan eğitime geçilmiş ve geleneksel öğrenme yöntemleri yetersiz kalmıştır.
Bireylerin yaşam şartlarından dolayı örgün eğitime uzaktan eğitimle sahip olma imkanları da
kısıtlanmıştır. Elde bulunan uzaktan eğitim yöntemlerini, önce öğretmen tanıyıp uygulamaya çalışırken,
ebeveyn de kendisini bu sürecin içinde hazırlıksız bir şekilde bulmuştur.
Bu çalışma ile KKTC ilkokullarında uzaktan eğitime ilişkin ebeveynler üzerinde olan etkiyi tespit etmek
amaçlanmıştır. Özellikle ilköğretimdeki ebeveynler bu sürecin içerisinde en çok yer alan ve etkilenen
ebeveyn gruplarıdır. İlkokul çocuklarının yaşları itibariyle; ebeveynler bu süreçte daha çok yer almakta,
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sorumlulukları artmakta ve kendilerini bu işin içinde istemeden de olsa bulmaktadırlar. Ebeveyn olarak
yaşadıkları deneyimleri, sorunları ebeveynlerin gözünden tespit etmek amaçlamıştır. Araştırma;
pandemi sürecinde ortaya çıkan uzaktan eğitimde ilköğretimdeki ebeveyn desteğinin etkisini, avantaj
ve dezavantajlarını ortaya koyması açısından önem taşımaktadır. Ebeveynlerin bu süreçteki
deneyimlerinin bilinmesi, sunulacak uzaktan eğitim hizmetlerinin düzenlenmesi, ebeveynlere ve
öğrencilere destek programları ve projelerinin hazırlanması bakımından önemlidir.
Araştırmada, Kaos kuramı çerçevesinde uzaktan eğitimde ebeveynler ele alınmıştır. Pandemi sürecinde
eğitim sektöründe yaşanan birçok olay kaosa ve belirsizliğe yol açmıştır. Bu araştırma için, nitel
araştırma yöntemlerinden yararlanılmış ve durum çalışması yapılmıştır. Nitel araştırmaların
özelliklerinden birisi; araştırmaya dâhil edilen bireylerin araştırma konusu olgu ve olaylarla ilgili bakış
açılarının ve deneyimlerinin belirlenmesi ve ortaya konulmasıdır. Maksimum çeşitlilik örnekleme
seçilmesindeki amaç, görece bir şekilde, küçük bir örneklem oluşturmaktır. Çalışmanın örnekleminde
25 ebeveyn yer almış, KKTC’de bulunan farklı ilkokullardaki, farklı pozisyon ve yaşlarda yer alan
ebeveynler olmasına dikkat edilmiştir. Görüşmeler online olarak yapılmış ve onların gözünden
ebeveynlerin deneyimleri, sorunları ortaya konmuştur. Elde edilen bulgularda; ebeveynlerin bu süreçte
gerek teknolojik imkanlar, gerekse teknolojik bilgi açısından zorluklarla karşılaştıkları saptanmıştır.
Bunların yanında uzaktan eğitimde çocuklarıyla problem yaşadıkları, zaman sıkıntısı çektikleri, onları
derse katma, motive etme, ödevlerini yaptırma ve ödev içeriğiyle ilgili problem yaşadıkları
belirlenmiştir.
Araştırmanın sonucunda; uzaktan eğitimde ebeveynleri destekleyici projelere ve uygulamalara ihtiyaç
olduğu görülmüştür. KKTC Milli Eğitim Bakanlığının birtakım düzenlemelere giderek ebeveynleri
doğru bir biçimde bu sürece katması ve desteklemesi gerekmektedir. Gerek ekonomik açıdan gerekse
bilgi yönünden acil bir saptama yapılmalı ve bu yöndeki eksikliği giderecek şekilde harekete
geçilmelidir. Ebeveynlere yönelik etkinliklere ve uygulamalara yer verilmelidir. Ayrıca, çocuk
psikolojisinde uzman danışmanlar da devreye sokulmalı ve ebeveynlere nasıl davranmalarıyla ilgili
bilgilendirilmeler de yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Kaos kuramı, ebeveyn, uzaktan eğitim, pandemi, ilköğretim.

Abstract
Covid-19 is a global epidemic, which affects the world and, not only changed the life it has also affected
the education community. This effect has been observed starting from pre-school to higher education
institutions. The whole world was caught unprepared for this unexpected and sudden situation. Due to
the quarantine all over the world, almost all education systems started to use the distance learning
systems. As in the world, with the closure of schools in the TRNC, distance learning started and the
classical learning methods became to be insufficient. Due to the living conditions of individuals, distance
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learning opportunities were also restricted. While the teachers tried to get over the distance learning
methods, the parents found themselves in this process without any preparation.
The aim of the study is to determine the effect of education on children’s parents in TRNC primary
schools. Parents in primary education are the groups most involved and affected by this process.
According to the ages of primary school children; parents are more involved in this process, their
responsibilities increased and they found it involuntarily in the work in question. We tried to determine
the experiences of the parents from their perspectives. The importance of the research is to provide the
parental support in distance learning in primary education and to reveal its advantages and
disadvantages. It is important to know the experiences of parents in this process, to arrange the distance
education services to be offered, to prepare support programs and projects for parents and students.
In the research, parents in distance education were discussed within the framework of Chaos Theory.
Moment in the pandemic formation has led to chaos and uncertainty. For this research, qualitative
research methods were used, and a case study was conducted. One of the features of qualitative research;
It is the revealing of the perspectives and experiences related to the subject and events. The purpose of
selecting maximum diversity sampling is to create a relatively small sample. The sample of the study
included 25 parents, and the parents were selected from different primary schools in the TRNC with
different positions and ages. The interviews were conducted online and the experiences of the parents
from their eyes are the main topics. In the findings obtained; It was determined that the parents faced
difficulties with the necessary technological facilities and technological knowledge in this process. Also,
they have problems with their children in distance education, time constraints, adding them to the lesson,
motivating them, doing their homework and having problems with homework.
As a result, the projects and the applications that support parents are needed in distance learning
education system. TRNC Ministry of National Education has to contribute and support the parents
during this period. An urgent determination should be made in terms of both economical and
informational aspects and should be passed in a way to eliminate the deficiency in this way. Activities
and practices for parents should be included. In addition, counsellors specializing in child psychology
should help to the parents and they should be informed about how to behave.
Keywords: Chaos theory, parents, distance learning, pandemic, primary school
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Orhan Pamuk’un Kırmızı Saçlı Kadın Romanı
ve Mitik Anlatım
Cafer GARİPER1
Yasemin BAYRAKTAR2

Öz
Türk romanının postmodern anlayış çerçevesinde şekillendiği yaklaşık son kırk yılda Orhan
Pamuk’un kalem ürünlerinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Onun romanları, İmparatorluktan
Cumhuriyet dönemine toplumun yaşadığı değişim ve dönüşümleri daha çok Doğu-Batı kutupluluğu
ve geçişkenliği çerçevesinde ele alır. Sosyal olaylar ve olgularla ekonomik ve siyasi gelişmelerin iç
içe geçtiği bu romanlarda yazar, yerli renklerle kurguladığı roman kişileriyle dönemin ruhunu
yansıtmasını bilir. Pamuk, Kırmızı Saçlı Kadın romanında Türkiye’nin yakın tarihinden, bir kasaba
hayatından kesit sunar. Babası tarafından terk edilen gencin bir kuyu ustasıyla çalışması, dikkatsizliği
yüzünden kazaya sebebiyet vermesi ve kaçmasıyla aşk öyküsü birlikte yürür. Roman kişisinin
yazgısıyla biri Batı’dan Kral Oedipus, diğeri Doğu’dan Rüstem ile Sührab mitik anlatımları birleşir.
Bu bildiride Kırmızı Saçlı Kadın romanın kurmaca dünyasında mitik anlatımların izi sürülmeye, olay
örgüsüyle ve roman kişileriyle olan bağı kurulmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Orhan Pamuk, Kırmızı Saçlı Kadın, roman, mitos.

Abstract
Orhan Pamuk has an important place in approximately forty years, which is foreseen within the
framework of the postmodern understanding of the Turkish novel. His novels deal with the changes
and transformations from the Ottoman Empire to the Turkish Republic period, mostly with the EastDr. Öğr. Üyesi, SDÜ Fen–Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, TÜRKİYE. E-posta:
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West polarity and transience. In these novels where social events and facts are intertwined with
economic and political developments, the author knows how to reflect the spirit of the period with
the characters he fictionalizes with local colors. Pamuk presents the life of a section of town in his
novel Kırmızı Saçlı Kadın. The love story goes hand in hand as the young man whose father is
abandoned works with a well master, causes an accident because of his carelessness and runs away.
With the fate of the novel person, the mythical narratives of King Oedipus from the West, Rüstem
and Sührab from the East are combined. In this paper, we will try to trace the mythical narratives in
the fictional world of the Kırmızı Saçlı Kadın and to establish a connection with the plot and the
characters of the novel.
Keywords: Orhan Pamuk, Kırmızı Saçlı Kadın, novel, myth.

Modern sanat dallarında mitosların önemli bir yer tutmaya başladığı görülür. Hikâyeden romana,
tiyatrodan sinemaya, resimden heykele, mimariden şiire kadar genişleyen bir yelpazede mitosların izini
sürmek mümkündür. Modern çağın sanatkârları, insanlığın bu ilk sözlü üretimleri arasında yer alan
mitoslarda insanoğlunun iyilik, kötülük, ihtiras, aç gözlülük, cinsellik, yalan, doğruluk, iktidar, ölüm,
ölümsüzlük arzusu, arayış gibi temel yönelimlerinin ve yazgısının öz ve derin bir şekilde yer aldığını,
şifrelenmiş olduğunu görmüş olmalılar. Mitoslar, öz ve yoğun anlatımın içerisinde insan soyunun temel
problemlerini ve yönelimlerini şifreleştirirken bilinçaltını ve bilinçdışını da ifade alanına taşıma
potansiyeline sahiptir. Oluşumları tarih öncesine uzanan mitoslar, kolektif bilince mal olmaları
bakımından insan türünün reflekslerini, düşünce ve duygu dünyasını, potansiyel gücünü ortak öyküye
dönüştüren kapsayıcı anlatılardır. Bu sebeple modern sanatkârlar, sanatlarının ana kaynaklarından biri
olarak mitosları görecek ve onlardan beslenme yoluna gidecekler, metinlerarasılık kurma ve kimi zaman
yenidenyazma uğraşına girişeceklerdir. Çünkü mitler, yenidenyazmaya uygun anlatı birimcikleri olma
özelliğine sahiptir. James Joyce’dan Albert Camus’ye, Yahya Kemal’den Ahmet Hamdi Tanpınar’a,
Güngör Dilmen’den Murathan Mungan’a kadar çok sayıda yazar ve şairde mitik anlatılarla kurulan
metinlerarasılıklarla ve yenidenyazmayla karşılaşılır. Son yıllarda mitik anlatılarla metilerarasılık kuran
sanatkârların arasına Orhan Pamuk da katılmıştır.
Daha önceki romanlarında sosyal değişme, düşünce katmanı ve tarih dokusuna geniş; mitik anlatılara
sınırlı yer veren Orhan Pamuk, Kırmızı Saçlı Kadın romanıyla bu durumu aşar. Biri Batı’dan, diğeri
Doğu’dan olmak üzere iki mitik anlatıyla metinlerarasılıklar kurarak romanını inşa eder. Denebilir ki,
Kırmızı Saçlı Kadın romanı, Yunan mitolojisinden Oedipus mitosuyla Firdevsî’nin Şehnâme’sinde yer
alan Rüstem ile Sührab mitik anlatımı düzleminde metinlerarasılıklar üzerine oturan bir
yenidenyazmadır. Satranç oyunu gibi her attığı adımın bir sonraki ve daha sonraki hamlelerini
hesaplayarak/planlayarak hareket eden yazar, Oedipus ve Rüstem ile Sührab mitik anlatımlarını da
romanın dünyasına planlı bir şekilde yayarak mitik kişiliklerin yazgısını, roman kişilerinin yazgısına
dönüştürür. Tesadüfmüş gibi görünen birçok ögenin olay örgüsünün ilerleyen evrelerinde romanın
kurgusu içerisinde yerinin ve anlamının tamamlandığı görülür.
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İnsanın yazgısından kaçamayışı izleği üzerinden baba-oğul arasındaki karmaşık ilişki, Sophokles’in
Kral Oidipus’dan, Shakespeare’in Hamlet’inden, Turgenyev’in Babalar ve Oğullar’ından ve
Dostoyevski’nin Karamazof Kardeşler’inden bu yana çok sayıda eserde konu edinilegelmiştir. Freud’un
Oedipus kompleksi şeklinde kavramlaştırdığı yapı, Orhan Pamuk’un Kırmızı Saçlı Kadın romanında da
yeni bir kurguya kavuşur. Pamuk, dünya edebiyatının yakından tanıdığı konuyu, Türk edebiyatında yerli
dekor içerisinde yeniden ele alırken Doğu’dan, Şehnâme’de yer alan evlat katlini ekler. İki mitik anlatım
çevresinde yazar, konuyu yeniden yazma yoluna gider. Türk edebiyatının ve bu arada kendi kurmaca
evreninin problem alanlarından biri olan Doğu-Batı sorunsalına kurmaca dünyada tekrar döner. Böylece
yaklaşık iki yüz yıldır Doğu-Batı arasında kendini konumlandırmaya çalışan Türk insanının hayatındaki
zenginliği ve çeşitliliği postmodernizmin çoğulculuk ilkesiyle mitik anlatılar düzleminde de sürdürür.
Bedrettin Cömert’in çevirinin başında yer alan yazısında Kral Oidipus hakkındaki yargısı “e]le alınan
problemin, kader probleminin, her zaman canlı, taze kalacak, okuyanları da seyredenleri de
ilgilendirecek nitelikte olması eseri ölmezliğe kavuşturmuştur” (Tuncel, 2009: 5) yargısı, Kırmızı Saçlı
Kadın romanı için de anlamlıdır. Pamuk, Sophokles’ten ve Firdevsî’den ödünçlediği insanın yazgısına
karşı çıkamayacağı, fakat her şeye rağmen mücadele vermek durumunda olduğu trajik kıstırılmışlğı ve
çıkışsızlığı metinlerarasılık ve yenidenyazma yöntemiyle modern romanın imkânlarıyla yeniden
yorumlar. Kral Oidipus oyunu da Şehnâme de insanın yazgısını değiştiremeyeceği argümanı üzerine
oturur. Gerek Kral Oidipus’ta gerekse Şehnâme’de birçok defa buna vurgu yapılır. Oidipus’un “k]ara
bahtlı, lanetli doğmuşum dünyaya. Kaderimde neler varmış” (Sophokles, 2009: 45) cümleleriyle
Sührab’ın yaralı hâlde babası Rüstem’e söylediği “d]emek ki benim o kötü yıldızım, alnıma, babamın
eliyle ölmemi yazmış…” (Firdevsî, 1994: 415) sözü bunu gösterir.
Orhan Pamuk, Kırmızı Saçlı Kadın romanının başına Nietzsche’den, Sophokles’ten ve Firdevsî’den
alıntıladığı şu üç epirafla girer:
“Babasını öldüren, annesiyle yatan, Sphinks'in kördüğümünü çözen Oidipus! Bu üçlü yazgının
anlamı nedir? İranlılar arasında yaygın eski bir inanca göre, yüce bir bilge fücurla
peydahlanmalıdır. Nietzsche, Tragedya'nın Doğuşu
Oidipus: Çok eskiden işlenmiş bir suçun izlerini nasıl bulabiliriz? Sophokles, Kral Oidipus
Tıpkı babasız bir oğul gibi, oğulsuz bir babayı da kimse basmaz bağrına. Firdevsî, Şehnâme”
(Pamuk, 2016: iç kapak)
Bu yanmetinsellikler, okuyucuyu romanının kurmaca dünyasına hazırlamak işlevi gördüğü gibi romanın
mitik anlatım üzerine kurulacağının da sezgisini verir. Nitekim öyle de olur. Yazar, 1980’lerin
ortalarında başlayan olaylar dizisinin arka planına birbiriyle benzerlikler taşıyan iki mitik anlatıyı
yerleştirir. Mitosun kapsayıcı evrensel gücünden yararlanarak modern dönemde yaşanan olaylar dizisini
su kuyusu kazma çalışması etrafında dikkatlere sunar. Kimi tesadüflerin, basit ve sıradan yapıların da
yer aldığı romanda yazar, oyuncu-romancı kimliğiyle olay örgüsünü ince ayrıntılara varıncaya kadar
dikkatle dokur. Geriye dönüş tekniğiyle ben anlatıcı tarafından anlatılan olay örgüsünde, kuyu
kazımıyla bilinçdışının ve belleğin kuyularına yolculuk paralel yürür. Kuyu kazımında Mahmut
Usta’nın alt katmanlarda karşılaştığı kaya tabakaları gibi, geriye dönüş tekniğiyle anlatılan olaylar
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dizisinde anlatıcının da zihninde aşılması güç yaşanmışlıklar, hatıralar yer alır. Kuyunun suyu
sızdırmasına benzer şekilde anlatıcı belleğin de hatıraları bütünüyle koruyamadığını, sızdırdığını
söylemek gerekir. Nitekim geriye dönüş tekniğiyle kendilerini terk eden babası hakkında anlatıcının
“b]abam uzun bir süre bizi aramadı. Bazan babamın yüzünü hatırlayamıyordum. Sanki bir an elektrikler
kesilmiş de gözümün önündeki her şey kaybolmuş gibi hissediyordum o zaman” (Pamuk, 2016: 11)
cümleleri bunu gösterir.
Romanın kurmaca dünyası, rasyonel dünya algısıyla mitik bilincin/mitik düşüncenin birlikte ve iç içe,
yürüdüğü, kimi zaman karşı karşıya geldiği bir yapı gösterir. Fakat bu iki farklı algı düzlemi derin yapıda
süren sınırlı çatışma ağı içerisinde birbirini dengeler. Büyük karşılaşmaların ve çatışmaların aksiyonuna
kendini bırakmaz. Hatta rasyonel dünya algısı, olay örgüsünün ilerleyen evresinde mitik bilincin hayat
üzerinde belirleyiciliğini, mitosun yazgıya dönüşmesini olayların gelişimi ve akışı içinde kabullenir.
“Mitik düşünce kendine özgü mantıksal işleyişiyle rasyonel akıl yürütmeden ayrılır. Eski
dönem efsanelerinde göze çarpan kimi tuhaflıkları tümüyle açıklamak bazen olası
olamayabilir. Eski dönemlerin düşünme dizgeleri günümüzdekilerden oldukça farklıdır. Hatta
tuhaftır, ancak kendi döneminde ve koşullarında tutarlıdırlar. Dolayısıyla o dönemin
mantalitesini, inançlarını, düşünme biçimlerini kavramak gerekir” (Aktulum, 2021: 196).
Romanda mitik bilinci Mahmut Usta temsil eder, mitik yazgıyı ise Cem ve oğlu Enver yaşar. Aynı
zamanda Cem, akıl merkezli gerçekçi dünya algısıyla mitik bilinci temsil eden Mahmut Usta’nın
karşısında konumlandırılır. Fakat on altı yaşındaki bu lise öğrencisinde gerçekçi/bilimsel bilinç
kodlaması sınırlı şekilde kalır. Onun gerçekçi bilinç düzlemi Mahmut Usta’nın anlattıkları karşısında
gösterdiği akıl merkezli algıya bağlı reflekslerle, iç tepkilerle ortaya çıkar.
Mitik bilinci temsil eden Mahmut Usta, lise öğrenimi görmüş, kırk üç yaşında (Pamuk, 2016: 35) biri
olarak “yer yer beyazlayan gür saçları”yla tanıtılır (Pamuk, 2016: 27). Modern eğitimin pek
değiştirmediği anlaşılan Suşehrili Mahmut Usta, halk inanışlarına hayatında geniş yer verir. Fantastiğin
sınırlarına girebilecek anlatılarıyla kurmaca dünyada yerini alır. İşin ilgi çeken yanı olaylara, olgulara,
nesnelere çoğu zaman mitik bilinçle yönelen Mahmut Usta, hayatın gerçekliğiyle anlattığı mitik öyküler
arasındaki ayrımı belirlemekten uzaktır. İşte bu sebeple halktan biri olarak, kurmaca dünyada halkın
inanışlarını ve öykülerini tevarüs eden mitik bilinçle rol üstlenir. O, anlatımlarıyla çocuk olarak gördüğü
çırağı/yardımcısı Cem üzerinde yer yer otoritesini kurarak etkili olur. Cem, biraz da yaşının gereği bu
mitik anlatımlardan etkilenir. Yaşanan dünya ile öbür dünya, gerçeklikle gerçek dışının arasındaki
sınırın ayrımını kimi kez kaçırır. Bunda mitik bilince bağlı olarak masalla/hikâyeyle gerçeklik
arasındaki sınırı kaldıran Mahmut Usta’nın anlatımı etkili olur. Onun anlatımlarının Cem üzerindeki
etkisi kendini açıkça gösterir:
“Gözlerimin içine şefkatle bakıp bana öğretici, korkutucu hikâyeler anlatmasından çok
hoşlanıyordum. Ustam dikkatsiz çırakların neler yaptığını tutkuyla anlatırken, onun kafasında
yeraltı âlemiyle, ölülerin dünyası ve toprağın derinlikleriyle, cennetin ve cehennemin
unutulmaz köşeleri arasında bir ilişki olduğunu hisseder, ürperirdim. Sanki toprağı kazdıkça,
ustama göre Allah'ın ve meleklerin katına doğru ilerliyorduk. Oysa geceyarısı esen serin
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rüzgâr, lacivert gökkubbenin ve ona asılı on binlerce titrek yıldızın tam ters yönde olduğunu
hatırlatırdı” (Pamuk, 2016: 29-30).
Dinlediği hikâyelerin/anlatıların atmosferinde bazen ihlâl edilmiş sınırda/tekinsiz alanda kalan lise
öğrencisi Cem, hikâyenin/anlatının dünyasından uzaklaştığında gerçek dünya ile Mahmut Usta’nın
anlatımının ayırdına varabilir. Bunda etkili olan temel öge, rasyonel dünya algısıyla yaşanan hayatın
gerçekliğidir.
Mahmut Usta’nın bir başka anlatımı mitik bilince bağlı olarak gerçeklikle gerçekdışının sınırlarının
ihlâline tam bir örneklik teşkil eder:
“[…] Mahmut Usta, çocukluğunda dev bir yaratık tarafından yeraltı âlemine kaçırıldığını
anlatmıştı bir kere: Yeraltı karanlık değil, tam tersi aydınlıktı. Onu ışıl ışıl bir saraya
götürmüşler, üzerinde ceviz ve böcek kabukları, balık kafaları ve kılçıkları olan bir ziyafet
masasına buyur etmişlerdi. Önüne dünyanın en güzel yiyeceklerini koymuşlardı ama Mahmut
Usta arkasında ağlayan kadınlar olduğunu işitince bir lokma bile almamıştı. Derken
yeraltındaki padişahın sarayında ağlayan kadınların sesinin tıpkı televizyondaki kadın spikerin
sesi gibi olduğunu anlatmıştı” (Pamuk, 2016: 30-31).
Masal yahut rüya atmosferinin kurgusu içinde aktarılan bu metin halkası, “padişahın sarayında ağlayan
kadınların sesinin tıpkı televizyondaki kadın spikerin sesi gibi” benzetmesiyle masal dünyasının yaşanan
zamanla ve mekânla, dolayısıyla yaşanan hayatla bağı kurulur. Bu bağ, roman kişisinin/kişilerinin masal
atmosferinde kaybolmasını önlemenin yanında hikâyeye gerçeklik dokuzu katmaya yönelik anlam taşır.
Çünkü anlatı/masal kişisine dönüşen, bir başka söyleyişle anlatı/masal dünyasından rol çalan anlatıcı,
bu tür bir bağ kurarak inandırıcı olmak ister. Bunun yanı sıra bu yapının Sigmund Freud’un rüyalarla
ilgili ortaya koyduğu teorik bilgilerle de ilişkisi vardır. Freud’a göre uykuda bile ruh, beden-dışı dünya
ile sürekli bir ilişki içinde bulunur (Freud, 1996:76). Mahmut Usta’nın düş mü gördüğü yoksa mitik
bilince bağlı olarak inanç değeri olarak kabul gören bir anlatıyı aktardığı da bu nedenle belirsizdir.
Mahmut Usta’nın kaynağı ve referansları Doğu geleneği, İslam medeniyeti dairesindedir. Anlatıcının
belirttiği gibi referansları başta Kur’an (Pamuk, 2016: 33) olmak üzere halk anlatılarıdır. O, zaman
zaman Kur’an ayetlerine ve kıssalarına gönderme yaparak anlatımını doğrulamak ister. Onun İslam
epistemesine olan bağlılığı çağdaş bilim çalışmalarının önündedir. Bu yönüyle Sivas-Suşehri’nde
doğup on yaşında ailesiyle gecekondu semtine göçen Mahmut Usta (Pamuk, 2016: 34), tam bir halk
tipi insandır. Yüzlerce yıldır geniş halk kitlesi üzerinde yönlendirici güce sahip olan İslam
epistemesi, onun da hayatında belirleyicidir:
“Bir başka seferinde biri mantardan, biri de mermerden iki dağın birbirlerini tanımadan ve
anlamadan nasıl karşılıklı binlerce yıl bakıştıklarını anlattıktan sonra, Kur'an-ı Kerim'de
‘evlerinizi yüksek yere yapınız’ diye bir ayet olduğunu söylemişti. Bunun anlamı, depremin
yüksek yerlere vuramayacağı idi. Kuyumuzu da yüksek bir yerde açmamız talihti. Yüksek
yerlerde su kolay çıkardı (Pamuk, 2016: 31).
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Hayatının merkezinde İslam epistemesinin mitik bilinç tarafı yer alan Mahmut Usta’nın yüksek
yerlerde suyun kolay çıkacağı gibi kimi çıkarımları her ne kadar gerçeklikle uyuşmazsa da günlük
uğraşında, iş hayatında rasyonel algıyı kaybetmez. Modernleşen dünyada o, iki bilinç düzlemini
birlikte yaşar. Evreni, insanı ve hayatı anlamlandırırken mitik bilinçle, günlük işleri yaparken daha
çok rasyonel dünya algısıyla hareket eder. Bu ikili bilinç düzlemi ve yaşama tarzı, iç içe ve birlikte
yürür. Şu satırlar bunu iyi bir şekilde yansıtma gücüne sahiptir:
“Mahmut Usta bunları anlatırken hava iyice karardığı, seyredilecek başka bir şey olmadığı için
ikimiz de televizyondaki bulanık görüntülere sanki anlaşılabilir, açık seçik görüntüymüşler
gibi dikkatle bakardık.
Bazan ‘Bak görüyor musun, orada da var!’ derdi Mahmut Usta ekrandaki bir lekeyi işaret
ederek, ‘Tesadüf değil bu.’
Hayaletimsi görüntüler içinde karşılıklı bakışan iki dağı ben de bir an fark ederdim. Ama
bunun bir yanılsama olduğunu kendime bile söyleyemeden Mahmut Usta konuyu değiştirir,
‘Yarın arabayı ağzına kadar doldurmayın’ diyerek öğüt verirdi bana. Beton dökerken;
televizyonu aküye bağlarken; çıkrığın planını çizerken tam bir mühendis gibi düşünüp
davranan birinin, bu efsane ve masalları, kendisi de gerçekten yaşamış gibi anlatabilmesi beni
büyülerdi” (Pamuk, 2016: 31).
Bir başka yerde ise Mahmut Usta’nın temsil ettiği mitik bilinç yanında anlatıcının bağlı olduğu rasyonel
dünya algısının belirdiği anlatımla karşılaşılır. Bu iki algı yan yana yürür:
“Mahmut Usta'ya göre her yıldız bir hayatı işaret ediyordu. Cenab-ı Allah yaz gecelerini
yıldızlı yapmıştı ki, ne kadar çok insan, ne kadar çok hayat olduğunu hatırlayalım. Bu yüzden
bir yıldız kayınca, Mahmut Usta bazan gerçekten birinin ölümüne tanık olmuş gibi dertlenir,
dua okur, benim oralı olmadığımı görünce içerler, hemen yeni bir hikâye anlatırdı” (Pamuk,
2016: 33).
Ustasının anlattığı hikâyelerin önemli bir kısmının Kur’an’dan alınma olduğunu söyleyen anlatıcı
(Pamuk, 2016: 33), “m]esela, Şeytan'ın insanları resim yapmaya teşvik etmesi, sonra ölmüşlerini
hatırlatsın diye o resimlere bakmalarını öğütlemesi ve sonunda insanları putatapar yapıp yoldan
çıkarması böyle bir hikâyeydi” (Pamuk, 2016: 33) dedikten sonra “Mahmut Usta şurası burası değişmiş
bu hikâyeleri bir dervişten işitmiş, bir kahvede dinlemiş, hatta kendi yaşamış gibi anlatır, sonra birden
çok gerçekçi bir hatıraya geçiverirdi” (Pamuk, 2016: 33) şeklinde onun mitik anlatımla gerçeklik
arasındaki geçişkenliğine dikkatini yöneltir.
İkili bilinç düzlemi yaşayan Mahmut Usta hakkındaki bütün bu anlatımlar boşuna değildir. Doğu’nun
mitik bilincini temsil gücüyle kurmaca dünyaya giren Mahmut Usta, Rüstem ile Sührab’ın öyküsünün,
Doğu’daki evlat katlinin anlatımında ve bunun yazgıya dönüşmesinde işlev üstlenir. O, mitik
anlatımlarıyla hem romanın olay örgüsünün gelişim seyrinin zemininin kurulmasında hem de Cem’in
mitik bilinç düzleminin derinleşmesinde rol oynar. Sonunda Cem’in “g]eçmişteki bütün büyük şahlarla
padişahların, kahramanlarla unutulmuş hikâyelerin bir çeşit ansiklopedisiydi Şehnâme (Pamuk, 2016:
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108) nitelemesine benzer şekilde, Kırmızı Saçlı Kadın romanı da çok sayıda mitik anlatımın, efsanenin,
masalın, menkıbenin yer aldığı bir metne dönüşür.
Sürekli hikâye anlatan Mahmut Usta’nın, ondan bir hikâye anlatmasını istemesi üzerine romanın
kurmaca dünyasında Oedipus mitosu Cem tarafından şöyle aktarılır:
“ Oidipus, Yunanistan'daki Thebai şehrinin kralı Laios'un oğlu ve ülkesinin şehzadesiydi.
Daha anasının karnındayken bile önemli biri olduğu için müneccime onun geleceğini
sormuşlar ve acı bir kehanetle karşılaşmışlardı... Bu cümleden sonra biraz susmuş, Mahmut
Usta gibi televizyon ekranındaki belirsiz gölgelere bakmıştım.
Korkunç kehanete göre şehzade Oidipus, ileride babasını öldürecek ve öz anası ile evlenip,
babasının tahtına oturacaktı. Kehanetten korkan baba Laios doğar doğmaz oğlunu kaçırmış,
ölsün diye ormana terk edilmesini emretmişti.
Ormanda terk edilen bebek Oidipus'un hayatını onu ağaçlar arasında bulan komşu krallığın
bir nedimesi kurtarmıştı. Her halinden soylu olduğu belli olan Oidipus da bu öteki ülkede gene
şehzade gibi yetiştirilmiş ama büyüyünce bu yeni ülkede yabancılık hissetmiş; nedenini merak
edip müneccime geleceğini sormuş ve aynı şeyi işitmişti: Allah, Oidipus'un kaderine, babasını
öldürüp anasıyla yatacağını yazmıştı. Böylece Oidipus bu korkunç kaderden kaçmak istemiş
ve hemen ülkesini terk etmişti.
Oidipus bilmeden asıl memleketi Thebai'ye gitmiş, bir köprüden geçerken ihtiyar bir adamla
lüzumsuz bir nedenle tartışmaya girişmişti. Bu, aslında, öz babası kral Laios idi. (Bu sahneyi,
baba oğulun birbirini tanımayışını ve kavgaya tutuşmalarını tıpkı Yeşilçam filmlerindeki
benzeri sahneler gibi uzatarak anlattım.)
Alt alta, üst üste dövüşmüşler ama sonunda Oidipus kuvvetli çıkmış ve babasını öfkeli bir kılıç
darbesiyle öldürmüştü. ‘Elbette öldürdüğünün babası olduğunu bilmiyordu’ dedim Mahmut
Usta'nın yüzüne doğru bakarak.
Ustamın kaşları çatıktı, masal dinler gibi değil, kötü bir haber alıyormuş gibi kederlenerek
beni dinliyordu.
Oidipus'un babasını öldürdüğünü kimse görmemişti. Gittiği Thebai şehrinde, bu yüzden
kimse onu suçlamamıştı. (Bunları dinlerken babayı öldürmek misali büyük bir suç işlemek ve
sonra yakalanmamak nasıl bir şeydir, hayal etmiştim.) Üstelik şehre bela olmuş, kadın yüzlü,
aslan vücutlu, koca kanatlı canavarın kimsenin çözemediği muammasını çözünce, Oidipus'u
kahraman ilan edip Theba’nin yeni kralı yapmışlardı. Böylece kraliçeyle, onun oğlu olduğunu
bilmeyen kendi öz annesiyle evlenmişti Oidipus.
Bu son bilgiyi aceleyle ve fısıldar gibi söyledim; sanki kimse duymasın istiyordum. ‘Oidipus
annesiyle evlendi’ dedim sonra bir daha. ‘Dört çocukları oldu. Ben bu hikâyeyi aslında bir
kitapta okudum diye ekledim Mahmut Usta bütün bu korkunçlukları benim uydurduğumu
sanmasın diye.
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Ustamın sigarasının kırmızı ucuna bakarken, ‘Yıllar sonra bir gün Oidipus'un karısı ve
çocuklarıyla mutlu yaşadığı şehre veba gelmiş’ diye devam ettim. ‘Herkes vebadan
kırılıyormuş. Korku içindeki şehirliler Tanrılarının ne dediğini merak edip bir aracı
yollamışlar. 'Eğer vebadan kurtulmak istiyorsanız' demiş Tanrılar, 'bundan önceki kralı
öldüren katili bulun ve onu şehirden atın. O gün veba bitecektir!
Köprüde tartışıp öldürdüğü ihtiyarın hem kendi babası hem de Thebai Şehri'nin eski kralı
olduğunu bilmeyen Oidipus hemen katilin bulunmasını emretmiş. Bunun için en çok da kendi
çalışmış. Çalıştıkça da babasını öldürenin aslında kendisi olduğunu adım adım öğreniyormuş.
Daha da kötüsü karısının kendi öz annesi olduğunu öğrenmekmiş.
Burada biraz sustum. Mahmut Usta geceleri dini hikâyeler anlatırken, en ibretlik yerine
gelince susardı. Ustamın edasında ben, ‘Bak, sonun böyle olur’ gibi bir tehdit hissederdim.
Onu taklit ediyordum, ama ibretin ne olduğunu da bilmiyordum. Bu yüzden Oidipus'un
hikâyesinin sonunu neredeyse tatlılıkla ve Oidipus için kederlenerek anlattım:
‘Annesiyle yattığını anlayınca, Oidipus, kendi elleriyle kendini kör etmiş’ dedim. ‘Sonra da
şehrini bırakıp başka bir âleme gitmiş.’
‘Yani Allah'ın dediği sonunda olmuş’ dedi Mahmut Usta. ‘Kimse kaderinden kaçamamış.’
Mahmut Usta'nın hikâyeden kader ibreti çıkarması beni şaşırtmıştı. Kader konusunu
unutmak istedim.
‘Evet, Oidipus kendini cezalandırınca veba bitmiş ve şehir kurtulmuş’ ” (Pamuk, 2016: 3739).
Kendisini terbiye etmek için hikâyeler anlatan Mahmut Usta’yı Oedipus kompleksine bağlı olarak
rahatsız etmek (Pamuk, 2016: 37) için Cem’in seçtiği hikâye Oedipus mitosu olur. Yaz tatilinde
kitapçıda çalışırken “Rüyalarınız, Hayatınız adlı derleme bir kitapta özetini okuduğu”nu söylediği
(Pamuk, 2016: 37) Oedipus efsanesini Mahmut Usta sevmez (Pamuk, 2016: 39, 67). Çünkü bu Yunan
mitosunda oğulun annesiyle yatması ve bunun doğurduğu kötü son yer almaktadır. Mahmut Usta’nın
İslam kültür dünyası dairesinde yer alan öykülerine karşı anlatılan bu mitosta bir yabancılık vardır. Mitik
düzlemde Doğu geleneğiyle Batı geleneği karşı karşıya gelmiştir. Doğulu mitik bilinç kodlarıyla hareket
eden Mahmut Usta, farklı bir geleneğin mitosuna bilinçdışı bir yönelimle karşı koyar. Çünkü Batı
geleneği içerisinde yer alan mitik anlatımda Doğu geleneğinde yer almayan oğulun babayı öldürmesi ve
anneyle yatması öyküleştirilmektedir. Nitekim Cem ile Mahmut Usta arasında geçen şu söyleşme bunu
gösterir:
“ ‘Sen şimdi bana niye anlattın bu hikâyeyi?’
‘Bilmiyorum’ dedim. Bir suçluluk duygusu vardı içimde.
‘Hikâyeni sevmedim küçük bey’ dedi Mahmut Usta. ‘Ne kitabıydı o okuduğun?’
‘Rüyalar hakkında bir kitaptı.’
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Mahmut Usta'nın bana bir daha ‘Bir hikâye de sen anlat!’ demeyeceğini anladım” (Pamuk,
2016: 39).
Oedipus mitosundan rahatsız olan Mahmut Usta’nın Cem’e yönelttiği “s]en şimdi bana niye anlattın
bu hikâyeyi?” sorusu, hem hikâyeyi sevmediğini hem de hikâye anlatmada bulunması gereken ders
verme amacının yerine gelmediği sonucu çıkar. Oedipus anlatımı, bu iki sebepten dolayı Mahmut
Usta’nın bağlı olduğu geleneğin dışına düşer. Başlıca bu iki sebepten dolayı Oedipus mitosunu sevmez.
“Ne kitabıydı o okuduğun?” sorusu, daha çok Kur’an’dan kıssalar anlatan Mahmut Usta’nın Cem’in
okuduğu kaynak kitabı küçümsemesi anlamına gelir. Onun için bu anlatımda yalnızca kehanetin,
Mahmut Usta buna kader der, yerine gelmiş olması anlamlıdır. Mahmut Usta’nın “y]ani Allah'ın dediği
sonunda olmuş (…) Kimse kaderinden kaçamamış” diyerek anlatımdan kaderin yerine geldiği dersini
çıkarması Cem’i şaşırtır (Pamuk, 2016: 39).
Mitik anlatımda yer alan yazgı, Oedipus anlatımıyla sınırlı kalmaz. Mahmut Usta’ya Oedipus söylenini
anlatan Cem’in yazgısına dönüşür. Geriye dönüş tekniğiyle anlatıcı/Cem, “y]ıllarca hatıralarımda bizim
çadırın üzerindeki yıldızlı gökle İbretlik Efsaneler çadırının göğü birbirinin yerine geçecekti. (…) O
gece çadırda geçirdiğim bir saat boyunca gördüğüm bazı şeylerin, tıpkı gelişigüzel okuyup hatırladığım
Oidipus'un hikâyesi gibi hayatımı belirleyeceğini hiç düşünmüyordum.” (Pamuk, 2016: 63) diyecektir.
Romanın kurmaca dünyasında mitik anlatım Oedipus söyleniyle sınırlı kalmaz. Doğu-Batı problemini
romanlarının ana izleklerinden birine çeviren Orhan Pamuk, Oedipus söylenine eş değerde Doğu’dan
seçilmiş benzer bir mitik anlatımla kurmacanın dünyasını dengeler. Yunan mitolojisinin Oedipus
söylenine karşılık Doğu’dan İran mitolojisine ait bir anlatımı, Şehnâme’den Rüstem ile Sührab’ı seçer.
Rüstem ile Sührab anlatımında Oedipus söyleninden farklı olarak bilmeyerek babanın oğlu öldürmesi
öyküleştirilmektedir. Bu ince fark, aynı zamanda Doğu ile Batı arasındaki ayrımı ortaya koymaya yarar.
Batı’da oğul babayı öldürebilmekte, bireye dönüşmekte; Doğu’da ise oğul babayı öldürememekte, bu
sebeple bireyselleşememekte, babaya bağımlı yaşamaktadır.
Mahmut Usta’nın gitmesini istemediği, ahlaksız bulduğu tiyatro çadırına bir akşam yaklaşan Cem, bir
bez üzerinde “Şairin intikamı, Rüstem ile Sührab, Dağları Delen Ferhat. Televizyonda Gösterilmeyen
Maceralar” yazısını okur (Pamuk, 2016: 40). Artık o, Rüstem ile Sührab’ın öyküsüyle karşılaşmıştır. İlk
temasta dikkatini gereğince çekmese de zamanla onun dünyasında geniş yer tutacaktır.
Bir akşam Öngören kasabasından kuyu kazdıkları tarlaya dönerlerken Mahmut Usta, Oidipus’a nazire
olarak kader üzerine bir hikâye anlatır:
“ ‘Çok eski bir zamanda, bir gün seninki gibi bir şehzade varmış’ diye anlatmaya başladı
Mahmut Usta.
Şehzade, padişah babasının en sevdiği büyük oğluymuş. Babası oğlunun üzerine titrer, onun
bir dediğini iki etmez onun için ziyafetler, şölenler verirmiş. Bir şölende şehzade babasının
yanındaki kara sakallı, karanlık yüzlü bir adamın Azrail olduğunu anlamış. Şehzade ile Azrail
göz göze gelmişler ve hayretle birbirlerine bakmışlar. Telaşlanan şehzade şölenden sonra
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babasına davetlilerden birinin Azrail olduğunu, tuhaf bakışlarından onun canını almaya kararlı
olduğunu gördüğünü söylemiş.
Baba padişah telaşlanmış ‘Sen kimseye söylemeden doğru İran'a, Tebriz Sarayı'na git, orada
saklan’ demiş oğluna. ‘Tebriz Şahı şu ara dostumuz, seni kimseye vermez.’
Ve oğlunu derhal İran'a yollamış. Sonra bir daha şölen vermiş ve hiçbir şey olmamış gibi
karanlık yüzlü Azraili de gene davet etmiş.
‘Padişahım, şehzade oğlunuz bu akşam yoklar’ demiş Azrail endişeli bir ifadeyle.
‘Benim oğlum gencecik bir delikanlı’ demiş padişah. ‘İnşallah daha çok da yaşayacak. Sen
onu neden soruyorsun ki?’
‘Üç gün önce Hazreti Allah bana İran'a git, Tebriz Şahı'nın sarayına gir ve oğlunuzun, sizin
şehzadenizin canını al! diye emretmişti’ demiş Azrail. ‘Bu yüzden dün oğlunuzu İstanbul'da
burada karşımda görünce hem hayret ettim, hem de çok sevindim. Oğlunuz da benim kendisine
bir tuhaf baktığımı görmüştü.’
Ve böyle dedikten sonra Azrail hemen sarayı terk etmiş” (Pamuk, 2016: 42-43).
Bu anlatımla, romanın dünyasında yer alan Oedipus ve Rüstem ile Sührab mitik anlatımlarının insanın
yazgısından kaçamayacağı argümanı desteklenir. Bunlara İbretlik Efsaneler çadırında Rüstem ile
Sührab’ın canlandırılması, Kırmızı Saçlı Kadın’ın Sührab’ın annesini oynaması eklenir (Pamuk, 2016:
65-66). Yıllar sonra Şehnâme’de yer alan öykünün aslının Cem tarafından defalarca okunmasıyla
karşılaşılır. Artık Cem için Oedipus söyleni yanında bir de Rüstem ile Sührab anlatımı yer tutmaya
başlar. Yaşının ilerlemesine bağlı olarak gittikçe Rüstem ile Sührab’ın öyküsü öne çıkar.
Cem, babasının yerine koyduğu Mahmut Usta’nın daha önce tiyatroya gittiğini ve Kırmızı Saçlı
Kadın’la görüştüğünü öğrenince bundan rahatsız olur. Oidepal komplekse bağlı olarak (Pamuk, 2016:
72, 74) içinde ona karşı hınç birikir. Kovanın düşmesi sonucu onu kuyunun dibinden çıkarmak için
gerekli çabayı göstermemesi, bilinçaltında yatan bu kompleksle ilişkilendirilebilir. Cem’in kendine
sorduğu “k]ovanın düşmesi ne kadar kazaydı?” (Pamuk, 2016: 91) sorusu bu konuda şüphe yaratır.
Kovanın düşmesi pekâlâ babanın yerine ikame ettiği Mahmut Usta’yı öldürme güdüsünün bir ürünü
olabilir. Bunu açık bir şekilde Cem de belirleyemez. Fakat Cem, babayı öldürememiş, onu kuyunun
dibinde yaralı bırakıp kaçmıştır. Esasen edilgen kişiliğiyle onda babayı öldürecek kararlılık ve güç
yoktur.
Cem’in başına gelen hadiseleri mitik anlatılara önem vermesine bağlayan Oedipus söyleni merkezli şu
yorumu ilgi çekicidir:
“ Oidipus da bir hikâyeyi ve bir kehaneti boşa çıkarmaya çalıştığı için babasını öldürmüştü.
Şehzade Oidipus, eğer Kâhin'in başına bunlar gelecek diye anlattığı hikâyeyi ciddiye almayıp,
gülüp geçseydi, belki de evinden, yurdundan kaçıp yollara düşmeyecek, Kral babasıyla da o
yollarda karşılaşıp bilmeden ve rastlantıyla onu öldürmeyecekti. Aynı şey Oidipus'un babası
için de geçerliydi. Eğer babası Oidipus'u kötü kaderden korumak için hiçbir önlem almasaydı,
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başlarına felaketler gelmeyecekti. Herkes gibi sıradan ve ‘normal’ bir hayat yaşamak
istiyorsam, o zaman ben de Oidipus'un tam tersini yapmalı yani hiçbir şey olmamış gibi
davranmalıydım. İyi bir insan olmak isteyen Oidipus, katil olmamak istediği için katil olmuş,
katilin kim olduğunu merak ettiği için de kendisinin bir baba katili olduğunu öğrenmişti.
Sophokles'in oyunu da, sonunda katilin kendisi olduğunu öğrenen meraklı bir kahramanın
araştırmaları üzerine kurulmuştu.
Oysa ben değil katil olduğumdan, bir cinayet işlendiğinden bile emin değildim. Katil olmaya
ya da oğlum tarafından öldürülmeye de niyetim yoktu. Mahmut Usta da pekâlâ kuyudan çıkıp
hayata karışmış olabilirdi. Öyle olmasaydı polis kapımı çalmaz mıydı? Herkes gibi olmak için
her şeyi unutup hiçbir şey olmamış gibi yapmalıydım” (Pamuk, 2016: 95-96).
Kırmızı Saçlı Kadın, Cem ile yatmasını, İokaste'nin oğluyla yatmasıyla eşleştirir. Bunu sahnede
canlandırması seyirciler arasında tepkilere yol açar:
“ Keşke oğulun daha sonra kırmızı saçlı anasıyla yattığını hiç anlatmasaydım. Bunun
uğursuzluk getirdiğini bugün söyleyebilirim. Turgay uyarmıştı beni. Ama ne ona ne de
yaptığım provalarda ‘Abla bu ne oluyor?’ diye soran çaycı ile, ‘Sevmedim bunu ya!’ diye laf
sokan yönetici Yusuf'a kulak verdim.
Kırmızı saçlarımla Oidipus'un annesi İokaste'yi oynayıp bilmeden oğlumla yattığımı
söylediğim ve bütün içtenliğimle ağladığım Güdül kasabasında, 1986 yılında ilk gün tehditler
aldık, ertesi gece yarısı tiyatro çadırı yanmaya başlayınca yetişip zor söndürdük. Bir ay sonra
Samsun'da sahildeki teneke mahallelerinin yakınına kurduğumuz çadır, Oidipus'un anası
monoloğumdan sonraki sabah çocuklar tarafından taş yağmuruna tutuldu. Erzurum'da öfkeli
milliyetçi gençlerin ‘Yunan oyunu’ suçlamalarından ve tehditlerinden yıldığımız için ben
otelden dışarı çıkamadım, çadırı da cesur ve dürüst polisler korudu. Belki taşra açıksözlü
sanata henüz hazır değil, diye düşünüyorduk ki, Ankara'da ilerici Vatanseverler Derneğinin
kahve ve rakı kokan küçük sahnesinde oyunumuz üç kere bile oynanamadan ‘halkın ar ve haya
duygularına aykırı’ diye durduruldu. Erkeklerin birbirlerine en çok söylediği küfürün ‘ananı’
diye başladığı memleketimizde savcının kararını haksız bulmadım.
Bu konuları yirmili yaşlarımın ortalarında oğlumun dedesi Akın'a âşıkken, onunla
tartışırdık” (Pamuk, 2016: 179-180).
Bu anlatımda Freud’un getirdiği erkek çocuğun anneye ilgi duyduğu görüşü tersyüz edilerek annenin
çocuğuna yönelimine dönüştürülür. Kırmızı Saçlı Kadın’ın kendisinden on altı yaş küçük lise öğrencisi
Cem’le, onun eski sevgilisi Akın’ın oğlu olduğunu öğrendiği hâlde yatması, kendisi tarafından annenin
oğluyla yatması şeklinde anlamlandırılır. “Keşke oğulun daha sonra kırmızı saçlı anasıyla yattığını hiç
anlatmasaydım” cümlesi bu anlamı verir (Pamuk, 2016: 179). Kadının oğluna yönelme psikozunu
getiren bu yapı, onun sahnelediği Oedipus’un mitik öyküsüyle kesişir. Kırmızı Saçlı Kadın, kendisinin
tam yarı yaşındaki eski sevgilisinin oğluyla, bilerek ve isteyerek yatar, fakat Cem’in, üvey annesi
olabilecek kadının, Oidipus söyleninde Oidipus’un evlendiği kadının annesi olduğunu bilmemesine
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benzer şekilde, babasının eski sevgilisi olduğu konusunda bilgisi yoktur. Olay örgüsündeki daha ilgi
çekici yan, tıpkı Oedipus söyleninde olduğu gibi, bu ilişki sonucu doğan çocuk, babayı öldürür.
Oedipus söyleninde babayı bilmeden öldüren oğulun yerini, Kırmızı Saçlı Kadın’da babayı bilerek
öldüren oğul alır. Her ikisinde de Baba, oğul tarafından öldürülür. Edilgen kişiliğe sahip Cem’in
annesiyle kendisini hiçbir şey söylemeden terk eden babasıyla yıllar sonra karşılaşmasında, Rüstem ile
Sührab’da olduğu gibi, onu öldürmemesine karşılık, Enver’in mesajına cevap vermeyen, bir oğlu olduğu
konusunda haberdar edilmesine rağmen ilgilenmeyen babayı öldürmesi yeni kuşakta Doğulu
paradigmanın kırılması olarak alınabilir. Asabi bir yaratılışa sahip olan Enver, önce babaya
başkaldırmış, meydan okumuş, sonunda da onu öldürmüştür. Bu durum artık Doğu medeniyetinin yeni
kuşaklarla direncini kaybettiğini, yeni kuşakların Doğulu olmaktan uzaklaşarak Batılılaştığını
göstermeye yönelik anlam ilgisini içinde barındırır. Burada mitosun canlı ve dönüşken yapısından
yararlanılır. Ernst Cassirer’in de ifade ettiği üzere,
“mitos içinde yalnızca oluşun dünyasının beyan edilebildiği kavram dilidir. Hiçbir zaman sabit
biçimde var olmayan, daima 'oluşan', mantikî ve matematiksel bilginin ürünleri gibi kesinlik
içinde varlığını sürdürmeyen, her ân yeniden başka bir şey olarak ortaya çıkan şey, sadece
mitik bir tasvir olarak var olabilir” (Cassirer, 2005: 17).
Akın’la sevgili hayatı yaşayan, başkasıyla evlenen, eşi öldükten sonra onun kendinden küçük kardeşiyle
evlenen Kırmızı Saçlı Kadın (Pamuk, 2016: 182)’ın cinsel yönelimi, eski sevgilisinin oğlu Cem’le sınırlı
kalmaz. Onun, demonik kişiliğiyle, ensest ilişki çerçevesinde oğlu Enver’e de yönelim içinde olduğunun
izini sürmek mümkündür:
“Böylece Enver ile çok yakın olduk. Onun değişik hallerini, hassas ruhunun ve duyarlığının
gelişmesini çok yakından izledim. Korkularını, sessizliklerini, ürkekliklerini gördüğüm
açıklıkla öfkelerini, yalnızlıklarını, umutsuzluklarını da hissettim. Kadife tenli evladımın
kollarına, bacaklarına, boynuna dokunmaktan hoşlandığım, omuzlarının, kulağının, pipisinin
büyüyüp kocamanlaştığını zevkle izlediğim gibi, aklının, mantığının ve saçmalıklarının
zenginleşmesinden de gurur duydum” (Pamuk, 2016: 183).
Rüstem ile Sührab anlatımının hayatına girmesinden itibaren Cem, ikili yazgıyı yaşamaya başlar.
Mahmut Usta’yla ve babası Akın’la Oedipus mitosunu, oğlu Enver’le ise Rüstem ile Sührab öyküsünü
yaşar. Babasının eski sevgilisiyle, Oedipus’un annesiyle benzeşen şekilde bunu bilmeyerek, ilişkiye
girer. Bir bakıma Oedipus’un yazgısını tevarüs eder. Elinden kova düştükten sonra Mahmut Usta’yı
kuyunun dibinde bırakarak kaçması, bir bakıma bilinçaltında yatan Oedipus kompleksiyle, Fromm’cu
yorumla otoriteye başkaldırma bağlamında onu (babasının yerine ikame ettiği ustasını), öldürme
düşüncesiyle ilişkilendirilebilir. Pek sevmediği kendisini ve annesini terk eden, yıllar sonra karşılaştığı
babası Akın’ı öldürme eylemine kalkışmasa bile ölümünü anlatması bir tür öldürme arzusunun yerine
gelmesi olarak alınabilir.
Doğumundan hemen sonra babası Kral Laios’un ölmesi için kölesiyle ormana gönderilip ayağı
bağlanarak ölüme terk edilmek istenen Oedipus (Sofokles, 2009: 51-52), Kâhin’in haber verdiği
yazgısından kaçmak istemiş, annesi ve babası olarak bildiği kişilere haber vermeden şehri terk etmiştir
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(Sofokles, 2009: 44-45). Onda anneye karşı ilgi belirmez. Aileden, özellikle anneden uzaklaşma başka
bir sebeple Cem’de de rastlanır. O, üniversiteye hazırlık kursunun parasını çıkarmak için anneden
uzaklaşarak kitapçıda ve kuyu kazma işinde çalışır (Pamuk, 2016: 12-13).
Bu üç metne (Kral Oidipus, Şehnâme, Kırmızı Saçlı Kadın), anneye yönelim ve baba katilliği odaklı
yaklaşımla şematik yapı gösteren romandaki Oedipus kompleksini şöyle bir şemayla göstermek
mümkündür:

Kral Oidipus

Bilinç
düzlemi

Yazgıdan/Babayı Babayı
öldürmekten
İran şahı
kaçış
yapma
çabası

Bilinçaltı Öldürme arzusu
düzlemi belirmez
Eylem
düzlemi

Rüstem
ile
Sührab

Öldürülen baba

Öldürme
arzusu
belirmez

Kırmızı Saçlı
Kadın /Cem

Kırmızı
Kırmızı Saçlı
Saçlı
Kadın/Enver
Kadın/Cem

Suçlanan
baba

İkame ve
başkaldırı

Kabullenilme
isteği ve
başkaldırı

Öldürme
arzusu
belirmez

Öldürme
arzusu
vardır

Öldürme
arzusu vardır

Öldürülen Öldürülmeyen Ölüme terk
oğul
baba / Akın
edilen
baba/
Mahmut
Usta

Öldürülen
baba

Cem’in dünyasında Kırmızı Saçlı Kadın’ın sahnede canlandırdığı, daha sonra Şehnâme’de defalarca
okuduğu Rüstem ile Sührab öyküsü gittikçe önemli bir yer tutmaya başlar. Kurduğu şirkete Sührab
adını vermesi, Sührab’ı Ayşe ile evliliğinden olmayan çocuğunun yerine koyması bunun göstergesi
olur. Rüstem ile Sührab öyküsü, yıllar içinde onu İran gezisinde de bulur:
“Takvime uzun uzun baktığımı gören yaşlı, güngörmüş ev sahibi yanıma geldi. Ona bu resmin
ne olduğunu sordum. Şehnâme'de Rüstem'in Sührab'ı öldürdükten sonra oğlu için ağladığı
sahne olduğunu söyledi. Yüzünde ‘Nasıl bilmezsiniz?’ diyen gururlu bir bakış vardı. İranlılar,
Batılılaşma yüzünden geçmiş şairlerini ve efsanelerini unutan biz Türkler gibi değiller diye
düşündüm. Özellikle şairlerini unutmazlar” (Pamuk, 2016: 106).
Cem’in hayatında Rüstem ile Sührab öyküsünün gittikçe önem kazanması, oğlu Enver’in yazgısını da
etkiler. Semengân padişahının kızı (Kırmızı Saçlı Kadın’da Turan Şahı’nın kızı) Tehmine ile bir gecelik
ilişkisinden doğan oğlu Sührab ((Firdevsî, 1994: 295-300; Pamuk, 2016: 109) ile Rüstem’in giriştiği alt
alta, üst üste kavgada Rüstem’in, oğlu olduğunu bilmeyerek Sührab’ı öldürmesine karşılık, buna benzer
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şekilde, Cem’le, Kırmızı Saçlı Kadın’la bir defalık ilişkisinden olma oğlu Enver (Pamuk, 2016: 72)’in
kuyuyu görmek için gittikleri arazide alt alta, üst üste giriştiği kavgada galip gelen ve babasının silahıyla
onu gözünden vurup öldüren oğul Enver olur. Dindar ve milliyetçi görünen, “babayı, Allah’a gerçekte
inanmayan, laikliği bu inançsızlığı gizlemek için kılıf yapan Avrupalı zenginlerden biri olmakla
suçla”yan (Demiralp, 2018: 238) Enver’in Cem’i kazara mı yoksa bilerek mi öldürdüğü gereğince
açıklık kazanmaz. Doğu geleneğinde babayı öldürmek yoktur. Çünkü babasız yaşanmaz. Bunu, Cem’le
Kırmızı Saçlı Kadın arasında geçen şu konuşma yansıtır:
“ ‘Babam bizi terk etti’ dedim.
‘O zaman sana babalık etmemiş’ dedi Kırmızı Saçlı Kadın. ‘Sen de kendine başka bir baba
bul. Herkesin babası çoktur bu ülkede. Devlet baba, Allah baba, Paşa baba, Mafya babası...
Burada kimse babasız yaşayamaz’ ” (Pamuk, 2016: 68).
Buna rağmen Enver, babayı öldürür. Modernleşmenin bir sonucu olan bu durum, Doğu-Batı
karşılaşmasında artık Batı’nın öne çıktığı, baskın kültür olduğu, Doğu’yu öldürdüğü anlamında
alınmaya müsaittir. Doğu geleneği ölmüş, Türk toplumu Batı geleneğine mitik ve epistemik düzlemde
de bağlanmıştır. Bunun izini Mahmut Usta-Cem arasındaki epistemik kırılmaya, eski usulle su aramadan
yeni tekniğe geçişe, hızlı kentleşmeye, Sührab’ın Rüstem’i öldürememesinden Enver’in Cem’i
öldürmesine kadar sürmek mümkündür.
Orhan Pamuk, biri Batı’dan diğeri Doğu’dan iki mitik anlatım üzerine kurduğu Kırmızı Saçlı Kadın
romanında dünya edebiyatının yakından tanıdığı, Sigmund Freud’un Oedipus kompleksi kavramıyla
psikanalizin konusuna dönüştürdüğü baba katilliğine Doğu geleneğinden evlat katilliğini ekleyerek yeni
bir kurnaca dünya inşa eder. Bu kurmaca dünyanın kişileri aracılığıyla yasak ilişkiye bağlı tevarüs edilen
yazgıyla baba katli ve oğul katli çerçevesinde iki medeniyet dünyasının, Doğu’nun ve Batı’nın kodlarını
problematiğe dönüştürür. Problemin çözümünde Batı’nın baba katline, Doğu’nun oğul katline
yöneldiği, birincisinin bireyselleşmeyi, ikincisinin bağlılığı getirdiği sonucuna varır. Fakat Doğu
toplumunun yeni kuşaklarında oğul, babayı öldürebilmektedir. Bu da yaklaşık iki yüz yıldır
modernleşmeye çalışan Doğu’nun Batı’ya benzemeye/dönüşmeye başladığının, bu yolda ilerlediğinin
göstergesi olur. Yazar, Doğu’dan ve Batı’dan iki mitik anlatıyı seçip modern hayatla sentezleyerek yeni
bir kurgu gerçekleştirmek yöntemiyle, mitik anlatının gücünden yararlanarak eserine evrensel boyut
kazandırır. Romanının dünyasını mitik anlatılara geniş olarak açarak insanlığın bu ilk ve evrensel
anlatılarından yararlanmasını, onu kurgu ögesine dönüştürmesini bilir. Kırmızı Saçlı Kadın, Kral
Oedipus ve Rüstem ile Sührab mitik anlatılarının çağdaş romanın imkânları içerisinde yenidenyazımıdır.
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To Study the Students with Autism Spectrum
Disorder and Explore the Effect of Positive
Reinforcement Activities on Social Skills of
Students at Elementary Level
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the effect of positive reinforcement on social skills of
students with autism spectrum disorder at elementary level. The study was conducted on 4 th grade
students (n = 48) with autism spectrum disorder and they were randomly distributed into two groups,
one is experimental and other is control group. Each group consisted on twenty four students. Control
group was taught through activity based method without positive reinforcement and experimental group
was taught through activity based method with positive reinforcement. Scale of Autism Spectrum
Disorder (SASD) was used as a tool to identify the autistic child…..(other scales needed to be discussed)
On the basis of data analysis it was found that activity based method with positive reinforcement is more
effective comparatively than activity based method without positive reinforcement for grade 4th. There
was a significance difference between achievement scores of student taught through activity based
method with positive reinforcement and activity based method without positive reinforcement. Result
showed that activity based method with positive reinforcement may give the students more possibility
to communicate and interact with each other effectively. Positive reinforcement enhanced the
confidence of working in teams, making friends, initiation of conversation and participating in the class
of students with autism spectrum disorder at elementary level.Keywords: Autism, Disorder, Social
Skills, Positive Reinforcement
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Development
of
Global
Leadership
Competency Model for Malaysian Educational
Leaders
Muhammad Faizal Bin A. GHANI, Ph.D.1

Abstract
Globalization has a traverse impact across the globe and not only has it affected the economy, politics
and policy but education field as well. Leadership in the educational field should run in tandem with
globalization and therefore uplifting its competency and skills from domestic setting into the global
leadership competency setting. The spawning of global leadership competency from the business
conglomerate world catering for CEOs is uncountable since early 1990s till date but there is scarcity of
global leadership competency for public organizations such as local universities, Ministry of Education
etc. Public organizations in a need leader with the global leadership competency, skills and abilities in
order to be in congruence with globalization issues as the education evolves with the impetus of global
issues. The complexity of administering the education system as a whole require leaders to possess
global leadership competency consisting of knowledge, skills, capabilities, mind and attitudes. It is
crucial for Malaysia to produce educational leaders that juxtapose itself with the evolvement of rapid
globalization changes. This presentation will delve into global leadership competency model for
educational leaders in Malaysia.
Keywords: Development, Global Leadership Competency, Model, Malaysian Educational Leaders

1

University of Malaya, MALAYSIA

592

Sosyal Algı ile İlgili Temel Kavramların
Analizi
Analysis of basic concepts related to social perception
ALİYEA LALE1

Abstract
The socio-economic changes taking place in the modern world, dynamic progress in various spheres
have a comprehensive impact on social relations, as well as on a change in the perception of a person
by a person, i.e. on the nature of social perception. This, in turn, requires considering human
relationships in a new context.
Since the middle of the last century, the study of social perception in psychology began with clarifying
the characteristics of the subject and object of perception. Despite the fact that this approach revealed
many aspects of social perception, taking into account the individual and psychological characteristics
of a person in this system does not contribute to a complete definition of the social mechanisms of social
perception of the subject and the object of perception.
Along with this, violation or neglect of the personal aspect of social perception in social relations, the
process of communication, etc. can cause various problems. In general, the study of the problem is of
particular relevance in several aspects.
Therefore, the study of social perception always retains its relevance. As Roy F. Baumeister writes: No
subject is more interesting to people than they are. Painfully, for most, there is nothing more interesting
than the mselves.
Keywords: themselves. Perception. Relationships. Painfully.social.
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GİRİŞ
"Sosyal algı" terimi, "genel algı" anlamına gelen Latince "perseptio sociali" den gelir. Ancak bu sadece
algının kendisi değil, aynı zamanda sosyal nesnelerin bir kişi tarafından anlaşılması ve
değerlendirilmesidir. Bunlar, bireyin kendisini, çevresini, grupları, küçük
ve ulusal zihniyetin bir dizi doğal özelliklerine sahip büyük kolektifler, sosyal topluluklar ve milliyetler.
Bu terim ilk kez bir Amerikalı psikologu olan J. Bruner (1947) tarafından bilimsel dolaşıma girdi.
Bununla sosyal nesnelerin, yani bir kişinin ve ya bir grubun, bir bütün olarak bir topluluğun algısını
anladı. Araştırmacı ayrıca, onları bir bütün olarak algılama sürecinin sosyal koşullandırmasının bireysel
gerçekleriyle tanımlayarak, yalnızca psikolojik uyaranların özelliklerine değil, aynı zamanda
hedeflerini, arzulanan niyetlerini de dikkate alarak konunun geçmiş deneyimine de bağımlılık kurdu (
motivasyonlar ve belirli bir olay veya durumun önemi). Ondan sonra, 1950'lerde önde gelen
psikoloqlardan biri olan Ya. L. Kolominsky, sosyal algıda "bir kişinin grup üyeleri arasındaki ilişkinin
ana parametrelerini algılama ve değerlendirme yeteneği" adlandırmış (4, s. 74), A.A.Bodalev ise "insan
algısı ve anlayışı" ile ilişkili iki terim kullanı: "insanlar birbirini tanır" ve "Herhangi bir algısal eylemin
yapısında insanlar birbirini tanır "(1. s. 31).
1960'ların sonundan bu yana, sosyal algının daha geniş bir yorumu benimsenmiştir, bu, yalnızca maddi
dünyanın nesnelerinin değil, aynı zamanda belirtilen sosyal nesnelerin de bireyin bütünsel bir algısı
olarak anlaşılmıştır. Sosyal psikolojide, sosyal algı çalışması, bir bireyin ve sosyal grupların davranış
ve etkinliklerinin düzenlenmesinde sosyal algının rolünün yanı sıra, algı öznesi ve nesnesinin
özelliklerinin açıklığa kavuşturulmasıyla başlamıştır. Sosyal algı teorisindeki bireyin dinamikler
tarafından incelenmesi de önemlidir. Dikkatini en çok, sosyal yaşamın yansımasının bir sonucu olarak
gerçek veya sanatsal görüntüler üretme eylemine değil, öncelikle algı nesnesinin değerlendirici
yorumuna odaklanır.
Bir kişinin her durumda bir kişi tarafından algılanması, iki bileşenin yakın bir bütünlüğü ile karakterize
edilir: algılayan özne kısmındaki etkinliği karmaşık ve dallı bir motivasyonel-anlamsal yapı ile dolduran
biliş ve duygu (duygulanımlar).
Bu nedenle, insan algısı ve anlayışı, bireyin sosyal çevre ile etkileşiminin, hanehalkı ve mesleki
alanlardaki sosyal aktiviteler dahil olmak üzere genel psikolojik sürecinin temel taşıdır. Kişilik
özelliklerinin hangi pozisyonlardan ortaya çıktığı, davranışının hangi psikolojik parametrelere göre
değerlendirildiğine göre, ona karşı tutumumuz buna göre belirlenir. Dahası, bu algı çok yönlüdür: sözlü
iletişimin sonuçlarının bireysel bir değerlendirmesi, görüşme materyalleri hakkında yapılan bir
pozisyona seçim ve atama, müzakerelerin başlatılması, küçük ve büyük sosyal gruplar vb.
Açıkçası, bir kişinin insanlar tarafından algılanması ve anlaşılması, belirli kavramlardan oluşan bir daire
ile özetlenir. En önemlileri üzerinde duralım. Algılama, öncelikle duyumlar temelinde ortaya çıkan bir
dizi analizörün faaliyetinin sonucudur.
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Bununla birlikte, algı, duyuma kıyasla daha karmaşık ve en az çalışılmış bir gerçekliği yansıtma
sürecidir. Algılama, sosyal yaşamın genelleştirilmiş bütünsel bir resmini oluşturmaya yardımcı olurken,
duyumlar kompleksi, nesnel gerçekliğin yalnızca ayrı ve farklı niteliklerini yansıtır.
Duyguların
aksine, algı nesneleri bu kadar katı ve kategorik olarak yerelleştirilmez. Ek olarak, bir kişi kesinlikle
hem kendi hem de algı konusu ile ilgili önceki deneyimlerini hesaba katar. Bu, zihinsel hafıza
süreçlerinin bilinçli bir düzeyde bağlantılı olduğu anlamına gelir. Ve zaten gerçek düzeyde, kendilerini
düşünme ve hafıza temsillerinde buluyorlar.
Dahası, genel olarak bir kişinin insan algısı sürecinde geçmiş yılların algısal deneyimi, enerji, pratik
beceriler ve profesyonelliğin hayati dengesi ile yakından zamanlandığı için baskın faktörlerden biri
olabilir. Sonuçta, gerçek süreç herhangi bir faaliyetten ayrılamaz. Bu nedenle yerli ve yabancı
araştırmacıların çoğu aradığımız anlamdaki algıları bir kişinin algısal sistemi olarak adlandırmaktadır.
Algılama, "bireyin aktif eylemlerine ve bireyin çözümleyicileri üzerindeki doğrudan etkisine dayalı
olarak, bütünsel bir nesnenin öznel bir imajını oluşturma sürecinin özünü yansıtan" kapsamlı bir
kavramdır.
Bir kişinin bir kişi tarafından algılanması ve anlaşılması, bu tek sorunun ayrılmaz bir parçasıdır.
Kavramsal aygıtı birkaç spesifik özellikten oluşur: nesnellik, öznellik, bütünlük, yapı, süreklilik,
anlamlılık, etkinlik ve diğerleri. Aynı zamanda, algılanan kişilik özellikleri her şeyi kapsar, bir dizi ayrı
öğeye bölünmez ve bu nedenle nesneleştirilmiş bir algı özelliğidir.
Varsayımımıza göre algının nesnelliği, belki de duyumlarla diğer özelliklerden daha yakından
ilişkilidir. Sonuçta, bir kişinin bireysel nesneleri bir duyum kompleksi temelinde sınıflandırma
yeteneğidir. Algı, gerçeklikle ilişkili öznel bir faktördür. Algılama, bir nesnenin veya kişinin bütünsel
bir görüntüsünü kapsar. Algılama nesnesinin aşamalı olarak incelenmesi sürecinde, gözlemci, karakterin
bireysel işaretleri, nitelikleri ve özellikleri hakkında çok yönlü, bazen çelişkili bilgiler alı Ancak,
kaynağının güvenilirliğine bağlı olarak alınan bilgiler katı bir şekilde standartlaştırılmamıştır.
Lokalizasyonu yalnızca bireysel düzeyde kendini gösterir. Algılamanın bireysel bileşenleri o kadar
birbirine bağlıdır ki, gerekirse bir kişinin imajı öznenin bilincinde tamamlanmış olur. Böylece, incelenen
kişi hakkındaki bilgiler yeni gerçeklerle desteklenir ve bu "mimari tamamlama", sonuçta çoğunlukla
bütünsel bir görüntünün algılanmasına gelir.
Algılamanın bir sonraki önemli özelliği sabitliktir. Algının psikolojik özelliği, geometrik
terminolojisiyle örtüşür. Sabitlik - Bir nesnenin belirli özelliklerinin şekli, boyutu, rengi, bazı fiziksel
parametreleri, nesnenin biyolojik ve kimyasal algısı hakkındaki göreceli sabitliği, hala nispeten sabit
kalır.
Bu zihinsel sürecin özü, önceki yılların üreme deneyimleridir. Sadece bakış açısıyla, özellikle mesleki
faaliyet bilgisi ve uygulamasıyla zenginleştirilmiştir. Örneğin, görev maddi dünyanın belirli nesnelerini
sınıflandırmaksa, o zaman algılayan, büyük olasılıkla, belirli bir kategoriye atfedilmeleri hakkında ayrı
versiyonlar ortaya koyacaktır. Dahası, varsayımsal bir plan için yapılan bu resmi araştırma, yalnızca bir
nesnenin veya belirli bir grubun algılanmasıyla ilişkilendirilirken, nesnelerin geri kalanı yalnızca genel
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algı için ek bir arka plandır ve çoğu zaman bilince yansıtılmaz. Bu, algılama sürecinin aktif olduğunu
gösterir.
Edebi bir metnin algılanmasıyla ilgili bir örnek verelim. Sakin ve düşünceli bir okumayla, bir kişi kural
olarak "kendi içine çekilir" ve çevresinde neler olup bittiğini hiç fark etmez - konuşmalardan eylemlere.
Bu arada, birinci sınıf satranç oyuncularını eğiten psikologlar bu fenomeni "dış uyaranlardan tam bir
dikkat dağınıklığı sendromu" olarak adlandırıyorlar. Bizim durumumuzda da benzer bir şey
gözlemlenebilir. Kurgu veya bilimsel literatürle dikkatli bir şekilde tanışma sürecinde, algı yalnızca
kitabın metnine yöneliktir. Ve bu oldukça haklıdır, çünkü algılama aktivitesinin faktörü çok doğal
bilinçten kaynaklanmaktadır.
Ve bu oldukça haklıdır, çünkü bilinç aktivitesi faktör çok doğal bilinçten kaynaklanmaktadır. Bu, insan
algısı ve düşünme arasındaki bağlantıdır aşağıdaki şema olarak gösterilebilir. Başlangıçta, karşılık gelen
psikolojik uyaranlardan oluşan bir kompleks, genel bilgi akışından izole edilir. Bunlar arasında tek bir
nesneyle ilgili olanlar öne çıkıyor. Bir sonraki adımda, buna dayanarak benzer bir özellik ve özellik
kompleksi için bir arama not edilir ve belirli bir nesne tanımlanır. Üçüncü aşamada, psikologlar, alınan
kararların doğruluğunu ve doğruluğunu onaylamak veya reddetmek için tasarlanmış karşılaştırmalı bir
analiz yapmayı teklif ederler. Ve son olarak, dördüncü, son aşamada, hangi nesnenin gözlemcinin
önünde olduğu ve hangi sınıfa ait olduğu sonucuna varılır. Bu nedenle, algı öncelikle entelektüel olarak
yönlendirilen bir süreçtir.
Algılamanın temel özellikleri ile tanıştık. Şimdi sosyal algı teorisinde onlara eşlik eden kavramları bize
göre belirleyelim. Bunların arasında, iyi bilinen bir yer sezgi ve duygusal empati ile doludur. Uygulama,
bir kişiyi bir kişi tarafından kavrama sürecinde, herkesin "sezgisel aygıtından" uzakta, yaklaşık ve daha
da aşırı bir doğrulukla çalıştığını göstermektedir. Sezgi, bir kişinin başkalarıyla iletişim deneyiminin
öznel sistematizasyonuna bağlıdır. Dolayısıyla, entelektüel olarak gelişmiş ve başkalarıyla nasıl kolayca
iletişim kuracağını bilen bazı insanlar bile yeterli derecede sezgiye sahip değiller. Bazı durumlarda,
mekansal hayal gücü geliştirmiş olabilirler, ancak konuyu doğrudan etkileşimde bulundukları kişilerin
duygusal deneyimlerini yeterince değerlendirmeye yaklaştırmayan gözlemler olabilir.
Bazı durumlarda, mekansal hayal gücü geliştirmiş olabilirler, ancak konuyu doğrudan etkileşimde
bulundukları kişilerin duygusal deneyimlerini yeterince değerlendirmeye yaklaştırmayan gözlemler
olabilir.
Birincisi, sosyal algıda sezgi yukarıdan bir işaret görevi görür.
İkinci,olarak, bazı insanlarda başkalarıyla empati kurma, kendini onların yerine koyma
yeteneğini keşfederler.
Üçüncü, bu deneyimin genelleştirilmesinin yanı sıra, insanlarla iletişim veya ortak hane halkı ve
faaliyetler zenginleştikçe gelişir. Yaratıcı emekçilerin en çok sezgileriyle ayırt edildiği belirtilmektedir.

Anahtar kelimeler: aşina, başlangıçta vurgulanmış, profesyonel, üreme

596

KULLANILMIŞ LITERATÜR

1. Bodalev A.A. Bir kişinin bir kişi tarafından algılanması ve anlaşılması. M., Moskova Devlet
Üniversitesi, 1982,200s.
2. Bodalev A. A. Kişilik hakkında psikoloji. M., Moskova Devlet Üniversitesi, 1988.
3. Blyakher V. M. Burlachuk V.F. Zeka ve kişiliğin psikolojik teşhisi, Kiev, Vischa shlola. 1978, 142 s.
4. Kolominsky Ya.L. Küçük gruplarda ilişki psikolojisi. Minsk BSU, 1976, 350 s.

597

Exploring the Relationship of Motivational
Beliefs
with
Students’
Mathematical
Performance at Primary Level
Dr. Tahira BATOOL1
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Abstract
Literature has indicated that motivational beliefs are very important in academic performance of students
at different levels. The study was designed to search the Relationship of Motivational Belief with
Students’ Mathematical Performance at Primary Level. The study has used quantitative research
approach and descriptive research design was used. Students of grade five were the population of current
study. Total 300 students from primary schools were the part of the sample of this study. From which
150 students were male and 150 students were female. A questionnaire and a mathematical performance
test was used to collect data. The questionnaire was used to collect data about motivational beliefs that
was contained information to five graders personal demographics, and statements related to selfefficacy, intrinsic value, and test anxiety. Pearson Correlation, Independent sample t-test were applied
to find out the relationships and differences and the results are showing noteworthy relationship and
noteworthy gender difference in primary school students’ motivational beliefs and mathematical
performance.
Keywords: Relationships, Motivational Beliefs, Gender, Students of Grade Five.
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A Study of Syntactical Errors in the Writing
Skills of Middle Level ESL Students
Ambreen SATTAR1

Abstract
Producing an error free writing is a matter of concern for many Pakistani ESL students. The present
study explores syntactical errors in free writing samples of ESL Pakistani students enrolled in 6 grades.
The students’ errors were classified into 15 different categories such as nouns, articles, pronouns, verbs,
prepositions, adjectives, adverbs, conjunctions, sentence fragments, syntax, lexicon, punctuation,
spellings, subject omission and object missing. The present study has used Gass and Selinker’s six step
model to analyze syntactical errors. This study has collected data from both boys and girls. The present
study has used a mixed method approach. Quantitative data is collected from students and qualitative
data is collected from both students and teachers. A convenient sampling technique is used in this study.
The data for this study is collected through free writing tests and interviews. A total number of 1274
errors are found in collected free writing samples. Errors found in the free writing samples of girls’ and
boys’ are 523 and 751 respectively. Punctuation error (26.84%) is the highest committed error in the
overall data. Adverb error (0.31%) is the least committed error in the overall data. Comparative analysis
of boys' and girls’ written samples is also executed in the present study. Punctuation error (29.29%) is
the highest committed error in the data obtained from boys. Verb error (25.62%) is the highest
committed error in the data obtained from girls. Adverb error (0.13%) is the least committed error in the
data obtained from boys. Object missing (0.38%) error is the least committed error in the data obtained
from girls. The study reveals that interlingual influence, intralingual influence, performance errors,
developmental errors, limited knowledge of TL, and overuse are the factors causing the syntactic errors
in the written compositions. Further, this study explores the perception of teachers and students on
errors. This study has presented remedial measures to correct students’ errors.
Keywords: Error analysis, syntactical errors, interlingual influence, intralingual
English as a Second Language (ESL)
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Özel
Eğitim
Kurumu
Yöneticilerinin
Hizmetkâr Liderlik Davranışlarına İlişkin
Öğretmen Görüşleri
Aslı AĞIROĞLU BAKIR1
Mahire ASLAN2

Öz
Liderler değişimleri dikkate alarak vizyon, strateji ve hedefleri belirleme gibi konularda doğru adımların
atılmasına katkı sunan kişilerdir (Akyüz, 2014). Yönetici politikayı sürdürmeye çalışır; lider ise politika
belirler, bakış açısı çok geniştir (Çelik, 2000). İletişim sağlıklı kurulduğunda astların üstlere karşı olan
güven, adalet ve eşitlik duyguları gelişecektir. Hiyerarşik ast-üst ilişkisi yerine işbirliğine ve paylaşımcı
olmaya dayalı yaklaşımlar kurumların gelişimine katkı sunmaktadır. (Akyüz, 2014).
Hizmetkâr lider; başkalarının ihtiyaçlarını dikkate alan, kendisini insana ve insanlığa fayda üretmeye
adayan, dürüst, ahlaklı, hoşgörülü, temel ve evrensel insani değerlere sözde, özde ve uygulamada
duyarlı, üreten, çoğaltan, tamamlayan, bilgi, kavram ve anlam üreten ve böylece insanların
potansiyellerini performansa dönüştürmelerini tetikleyen kişidir. Doğuştan getirilen kişilik özellikleri,
yetişme, çevredeki örnek ve deneyimler hizmetkâr duruşun bir davranış modeli olarak yerleşmesine
katkı sağlar (Fındıkçı, 2009).
Özel eğitim kurumu müdürlerinin hizmetkâr liderlik düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre
belirlenmesini amaçlayan bu çalışma, genel tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın
evrenini Malatya ili merkez ilçelerinden Battalgazi ve Yeşilyurt’ta bulunan özel eğitim okullarında ve
rehberlik araştırma merkezlerinde görev yapan 204 öğretmen oluşturmaktadır. Örneklem ise veri
toplama aracını gönüllü olarak tamamlayan 94 öğretmenden oluşmaktadır. Verileri elde etmek için,
Reed, Vidader- Cohen ve Colwell (2011) tarafından geliştirilmiş ve Türkiye için güvenirlik ve geçerlik
çalışması Konan, Demir ve Karakuş (2015) tarafından yapılmış olan Okul Müdürü Hizmetkâr Liderlik
Ölçeği kullanılmıştır.
Verilerin analizinde SPSS (Version 24.0) istatistik programı kullanılmıştır. Cinsiyet, medeni durum,
çalışılan kurum, branş, mezun olunan fakülte ve öğretmenlerin mevcut okul müdürleriyle çalışma süresi
1
2

Corresponding Author MEB, Malatya/TÜRKİYE
İnönü Üniversitesi, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı, Malatya/TÜRKİYE
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değişkenlerini incelemek için, ilişkisiz örneklemler t-testi; öğretmenlik mesleğindeki kıdemlerinin
etkisini incelemek için ilişkisiz örneklemler tek faktörlü ANOVA kullanılmıştır.
Araştırmanın sonucunda cinsiyet, medeni durum, branş, mezun olunan fakülte, öğretmenlerin mevcut
okul müdürleriyle çalışma süresi ve mesleki kıdem değişkenlerine göre özel eğitim kurumu
müdürlerinin hizmetkâr liderlik düzeyleri ile ilgili öğretmen görüşleri arasında anlamlı farklılık
bulunmadığı görülmüştür. Öte yandan, çalışılan kurum değişkeni bağlamında özel eğitim kurumu
müdürlerinin hizmetkâr liderlik düzeyleri ile ilgili öğretmen görüşleri arasında anlamlı farklılık
bulunmaktadır. Rehberlik araştırma merkezi müdürlerinin hizmetkâr liderlik düzeyleri, özel eğitim
okulu müdürlerinin hizmetkâr liderlik düzeylerinden anlamlı düzeyde düşüktür.
Anahtar Sözcükler: Hizmetkâr liderlik, özel eğitim kurumu, yönetici

GİRİŞ
Liderler değişimleri dikkate alarak vizyon, strateji ve hedefleri belirleme gibi konularda doğru adımların
atılmasına katkı sunan kişilerdir (Akyüz, 2014). Yönetici politikayı sürdürmeye çalışır; lider ise politika
belirler, bakış açısı çok geniştir (Çelik, 2000). İletişim sağlıklı kurulduğunda astların üstlere karşı olan
güven, adalet ve eşitlik duyguları gelişecektir. Hiyerarşik ast-üst ilişkisi yerine işbirliğine ve paylaşımcı
olmaya dayalı yaklaşımlar kurumların gelişimine katkı sunmaktadır. (Akyüz, 2014).
Hizmetkâr lider; başkalarının ihtiyaçlarını dikkate alan, kendisini insana ve insanlığa fayda üretmeye
adayan, dürüst, ahlaklı, hoşgörülü, temel ve evrensel insani değerlere sözde, özde ve uygulamada
duyarlı, üreten, çoğaltan, tamamlayan, bilgi, kavram ve anlam üreten ve böylece insanların
potansiyellerini performansa dönüştürmelerini tetikleyen kişidir. Doğuştan getirilen kişilik özellikleri,
yetişme, çevredeki örnek ve deneyimler hizmetkâr duruşun bir davranış modeli olarak yerleşmesine
katkı sağlar, günümüzün deyimiyle “bireyci” değildir. Kişisel çıkarlara değil, bütüne ve toplumsallığa
yönelir. Odağı kendisi değil, insanlardır. Sonuç olarak hizmetkâr liderler, toplumda az rastlanır kişilerdir
(Fındıkçı, 2009).
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı özel eğitim kurumu müdürlerinin hizmetkâr liderlik düzeylerinin belirlenmesidir.
“Özel eğitim kurumu müdürlerinin hizmetkâr liderlikleri ne düzeydedir?” sorusuna yanıt aranmış ve bu
doğrultuda aşağıda belirtilen alt problemler araştırılmıştır:
1. Özel eğitim kurumu müdürlerinin hizmetkâr liderlik düzeyleri ile ilgili öğretmen görüşleri,
öğretmenlerin cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
2. Özel eğitim kurumu müdürlerinin hizmetkâr liderlik düzeyleri ile ilgili öğretmen görüşleri,
öğretmenlerin medeni durumlarına göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
3. Özel eğitim kurumu müdürlerinin hizmetkâr liderlik düzeyleri ile ilgili öğretmen görüşleri,
öğretmenlerin çalıştıkları kuruma göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
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4. Özel eğitim kurumu müdürlerinin hizmetkâr liderlik düzeyleri ile ilgili öğretmen görüşleri,
öğretmenlerin branşına göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
5. Özel eğitim kurumu müdürlerinin hizmetkâr liderlik düzeyleri ile ilgili öğretmen görüşleri,
öğretmenlerin mezun oldukları fakülteye göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
6. Özel eğitim kurumu müdürlerinin hizmetkâr liderlik düzeyleri ile ilgili öğretmen görüşleri,
öğretmenlerin mevcut okul müdürüyle çalışma süresine göre anlamlı farklılık göstermekte
midir?
7. Özel eğitim kurumu müdürlerinin hizmetkâr liderlik düzeyleri ile ilgili öğretmen görüşleri,
öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
YÖNTEM
Özel eğitim kurumu müdürlerinin hizmetkâr liderlik düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre
belirlenmesini amaçlayan bu çalışma, genel tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın
evrenini Malatya ili merkez ilçelerinden Battalgazi ve Yeşilyurt’ta bulunan özel eğitim okullarında ve
rehberlik araştırma merkezlerinde görev yapan 204 öğretmen oluşturmaktadır. Örneklem ise veri
toplama aracını gönüllü olarak tamamlayan 94 öğretmenden oluşmaktadır. Verileri elde etmek için,
Reed, Vidader- Cohen ve Colwell (2011) tarafından geliştirilmiş ve Türkiye için güvenirlik ve geçerlik
çalışması Konan, Demir ve Karakuş (2015) tarafından yapılmış olan Okul Müdürü Hizmetkâr Liderlik
Ölçeği kullanılmıştır.
Verilerin analizinde SPSS (Version 24.0) istatistik programı kullanılmıştır. Cinsiyet, medeni durum,
çalışılan kurum, branş, mezun olunan fakülte ve öğretmenlerin mevcut okul müdürleriyle çalışma süresi
değişkenlerini incelemek için, ilişkisiz örneklemler t-testi; öğretmenlik mesleğindeki kıdemlerinin
etkisini incelemek için ilişkisiz örneklemler tek faktörlü ANOVA kullanılmıştır.

SONUÇ ve TARTIŞMALAR
Araştırmanın sonucunda cinsiyet, medeni durum, branş, mezun olunan fakülte, öğretmenlerin mevcut
okul müdürleriyle çalışma süresi ve mesleki kıdem değişkenlerine göre özel eğitim kurumu
müdürlerinin hizmetkâr liderlik düzeyleri ile ilgili öğretmen görüşleri arasında anlamlı farklılık
bulunmadığı görülmüştür. Öte yandan, çalışılan kurum değişkeni bağlamında özel eğitim kurumu
müdürlerinin hizmetkâr liderlik düzeyleri ile ilgili öğretmen görüşleri arasında anlamlı farklılık
bulunmaktadır. Rehberlik araştırma merkezi müdürlerinin hizmetkâr liderlik düzeyleri, özel eğitim
okulu müdürlerinin hizmetkâr liderlik düzeylerinden anlamlı düzeyde düşüktür. Çizelge1’de elde edilen
bu sonuç betimlenmiştir.
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Çizelge 1. Özel Eğitim Kurumu Müdürlerinin Hizmetkâr Liderlik Düzeylerine İlişkin Öğretmen
Görüşlerinin Çalışılan Kurum Değişkenine Göre İstatistiksel Bilgileri
Grup

N

x̄

S.S.

t

S.D

p

Özel Eğitim Okulu

69

78.9565

15,08060

3.178

92

.002

Rehberlik ve Araştırma Merkezi

25

67.8000

14.91923

Çizelge 1 incelendiğinde özel eğitim kurum müdürlerinin hizmetkâr liderlik puanları ile ilgili
araştırmaya katılan özel eğitim okulu ve rehberlik araştırma merkezi öğretmenlerinin görüşleri arasında
istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (t92= 3.178 - p= .002). Grupların aritmetik
ortalamaları incelendiğinde özel eğitim okulu öğretmenlerinin (x̄=78,9565) rehberlik araştırma merkezi
öğretmenleriyle (x̄=67,8000) farklı düzeyde hizmetkâr liderlik puanı olduğu görülmektedir.
Rehberlik araştırma merkezlerinde sekiz – beş mesai vardır. Daha çok resmi evrak ve engelli raporlama
işlemlerinin yapıldığı bir kurumdur. Bu sebeplerle bürokrasinin daha fazla hakim olduğu görülmektedir.
Özel eğitim okullarına bakıldığı zaman mesai kavramının daha esnek olduğu görülmektedir. Engelli
öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetlerinde öğretmenler ve okul yöneticileri birlikte katılım
göstermektedirler. Sosyal etkinlikler daha yoğun şekilde yapılmaktadır. Bu da öğretmen ve yöneticileri
bir arada iş yapmaya sevk etmektedir. Tüm bu etkenler değerlendirildiğinde bürokrasinin hakim olduğu
rehberlik ve araştırma merkezlerindeki hizmetkâr liderlik düzeyi, daha fazla sosyal örgüt niteliğine sahip
esnek kurumlar olan özel eğitim okullarına göre anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur.

Öneriler
Araştırma sonucunda ulaşılan bulgulara dayalı olarak geliştirilen öneriler şöyledir:
1. Rehberlik ve araştırma merkezlerindeki yöneticilere hizmetkâr liderlik ile ilgili hizmet içi
eğitimler düzenlenebilir.
2. Mesleki kıdemi fazla olan öğretmenlere hizmetkâr liderlik bağlamında daha fazla
etkileşimde bulunabilir.
3. Özel eğitim kurumu müdürlerinin hizmetkâr liderlik düzeyleri ile özel eğitim kurumu
öğretmenlerinin iş doyumu düzeyleri arasındaki ilişki araştırılabilir.
4. Özel eğitim kurumu müdürlerinin hizmetkâr liderlik düzeyleri ile özel eğitim kurumu
öğretmenlerinin motivasyon düzeyleri arasındaki ilişki araştırılabilir.

KAYNAKÇA
Akyüz, B. (2014). Yönetimde hizmetkâr liderlik. Ankara: Yason Yayınevi
Çelik, V. (2000). Eğitimsel liderlik. (2. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık

603

Fındıkçı, İ. (2009). Bir gönül yolculuğu hizmetkâr liderlik. İstanbul: Alfa Yayınları
Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemi. (32. Baskı). Ankara: Nobel Yayınevi
Konan, N., Demir, H. ve Karakuş, M. (2015). Okul Müdürü Hizmetkâr Liderlik Ölçeği’nin Türkçeye
uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması.. EIJEAS (1)1, 135-155.

604

Scale Development Study for Determining the
Views and Evaluation Forms of Secondary
School Math Teachers about Homework
Ahmet Burak SÜZEN1
Tayfun TUTAK2

Abstract
The purpose of this study is to develop a valid and reliable scale that reveals the views and evaluation
forms of secondary school mathematics teachers about the assignments given in mathematics lessons.
For this purpose, literature has been examined and sample questions have been prepared. For the validity
of scope, structure and appearance of the prepared materials, the opinions of the five experts in
Mathematics Education, Computer Education and Instructional Technologies (BÖTE) and Educational
Sciences fields were consulted. As a result of evaluations made according to the opinions of field
experts, the number of items in the measure was reduced from 41 to 38 and applied to a total of 256
mathematics teachers. At this stage, 20 teachers did not answer the questions. For this reason, scale
forms collected from 236 mathematics teachers were included in this study. The construct validity of
the scale was examined by the Explicit Factor Analysis (AFA). According to the results of AFA, the
scale is a seven-dimensional measure which explains 64,643% of the total variance with 21 items of 5point Likert type. The reliability of the scale was tested with the Cronbach Alpha coefficient and the
Cronbach Alpha coefficient was found to be 0.737. The seven dimensions of the scale were named
"Homework Relation", "Motivation", "Control and Evaluation", "Time", "Domestic Social Interaction
Effect of Homework", "Resource Usage" and "Independent Homework Conception". As a result, it can
be said that Teacher Approach Scale for Mathematics Homework is a valid and reliable tool
Keywords: Mathematics Education, Homework, Scale Development

Millî Eğitim Bakanlığı, Şht. Eyyüp Oğuz AİHL Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, Elâzığ, TÜRKİYE. E-mail:
hocaburak23@gmail.com
1

Dr. Öğrt. Üyesi Tayfun TUTAK Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü,
TÜRKİYE. E-mail: tayfuntutak@hotmail.com
2

605

1. INTRODUCTION
Education is a process that takes place throughout the life of the individual, sometimes at school and
sometimes outside of school, and is comprehensive and multidimensional in terms of space and time
(Beydoğan & Şahin, 2000). Education doesn't just take place at school. The time outside of school hours
should be planned in the most efficient way. For this reason, students need extracurricular activities as
well as in-class activities. One of the extracurricular teaching techniques used in education is
homework. Learning activities that are given by teachers to students in the form of literacy and
sometimes problem solving, sometimes with the support of their families or on their own, are called
homework (Oğuzkan, 1985; Türkoğlu, İflazoğlu, & Karakuş 2005). In addition, homework can be
defined as a task that teachers give to students to fulfill outside of school hours (Cooper, 1989, p. 9).
The rapidly developing and changing technology in the 21st century has made it necessary for
individuals to renew themselves and adapt to this change. From this point of view, it is of great
importance to teach the individuals and the society the ways and methods of reaching the information
they need, rather than transferring information to them.
According to the traditional understanding applied in the Turkish education system before 2005, a
teacher-centered education method was applied in which students were far from the questioning point
of view for their own activities, could not discover their own abilities, rote memorization, completely
knowledge-oriented, passive teacher was active. With the new curriculum started in 2005, a
constructivist education was started and it was aimed to raise the student as an individual who knows
the method of accessing information rather than learning information and can use his knowledge and
skills in a problem situation. Accordingly, the mathematics education program was also renewed (MEB,
2005). With these innovations, school ceased to be a preparation for education life, it became life
itself. Therefore, the students were enabled to participate actively in the activities in the classroom and
it was aimed to learn actively. Among the general objectives of the Ministry of National Education, it
was stated that the education of the individual should be carried out not only in the school environment,
but also in out-of-school environments, everywhere and at every opportunity. Since education and
training is not limited to the school environment, it is a fact that the time outside of school should be
controlled and this process should be regulated by the teacher. Thus, learning can be more meaningful
and permanent. In this process, in order for learning to take place in the intended way, there is a need
for learning outside of school as well as in school. Homework that are among the activities out of
school; Individual or group work carried out by students under the guidance of the teacher at times
outside of the lesson period in order to ensure the permanence of the learned, reinforce the
learned, develop and expand the existing knowledge and skills or create new knowledge, contributing to
the personal development, self-discipline and learning responsibility that enables the student
to realize his / her own knowledge and abilities. are studies.
According to the changing educational program, students between personal differences eye on the
front also taking the planned class to environment and homework again making process
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also determined that should the province. This whole process should be structured as studentcentered. This period is three; Find out the demons learning how to do, how concentrated it would
be in, when and who to help take must determine. In this context momentous learned that gin on his
behalf b instead of Askam decision is to try to learn on their own efforts. This is the item again making
media giant revised ropes individual differences consideration to take into n for configuring possible
with would be.
When looking at the studies on homework, it is seen that the picture is not clear. Because some of the
research homework s that increase the academic achievement in reaching the conclusion that, in some
research if their homework is concluded does not increase academic achievement. In addition, an
opposite relationship is observed between the time allocated to homework and academic achievement,
and there are studies showing that the least effect is seen in mathematics class (Cooper, 1989). On the
other hand, there are studies showing that the frequency of homework given in mathematics has a
positive effect on mathematics achievement (Trautwein et al., 2002).
Assignment of the most important roles in the success of the one family falls with the
teachers. Assignment of the family is a long process that included that you share some of the
responsibilities of both the teacher then both are to ensure that knowledgeable about the situation and
the level of the students. In this process, the role of the family is to control the homework of the student
to which they are a guardian, to encourage the student about the homework, to provide the necessary
tools and equipment, to provide the appropriate environment for the homework and to help him solve
the problem he/she encounters (Gümüşeli, 2004). But here, too, two different problems arise. The first
problem is; it is the students' families, not themselves, do the homework. Therefore, there is no original
work that the teacher expects. However, the work that teachers hope is the original homework work that
belongs entirely to the student, even if it contains incomplete or inaccuracies. When teachers evaluate
these assignments, unfortunately, they give their grades not to the student but to the family members
who do it. From a student perspective, the teacher assigning the same assignment to everyone without
considering individual differences forces students with low academic success to get support from their
families. The second problem is; Considering the education levels of the families, families cannot help
their students at any time during the homework process. Therefore, when assigning homework, teachers
are required to assign homework appropriate to their age and level without ignoring the individual
differences of the students and the possibilities and possibilities for the student to access
information. Thus, original studies desired by the teacher can be revealed.
Another important point in achieving the purpose of the homework is the inspection and evaluation of
the homework. Homework; student's level is not given, according homework than what that
targeted the explanation to where and teacher's assignment to evaluate student or homework to get
someone else in the make or referring to the assignment of another friend writes copy the same. If the
assigned assignments are not checked and evaluated, it directs the student from the beginning
to prosecution and cheating. In this case, students, homework, providing classes and lessons in the
process of understanding the order to intensify the issues rather than see it as an important responsibility,
can be seen as a force made compulsory. This unfavorable situation, combined with the teacher's not
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checking and evaluating the homework, causes the students not to do the homework and to hate
it (Aytuna, 1998). Because the assignments in, inspected and evaluated on case me, does not have any
educational value. Therefore, homework should be given and evaluated according to the level of the
student (Cooper, 1989). In addition, the student; Homework may seem pointless and boring to him
because he knows that homework is not checked and evaluated. Therefore, it is more appropriate not to
give an assignment that cannot be evaluated (Binbaşıoğlu, 1994). For this reason, teachers should
carefully examine the assignments they give, write instructive notes on the homework, see the student's
mistake when necessary, understand whether the student has done the homework, write sentences that
express satisfaction if the homework is good, and provide feedback.
Based on the literature examined especially given homework in math class in middle school will
demonstrate to teachers for their views already been shown to be of a scale. There are a limited number
of studies in our country on the relationship between homework and especially mathematics
lesson. Referring to studies on assignment in Turkey assignments related research on classroom
teachers (İflazoğlu of and maid, 2006), the primary first stage (Ozer and Ocalan, 2013), Turkish (Gedik
and Orhan moment, 2013), Chemistry (Bream, 2011; Yucel, 2004), Science and Technology (Benli and
Sarikaya, 2011) and (Aladag and East, 2009), such as different levels and in branches has been shown
to do. The biggest reason why researches in the field of mathematics are not often encountered may be
the lack of a measurement tool related to the homework issue in this field (Özcan & Erktin, 2014). This
area can be done with homework in subjects I study related primarily teachers of math homework should
be developed to assess their views on the current and reliable. Literature about the scale of only two
studies examined when working with home assignments in math class reached the house I ŞT i r. These
studies "Math Homework Habits Scale: Validity and Reliability Study" (Ozcan and Erktin, 2014) and
"Mathematics Course Project Evaluation Scale Development Study" (Honey, AP, 2012). Mathematics
Homework Habit Scale is a scale development study prepared for students and parents. However,
the attitudes and behaviors, strategies, homework assignment methods, resource use, communication
with parents, control and evaluation styles of teachers who are one of the basic
elements of homework (family, student, teacher) and who are in the kitchen of the work have not been
determined, and with this about current absence of a scale is one of the major shortcomings in this
area. In this study, it is aimed to develop a scale in which we can eliminate the above deficiencies to
some extent and which is lacking in this area.

2. METHOD
In this chapter; Explanations about the research model, study group, scale development processes and
data analysis were given.
2.1. Research Model
Descriptive scanning model was used in our current study. Screening studies are a research method
preferred in studies that require large sampling such as attitude studies (Cohen et al., 2007). Within the
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scope of this study, an attempt was made to develop a measurement tool that aims to determine the
opinions of middle school mathematics teachers about homework.
2.2. Working Group
When scale development studies are examined, it is stated that although the sample size is not less than
100 people in the literature, the number of items to be factored should be at least 5 times the size (Bryman
and Cramer, 1999; Tavşancıl, 2002). Since there are 38 items in our draft scale, attention has been paid
to keep this number above 190. The study group of this research consists of 256 teachers who teach in
all secondary schools within the borders of Elazığ province. The scale form was distributed in a meeting
where all teachers were together during the September seminar period and the teachers were asked to
answer. As a result, data were collected for 236 scale forms.
2.3. Scale Development Process
In this study, teachers regarding homework their views a measuring tool was aimed at trying to
develop. For this, the following six-step process is as shown in Figure 1.

SCALE DEVELOPMENT PROCESS

Item pool
phase

Determina
tion of Scope
Validity

Application
Stage

Determination
Phase
of
Building
Validity

Reliability
Calculation
Stage

Figure 1 shows the scale development process. The scope of this process in the first Article pool were
established. Then the validity of k abscess was checked. After this stage, the application phase was
carried out. After the construct validity was determined, reliability calculations were made, and finally,
the scale was finalized. The procedures regarding these stages are explained in detail below.
1. Item pool phase: In this study, firstly the literature on the subject was reviewed. A scale to measure
the desired state reached last abile in the literature new and tried to prepare an original scale on this issue
could be found. A total of 58 items were written to measure different goals, suitable for subproblems; but agents screened the same goal of measuring and expressive materials in the
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Final Form
of the Scale

language expert s in accordance with the opinion were deleted. Results 41 item d e n formed an
outline form has appeared.
2. Determination of scope validity: One of the frequently used methods in determining the content
validity, which expresses the quantity and qualitative adequacy of the items used for the properties to
be measured, is to consult expert opinions (Büyüköztürk, 2007). For the scope validity; A total of 5
experts, 2 in the field of Educational Sciences at Fırat University, 2 in the field of Mathematics
Education, and 1 in the field of BÖTE, were consulted. In this, Lawshe (1975) technique
was preferred. Lawsh the technique for at least 5 up to 40 expert 's opinion is required. Each item is
rated as "the item measures the targeted structure", "the item is related to the structure but unnecessary"
or "the item does not measure the targeted structure”. The scope validity rate for each item;

KGO =

𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑡𝑠 𝑤ℎ𝑜 𝑠𝑎𝑦 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑟𝑦
𝐻𝑎𝑙𝑓 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑡𝑠

-1 calculated by the formula.

Considering the content validity rate for the items after the expert opinion was obtained, three questions
with a minimum CGO value of less than 0.99 for five experts were removed from the scale within the
scope of the study and consisted of 38 items, "I completely disagree (1)", "I disagree (2)", " A five-point
Likert-type scale form consisting of 4 negative and 34 positive items such as “I partially agree (3)”, “I
agree (4)” and “I totally agree (5)” was prepared.
3. Application Stage: It is the process of testing the developed draft scale on the determined sample.
4. Determination Phase of Building Validity: In order to determine the construct validity of the draft
scale, an exploratory factor analysis was performed on the obtained data. Exploratory factor analysis is
an analysis technique that aims to reveal and group the items that measure the same structure or quality
among the items determined by the researchers, and to explain the measurement with these few
significant superstructures (factors) (Bryman and Cramer, 1999; Büyüköztürk, 2007; Karagöz &
Kösterelioğlu, 2008). In this context, EFA tried to find out which factors measure the items in the draft
scale and the middle school mathematics teachers' approaches to homework. In this process, the results
of the Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) and Bartlett Sphericity test, common factor variance values of the
items, eigenvalue line graph, principal components analysis results and the results of the "varimax"
rotation technique were examined to obtain interpretable factors.
5. Reliability Calculation Stage: One of the main problems related to the scale used in educational
research is whether the scale is reliable or not (Reid, 2006). The first requirement expected from a scale
is to ensure reliability. For this reason, the Cronbach-Alpha reliability coefficient value was calculated
and analyzed in order to determine the reliability of the scale. The Cronbach-Alpha reliability coefficient
value is a measure of the consistency between test scores of the scale. If this value is above 0.70, it is
considered sufficient for test reliability (Büyüköztürk, 2007).
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6. Final Form of the Scale: The items that were eliminated as a result of the findings were removed
and the draft of the scale was finalized.
2.4. Data Analysis: SPSS-22 program was used to analyze the data. In the data analysis process
firstly District k draft passes structure with field the factor analysis has been examined whether the
corresponding. In this direction, Kaiser-Meyer- Olkin (KMO) and Bartlett tests were examined, which
test the adequacy of the sample. The ranges of these criteria are as follows:
Table 1. KMO Test PM District of t to raliu of
Criteria

Explanation

1.00 ≤ KMO≤ 0.9

Excellent

0,90 <KMO≤ 0,80

Good

0.80 <KMO≤ 0.70

Intermediate

0.70 <KMO≤ 0.60

Weak

0.60 <KMO

Bad

Field (2000) also stated that the lower limit for KMO value should be 0.50, and the data set cannot
be factored (unfactorability) for KMO ≤ 0.50. In addition, another test that we come across in factor
analysis is the test of sphericity. Bartlett test is also used together with KMO test to determine whether
the data are suitable for factor analysis. If the Bartlett test is found to be statistically significant, factor
analysis can be used (Tatlıdil, 2002). The Bartlett test is a chi-square statistic and the chi-square value
obtained according to the Bartlett test results is less than 0.05, indicating that the data show a
multivariate normal distribution. In this case, the data is considered to be suitable for factor analysis.
Varimax rotation was used during the factor analysis process. In factor analysis, the same structure
factor of agents for extracting the measurement substance of variance high levels for selection of load
values in the factor that they get 0.45 or higher than that is a good measure expressed on
mek (Büyüköztürk, 2007)
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3. FINDINGS
3 .1. Explanatory Factor Analysis Stage
The findings of the analysis in line with three headrests in It were examined. The stages are as shown in
Figure 2.

Evaluation of the suitability of the
data for factor analysis

STEPS OF EXPLANATORY FACTOR
ANALYSIS

Examination of the construct
validity of the draft scale

Examining the reliability of the
draft scale

Figure 2. Exploratory Factor Analysis Stages

As seen in Figure 2, exploratory factor analysis; if the assessment of suitability for factor analysis of the
melt, t examination of the Draft scale construct validity and t examination of the reliability of the Draft
scale was carried out in three stages. The operations performed at these stages are as follows.

1. Evaluation of the suitability of the data for factor analysis
It can be explained by KMO coefficient and Bartlett test to determine whether the data from the sample
group are suitable for factor analysis (Büyüköztürk, 2007; Karagöz & Kösterelioğlu, 2008). In order to
perform factor analysis with the data, the KMO value is expected to be greater than 0.5 0 and
the Bartlett test to be significant. KMO value of our rubric Research and Bartlett test results in Table
2 as is.
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Table 2. Examination of the Appropriateness of the Data for Factor Analysis
Qualification samples of the Kaiser against -Meyer- Olkin ( KMO) value of 0 , 748
Bartlett's Sphericity Test Results
Chi-Square Value

2966,698

Degrees of Freedom 703
Significance Value

, 000

When Table 2 is examined, our KMO value is 0.748 for the draft scale form consisting of 38
questions. So it can be considered intermediate. Secondly, the data obtained by looking
at Bartlett's test was found to be suitable for factor analysis since it showed a significant
difference (X 2 = 2966,698; P < 0,05) (Büyüköztürk, 2007).

2. Examination of the Construct Validity of the Draft Scale
In factor analysis, the differences between the skewness and sharpness coefficients of the items included
in the study, item-total score correlations, correlation matrix values of the items, factor loadings (0.50)
and factor loads of items loaded on more than one factor were examined, and negative questions were
converted to positive (15, 21, 28,37) and as a result of the examinations (Item No: 4, 11, 14, 16, 17, 19,
22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38), seventeen items were removed from their aims. . These
operations are performed by using principal components factor extraction method
and orthogonal (varimax) rotation. In order to determine the construct validity of the scale, the common
variance in the scale was determined first. Kalaycı (2010), factor analysis 0.5 0 ' n in is removed from
the analysis under the variables having variance below denotes the factor analysis can be done again. On
the other hand, Pallant (2001) 0.40' in the material on the correlation is strong and that it should not be
removed from the analysis (Büyüköztürk, 2010). This substance selection reason has been taken in order
to show that Factor loadings of 0.50 and a factor of each item on the tar and 0.50 "The material is sifted
below. These load values have been checked from Rotated Component Matrix since more than one
dimension will be used. Also Communalities by each agent by reference to the table of the variance are
determined which describe how 0.50 ' s below the article was removed from the scale. Our load values
for 21 items were found to vary between 0.535 and 0.860. After the factor analysis process, it was seen
that the remaining 38 items for the valid scale form were grouped under 7 factors. The total variance
values explained are shown in Table 3.
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Table 3. Results of Final Factor Analysis Process: Explained Total Variance Values
Determined
Factor

Eigenvalue

Variance Values Explained by the Factor
Variance

Cumulative Variance

%

%

1

3,581

17,054

17,054

2

2,980

14,193

31,247

3

2,065

9,835

41,082

4

1,449

6,900

47,982

5

1,329

6,331

54,313

6

1,160

5,523

59,86

7

1,009

4,807

64,643

As shown in Table 3, seven factors combined total variance % 64.643 " discloses URL. The variance
rate (64.8%) explained by the factors is at an acceptable level (Büyüköztürk, 2010). Later, in order to
determine the components of the scale, the following steps were passed:


Determining the number of factors



Determining factor variables



Naming factors

1- Determining the Number of Factors
Two criteria were used to determine the number of factors that could reveal the relationships between
items in a small number and most effective way: examination of eigenvalue and line graph
(Büyüköztürk, 2007; Karagöz & Kösterelioğlu, 2008). In the data analysis graph, the factor point where
rapid decreases with high acceleration are experienced gives the number of factors (Büyüköztürk, 2010,
p. 125). The line graph obtained for 21 items is as shown in the Figure.
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Figure 3. Line Chart
This graph is viewed wherewith time is moderate acceleration of reduction among the four factors, fifth,
it is seen that the drop between the sixth and seventh routine factors. Therefore, a 7-factor structure has
been chosen.

2- Determining Factor Variables
"Varimax" rotation method, which is one of the most frequently used methods, was used to determine
factor variables. The Rotated Components Matrix is shown in Table 4 below.
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Table 4. Factor Loading Values of the Scale Items after the Rotation Process
Rotated Components Matrix
Components
Factor 1
Item_9

, 814

Item_6

, 772

Item_8

, 652

Item _31

, 648

Factor 2

Item_2

, 860

Item_1

, 759

Item_3

, 725

Item_5

, 696

Factor 3

Item_25

, 817

Item _23

, 612

Item_26

, 570

Item _18

, 535

Factor 4

Item _15

, 834

Item _21

, 695

Item _20

, 687

Factor 5

Item _7

, 858

Item _10

, 764

Factor 6

Item _29

, 807

Item_28

-, 787

Factor 7

Item _12

, 798

Item_ 13

, 704
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3- Naming Factors
Rotated components obtained after determining matrix seven factors e literature to based on the names
are determined. Table 5 includes the items belonging to Factor 1 and their factor loading values.
Table 5. Items in the "Homework-Parent Relationship" Factor
Substances

Factor Load

6-Parents "teacher, give lots of homework." I give homework taking into account
his promise.

0.772

8-By giving a lot of homework, I make sure that parents take care of their
children and that teachers understand the way they are at
school.

0,652

9-I want the student to spend time with their family and be happy together by
giving lots of homework.

0.814

31-I have the parent follow up on homework.

0,648

As can be seen in Table 5, the name of the first f actor of the scale was determined as “Homework
Parent Relationship”. Factor load values for this factor range between 0.648 by 0.814.
The items related to factor 2 and the factor loading values of the items are shown in Table 6.
Table 6. Items in the "Motivation" Factor
Substances

Factor Load

1-I change the homework style according to each subject.

0.759

2-I include applications that will make homework more
engaging for students.

0.860

3-I motivate the student to do homework.

0.725

5- I give reinforcements to increase students' homework
performance and productivity.

0.696

As seen in Table 6, the name of the second factor of the scale was determined as "Motivation". It is seen
that factor load values for this factor vary between 0.696 and 0.860.
The items related to factor 3 and the factor loading values of the items are shown in Table 7.
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Table 7. Items in the "Control and Evaluation" Factor
Substances

Factor Load

18-After checking the homework of the students, I solve the wrong questions on the
board.

0.535

23-After each assignment, I evaluate the students and give grades.

0,612

25-I use the participation in class activities section in the e-school to grade my
homework.

0.817

26-I evaluate my homework with a rubric.

0.570

As seen in Table 7, the third factor was named as "Control and Evaluation”. Load factor values for this
factor 0 535 0.8 17 ranged.
The items related to factor 4 and the factor loading values of the items are shown in Table 8.
Table 8. Items in the "Time" Factor
Substances

Factor Load

15-There is not enough time for students to check their homework.

0.834

21-I have enough time for homework check.

0.695

Table 8 as shown in the name of the fourth scale factor "Time" respectively. The n factor load value
of the two items under this factor is 0.69 5 and 0.8 34.
Table 9 shows the items related to Factor 5 and the factor loading values of the items.
Table 9. Items Under the Factor "The Effect of Homework on Social Interaction "
Substances

Factor Load

7- It is a fact that giving too much homework limits the communication between the
family and the child.

0.858

10-homework to pass the time for social activities of domestic water I believe
ınırlandır.

0.764

As seen in Table 9, the fifth factor of the scale was named as "The Effect of Homework on Social
Interaction in the Family". Factor load values for these two factors are between 0.764 and 0.858.
Factor 6 Factor loadings of substances with related substances Table 10 "d a shown.
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Table 10. Items in the " Resource Utilization" Factor
Substances

Factor Load

28-The curriculum book is not enough to give homework.

- 0.787

29-Getting a supplementary book to help them do homework
0.807
I think it is useful .

As seen in Table 10, the name of the sixth factor of the scale was determined as "Resource
Usage". Resources under the use of drugs and drugs of factor loadings are two values - it is 0.787 to
0.807.
The items related to Factor 7 and the factor loading values of the items are shown in Table 11.
Table 11. Items in the " Independent Homework Understanding " Factor
Substances

Factor Load

12-I usually give individual homework.

0.794

13-I leave the use of resources for homework to the student.

0,704

Looking at Table 11, the last factor of the scale is named as " Independent Homework
Understanding”. There are only two items under this factor, and the factor load values of the items are
0, 704 and 0, 794.

2.

Examination of the Reliability of the Draft Scale

When determining the scale for research, it is important that the scale we will use is reliable. There are
different ways to measure the reliability of the scale. One of them is the "Cronbach Alpha" coefficient,
which is the internal consistency coefficient. The internal consistency coefficient indicates to what
extent the items that make up the scale are compatible with each other. Ideally, the Cronbach Alpha
coefficient is desired to be above 0.70 (De Vellis, 2012). In addition, values above 0.80 are
considered to be highly reliable (Kalaycı, 2010). The Cronbach Alpha reliability coefficient of the 38question draft scale prepared was calculated as 0.842. This revealed that it is a highly acceptable scale
according to the literature. As a result of the analysis, the draft k k, which consists of 21 items that
includes positive and negative situations, was finalized. For these 21 items, the Cronbach Alpha
reliability coefficient was 0.737.
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Table 12. Cronbach Alpha Reliability Coefficients for the Scale
Cronbach’s Alpha

Number of Items

0.842

38

0.737

21

In addition, Cronbach Alpha reliability coefficient was calculated for each dimension as shown in the
table below:
Table 13. Cronbach Alpha Reliability Coefficients of the Sub-Dimensions of the Scale
Bottom Dimensions

Item No

Reliability Coefficient

Factor 1 (Homework Parent Relationship)

6, 8, 9, 31

0.750

Factor 2 (Motivation)

1, 2, 3, 5

0.793

18, 23, 25, 26

0,650

15, 21, 22

0,634

Factor 5 (The Effect of Homework on Family Social Interaction)

7, 10

0,600

Factor 6 (Resource Utilization)

28, 29

0.582

Factor 7 (Independent Homework Understanding)

12 , 13

0.520

Factor 3 (Control and Evaluation)
Factor 4 (Time)

The sub-dimensions of the items were found to be sufficient in terms of reliability
coefficients. According to these results, it can be said that the scale is reliable. All the above results, the
scale of the draft that is available shows.

4. CONCLUSION, DISCUSSION AND SUGGESTIONS
This section includes results regarding the findings obtained within the scope of the research, discussions
and recommendations regarding the results.
4.1. Conclusion and Discussion
Discussions about homework continue today as they used to be. Because, when the studies are
considered as a whole, there are those who say that homework is necessary and will definitely affect
success, as well as those who say that it is unnecessary or its effect on success is very
limited. Considering the studies in which international exams are evaluated, considering that homework
and homework duration are one of the evaluation criteria, it means that homework is an issue that should
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be considered and focused on in a real sense. The fact that the Ministry of National Education issued
circulars on homework for most periods is an indication that our education system has not yet been
placed on a solid ground. Teachers give homework to see in a tradition and to act accordingly Given
homework will be required to serve the expected purpose and obvious â r. Because giving homework
and managing the process is not a matter of tradition, but of talent. Especially in education faculties, the
importance of this issue, the way it is applied, the process, inspection, evaluation, resource use,
etc. Considering such variables, we think that it is necessary to give qualified homework, to carry out
the process correctly, and to learn and teach the subjects seriously.
Within the scope of this study, a scale named “Teachers Approaches to Mathematics Homework Scale
(MEIYÖ)” was developed, which reveals the opinions of math teachers in middle school towards their
homework. Because scales related to homework given in mathematics lesson are limited in
the literature.
The importance that VETS gives to mathematics teachers' homework is important in terms of the way
they evaluate the homework, managing and supervising the homework process, providing feedback,
time constraints, where to evaluate the e-school system and revealing the use of resources.
Before starting to develop a scale, studies related to homework were determined by scanning
the literature. When the studies were examined, it was seen that there were not many scales about
homework in the field of mathematics. It was decided to develop a scale in which teachers, who are
especially in the kitchen of the business, can reveal their views on homework. After examining the
studies, the questions that come to mind were written and a question pool was created first. In this pool
of 58 questions, the questions were revised and the help of experts in the field of language was tried to
be free from grammatical and expression disorders. As a result, the draft consisting of 41 items
was shown to a total of 5 experts, 2 in the field of Educational Sciences at Fırat University, 2 in
the field of Mathematics Education, and 1 in the field of ICT, and as a result, a scale consisting of 38
questions was obtained by eliminating only 3 items. This scale was applied to 256 mathematics teachers
in secondary schools in Elazığ. 236 scales were taken back from the teachers. For this scale consisting
of 38 items, 5 times the samples were reached.
In the factor analysis performed to determine the construct validity of the scale,
firstly, Kaiser Meyer Olkin and Barlett tests, which show the suitability of the data for factor
analysis, were examined. The KMO test value was 0.748. It can be said that this value is moderately
acceptable. Barlett test result in 2966.698 (p <0.05) The data obtained is set forth referring as
appropriate to factor analysis showed that significant difference.
The results obtained for the validity and reliability studies for VETSS provide strong evidence that the
scale is suitable for use. 7 dimensions in the scale explain 64.643% of the total variance. Variance rates
varying between 40% and 60% in social sciences are considered sufficient. (Tavşancıl, 2010). From this
point of view, the variance explained by MEİÖYÖ is at an acceptable level.
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In the factor analysis, it was seen that the factor loads of the items ranged from 0.535 to 0.860. Although
the smallest value is 0.535, the fact that most of them are higher than 0.70 can be interpreted as the
factor loadings are quite good.
Cronbach Alpha coefficients were calculated in studies on the reliability of the
scale. The Cronbach Alpha reliability coefficient of the scale was 0.842. Since this value is above 0.80,
it is accepted as a highly reliable scale according to Kalaycı (2010). In this case, it can be said that the
scale is a very reliable tool.
4.2. Suggestions
In conclusion, according to the values obtained from the exploratory factor analysis and the reliability
analysis, it is clearly seen that VET is a valid and reliable tool that can be used in the studies of
determining middle school mathematics teachers' opinions and evaluation styles. In similar studies,
the validity and reliability values of VETS can be complemented by confirmatory factor analysis, and
secondary school mathematics teachers' opinions and assessment styles on homework can be used as a
data collection tool in their studies. In addition, this research was prepared only for the mathematics
course. It can also be used for different courses in similar research.
4.2.1. Suggestions for Researchers
1. This study aims to measure middle school mathematics teachers' opinions about
homework. Similar studies can be studied with teachers who attend primary school math classes and
high school math classes.
2. If research is to be conducted at the secondary school level, a scale development study can
be conducted for students and parents.
3. Only exploratory factor analysis was conducted in the developed scale. Confirmatory factor
analysis studies can be done.
4. The work done is supported by qualitative studies or a quantitative and qualitative study can
be done together.
5. Teachers, students and parents can be researched on homework given in the field of
mathematics and these researches can be published in a book.
6. The research can be carried out on a larger sample, with the views of mathematics teachers,
a more comprehensive and comprehensive study. The results obtained can be compared with the
developed scale.
7. Homework can be studied on teacher candidates in Education Faculties.
8. The importance of homework attracts and wrong of the applications of all stakeholders in
order to avoid le purification together in future seminars can be planned.
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4.2.2. Suggestions for Teachers
1. Teachers to the students what the intended purpose of homework track â he should.
2. Teachers should carry out the homework process in cooperation with their parents. When
necessary, they should consult parents and get information about how they deal with the
student.
3. When teachers give homework, they should include homework of different types and types that
students can benefit from technological opportunities. One type of homework should not be
given.
4. When teachers give homework, they should assign homework according to the student level.
5. Teachers home they certainly give the ODVA students to check for reinforcements should give,
and should motivate them to do their homework.
6. After the teachers check the homework, they should have a scale in which they can evaluate
those who do and those who do not, and they should grade according to this scale.
7. Teachers should never use homework as a method of punishment.
8. Teachers should check the assignments themselves and not leave this job to a student to whom
they are assigned.
9. Teachers should not do the assignment in the last minutes of the lesson so that the homework
they give is not forgotten. In addition, students should note their homework.
10. Teachers should assign homework that students can do, taking into account individual
differences and students' financial opportunities.
11. Teachers should not cause social alienation in the family by giving too much homework.
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An Overview of Homework
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Abstract
The aim of this study is to reveal the importance and need of homework, which is an integral part of our
education system, and to place homework where it should be in our changing education
system. Homework has always been and continues to be the subject of discussion in changing education
systems and practices. Because most of the learning takes place outside of school. Therefore,
extracurricular activities are of great importance. Even just a few questions such as whether homework,
which is an extracurricular activity, will always be carried out at home, does the quantitative increase in
homework prevent it from being qualified, why homework is applied differently for teachers, how much
is the effect of homework on academic success, by what criteria are homework assignments? It required
a second review of homework assignments. Because, with the recent change, performance homework,
which is an extracurricular activity, has been removed, but the discussions have not ended. However,
different practices of teachers in terms of evaluating homework and even circulars published almost
every semester reveal that homework cannot be fully integrated into our education system. This study,
prepared for this purpose, constitutes the basis for more efficient application of homework in our
education system without ignoring multiple variables. Therefore, homework should be reviewed and all
stakeholders should be brought together around a common mind. Because homework to be applied in
accordance with the purpose will both shape the students' learning outside of school in a meaningful
way and will help to increase the quality of education. In this study, he made a general view in terms of
the importance and quality of homework and the place it should be in the education-training system, and
made the general knowledge about this subject more systematic.
Keywords: Education, Home assignment, Student Success.
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1. INTRODUCTION
Education is a process that continues throughout an individual's life, both inside and outside the school,
and is comprehensive and multi-dimensional in terms of space and time (Beydoğan & Şahin,
2000). Despite being a contradictory definition, "homework" doesn't always happen at home. This is a
problem for many students. However, Cooper (1989) defined homework as a task assigned by the
teacher outside of normal classroom functioning, and that can be done in a variety of settings. Olympia,
Sheridan, and Jenson (1994) define homework in more detail as a designated academic work at school
and as planning outside school hours to improve the application of academic abilities in other
environmental settings. The fact that education and training cannot be carried out only during school
hours makes it necessary to spend the time outside of school hours in the most efficient way. Therefore,
students need in-class activities as well as extracurricular activities. The studies that students do
individually or as a group in extracurricular times, in order to provide scientific thinking, problem
solving and access to information sources are called homework.
Constructivist approach, which is the dominant education understanding of today, puts the student at the
center and aims to actively participate in the learning process of the student. Homework is the most
commonly used method for this purpose. Homework is a frequently used extracurricular
teaching practice preferred by teachers all over the world in order to reinforce the subjects and direct the
student to research. In this sense, homework is all of the extracurricular teaching activities given by the
teacher that are used in line with the learning needs of the students, to better grasp the topics covered in
the lesson, or to encourage students to study a subject by doing research. In addition, we can define
homework as out-of-school activities given to students to improve their knowledge and skills gained
from their schoolwork.
Homework has been classified in different ways in different sources. Generally, it has been classified in
three ways by homework (Cooper, 2001; Coutts, 2 004; Özdaş, 1997; Van Voorhis 2004) :
1. Assignments that reveal, expand and systematize knowledge and skills,
2. Assignments that allow to apply knowledge and skills according to certain situations before,
3. Assignments that require restructuring of knowledge and skills according to a new situation
or examples.

In the light of all this information, we can keep the homework in a triple classification as follows:
Practical Exercises:
These types of assignments give students the opportunity to apply the new knowledge they have
acquired or to reinforce their skills, to repeat and review them. As examples of these assignments, we
can give memorization of trigonometric ratio tables of angles widely used in mathematics, practice of
spelling words for Turkish lesson, practice of reading or spelling words for pleasure.

627

Preparatory Assignments:
It is the homework assignments that provide basic information on the subject in order to better prepare
the students for the topics to be covered in the next lessons; eg reading and collecting geometric figures.
Development Assignments:
Development assignments support and encourage the development of students' imaginations and
personal knowledge. Examples of this type of assignment could be researching daily news, making a
summary of a book taught, or gathering information on any topic from the Internet.
2. The Importance of Homework
Homework is a teaching strategy used by teachers all over the world in order to prepare students for the
next subject, to reinforce the knowledge learned, to acquire new information and to direct the student to
research (Barnes, 2001). The quantity and quality of homework can vary from teacher to teacher. While
some teachers assign too heavy homework to their students, they may ignore the quality of the
homework. Some of the teachers are able to give less homework, but in a quality that can develop the
student's creative thinking skills. On the other hand, the responsibility to do the homework or not may
differ from student to student. In addition to students who regularly do their homework every day, there
are also students who do not do this task regularly. In a study conducted for this purpose, it was found
that the productive study habits of the students who prepared their homework in a timely and meticulous
manner and the students who did not do homework randomly or did not do it at all were not the same
(Eren, 2011: 32). Keith (1986), as a result of his research, mentions that homework has a serious effect
on student success. Although many studies and studies conducted at different levels of education
have obtained the result that homework improves success, some studies have revealed that homework
is far from motivating school learning (Paschal et al, 1984 ), (Cool, 1991 ) . If so, it would not be right
to make a definite conclusion about homework or to look at it from a single angle. Because these two
opposite views require dealing with homework in more detail.
In order to make the homework given for the purpose of being positive more efficient, many authors
and researchers who make their studies by taking into account the quality-quantity of homework and the
way of application have made various criticisms and suggestions. One of these researchers, Murphy
(1989) conducted a research on 92 high schools. In this study, it was found that a teacher spends an
average of 2 hours of homework per week to a class. Homework given to students was chosen from
textbooks and supplementary books. As a result, it was observed that the rate of answering the questions
given from the textbooks was 50% and the rate of answering the questions given from the auxiliary
textbooks was 25%. Experiments, research projects, etc. that require high-level thinking skills. It was
found that homework assignments were rarely given to the students. The reasons that make homework
ineffective were seen as the irrelevance of some questions in both textbooks and supplementary
textbooks to the program and unnecessary repetitions of already learned information and
materials. Many teachers may be giving textbook questions or worksheet assignments as a result of time
pressure. The most common way teachers give homework is when they give homework instructions
orally, rather than in writing, during the last 5 minutes of the lesson. It creates discomfort for the students
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when the teacher looks at his clock to give homework close to the end of the lesson. This causes some
students to become distracted and therefore not to understand the homework adequately or forget what
was said (Kazmierzak, 1994).
However, students get bored if the homework consists of repetitive work. In addition, homework
can limit the time the student will spend with family or friends. Homework can also lead to unwanted
characteristics such as cheating or cheating. The home environment is often a poor study environment
for the student. The family may not be able to afford the materials or they may not be able to afford it,
especially if a variety of materials are required. In addition, the family may not be able to provide a quiet
environment for a quiet study at home. There will be unfairness among those who are very willing to
help their children with homework, as well as children from unhelpful families, leading to great
inequality among students (Hill, 1992). According to Gordon (1993), homework assignments are, for
example, visiting museums or art galleries, sightseeing, etc. It should be done by living activities and
should be handled with the learning impulse. Otherwise it has no beneficial effect. Homework,
textbooks instead of questions about "making feeling" y must be of the type that includes. Puzzller is an
alternative for surveys and projects, games, measurement activities, standard-practice
assignments. These activities foster parents' dialogue with the school and their interest in their
children. For example, the student may be asked to teach what he learned at school to a family member
as homework in a foreign language lesson. Students can also use a tape recorder to improve their
speaking and listening skills (Kazmierzak, 1994). In addition to positively affecting the success of the
student, homework has other benefits. In addition, students gain many new experiences with new
knowledge and materials in the process of doing their homework. We can briefly summarize the
contribution of these experiences and their benefits to the students as follows:
1. It teaches students personal characteristics such as independence and self-discipline that they
should have throughout their lives,
2. Teaches students to plan their time,
3.Helps students to study at their own ability level and discover their own interests,
4. Teaches learning outside of school,
5. Allows parents to show interest in their children (Hill, 1992).
6. Makes students acquire the habits of doing business together,
7. Makes students aware of their own talents, interests and knowledge and helps them develop
themselves,
8.It allows students to see and complete their own shortcomings,
9. Makes students gain the habit of studying regularly,
10. Keeps students away from rote memorization,
11. It contributes to students' creating a research-based work style and increasing their creativity,
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12. Enables students to develop positive feelings towards their lessons and as a result, increase
their academic success and socialize,
13. Homework helps students to get good grades in the short term, while helping them to become
successful, responsible, creative, researcher adults in the long term.

According to the results obtained in a public opinion survey (Gallup pool) conducted in the USA in
1985; 49% of the parents stated that they helped their children attending primary school with their
homework. However, this rate was 37% in a study conducted in 1977 (Hill, 1992). These studies have
shown that over time, the help of mothers and fathers with their children's homework has
increased. Natriello and Mc Dili (1986) investigated the effect of peers, teachers and parents on student
success and effort, and found that each of these individuals had a positive effect on the time spent by
the student on homework. Parents 'help with homework and progress in students' academic achievement
has little effect on verbal lessons that require reading, but can have a major impact on lessons such as
science and mathematics (Paschal et al, 1984). Student recognition is also required for a more effective
homework assignment. Tuckman (1992) stated that students with low self-esteem perceptions do not do
their homework mainly because they lack motivation. These students want the homework given to them
to be short. When a teacher gives a short homework assignment for each lesson instead of a long
assignment, it can help to complete and improve the quality of the homework assignments. For this
reason, homework should be given short. In addition, a homework diary and homework file to be created
by students themselves is of great benefit to teachers and students. These files and diaries can be used by
the teacher as reference material during the interview with the parents.
Morse (1999), in a study he conducted in low-income public schools, found that most of the students
studying at these schools were unable to do their homework during family and time off work. In this
case, educators, families, students and researchers started to question the purpose of homework and its
effects on students' achievement. Homework can serve a variety of academic tasks. In addition, it can
be used to give students responsibility, to complete the instructions about management, to inform
families about the curriculum and to punish students (Epstein, 1988). Recently, the effects of homework
on students have found the answer. It is not surprising that the results are complex. Cooper et al. (1998)
found a positive relationship between the completion of homework and students' achievement levels,
especially in grades 6th and higher. Particularly, for higher grade students, a correspondence was
achieved between academic degrees and the time allocated to study (Leone & Richards, 1989). Cooper
also stated that completing homework assignments has a greater contribution to the success of students
in upper grades than in lower grades, and that it benefits the learning and study skills of primary school
students. Researchers also brought up the negative relationship between the amount of homework given
and the behavior of students in lower classes and performing homework assignments. Holloway (2000)
found that successful students spend their out-of-school time on constructive activities in a study
conducted to determine whether post-school homework has an impact on students' academic
achievement; He concluded that students with low achievement and inefficient after-school time can
contribute to improving the student-school relationship. Albayrak et al. (2004), as a result of their
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research on extracurricular studies, revealed that students could not do extra-curricular teaching
activities alone, and that parents were compulsively interested in students' extracurricular teaching
activities.
3. Quality of Homework
In order for homework to be a more effective teaching activity and to eliminate its disadvantages, some
suggestions were made to teachers regarding homework as a result of various studies (Akıngüç,
2002; Binbaşıoğlu, 1994a: 51; Carr, 1999; Dinçer and Ulutaş, 2003; Duygulu, 2007; Hallam, 2004:
29; Özdaş and Ergün, 1997: 4; Paulu and Darby, 1998: 71; Salk, 2009; Sullıvan and Sequera, 1995:
346-349; Türkoğlu, Karakuş and İflazoğlu, 2007: 109-114; Vatter, 1992: 292-294).
In line with these suggestions, the nature of homework can be summarized as follows:
1. Homework should be for a specific purpose. Homework can be rewarding if used effectively
and for expected purposes. Homework with purpose is creative, meaningful, appropriate and of
good quality. Aimed at homework should be explained to students. Teachers should make sure
that students fully grasp the purpose. Research on homework has shown that homework is very
useful for students if they are carefully planned by teachers and make sense for the student. In
addition, if students believe that they can use what they learn in both school and daily life, they
make more effort to learn.
2. Teachers and parents should meet regularly about homework. Parents' thoughts about
homework should be learned and they should give the necessary information about how to help
their children. After the teachers meet with the parents, they should determine the children's
attitude towards homework, their interest and whether they are getting help from their
parents. They should provide parents with information on how to prepare their children for a
more comfortable working environment and how to help them with homework. In this process,
the teacher should record the student's participation, interest and levels in homework and inform
their families.
3. Homework should be original and prepared in different types. This increases interest in
homework.
4. Care should be taken to make sure that homework is suitable for students' abilities and
interests. In this case, the students will fulfill this responsibility willingly and willingly, they
will be more motivated because they see what they can do and their self-confidence will
increase. Otherwise, students will develop negative emotions as they will do homework that is
not suitable for their abilities and interests, with difficulty and boring.
5. Homework should be of a kind that supports creativity, supports the lectures, develops more
thinking, enables students to learn by experimenting, experiencing and not by copying
information from other sources, and encouraging research. For this purpose, preparing projects,
taking photographs, collecting materials, etc. Students should be shown different ways of
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reaching information with homework that requires preparation. In these ways, it will be seen
that the students both have fun and learn.
6. Homework should never be used as a punishment method. If homework is given only to
naughty and unsuccessful students, not to successful students, it will turn into a tool of
punishment and lose its meaning and feature. This will reduce students' interest in
homework and negatively affect their attitude towards school.
7. The homework given should be taken seriously, planned carefully, prepared according to its
purpose and given feedback to the student. Regardless of the type of assignments, ie homework,
classroom or research assignments, they should definitely be checked by the teacher. If
homework is not checked seriously and regularly by the teachers, it is not beneficial for the
student and prevents the students from developing a sense of responsibility and causes
the student not to do the assignment. If the teacher does not control and examine the student's
homework, and if the student is not given feedback on this issue, it will cause the student to
experience serious disappointment. After that, the student will be reluctant to do the homework
to be given. Because like everyone else, children expect to be appreciated when they are
successful. When it fails, it wants to know the source of the error. Especially emphasizing the
positive sides of this situation verbally and in writing creates more positive effects on
the student. Teachers should carefully review the homework they have given, write educational
notes on it if necessary and distribute it back to the students. Homework can be corrected not
only by teachers but also by students. These corrections can also be made individually, by class
or by creating a cluster.
8. The teacher should give enough time to explain the homework in the lesson. Because the
teacher course near the end of the assignment given in a few seconds if the data assignments can
be fully understood by the students. The teacher should give the students all the necessary
information about the ways to follow, what, how much and how to do it, the necessary tools and
materials, the time of completion, the overall task, and whenever necessary, make the
assignment note.
9. Giving some homework orally or on the blackboard may cause mistakes. For this reason, it
would be more appropriate to write and give homework to students on papers.
10. If the student does his/her homework on time, he/she should definitely be rewarded. These
rewards will be more encouraging when given at random times. The awards given in this way
can motivate students to work harder.
11. Common planning should be made in cooperation with other teachers on subjects such as
the frequency and length of homework assignments.
12. Homework should be given in a way that will enable personal learning, individual
differences of students should not be ignored. It should not be forgotten that each student comes
from different socioeconomic families and has different learning patterns.
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13. Assignments should be understandable, interesting, clear and well-defined.
14. Homework should be explained to all students in a way that they can understand. This is
important in attracting attention to the subject to be learned.
15. The time that students will devote to homework should be taken into
consideration. Educators emphasize the importance of assigning students according to their
educational status and age when assigning homework. However, the homework, the students
will spend time with family and social life and relationships sınırlayacağ on holidays and
weekends to then at the end they said that should not be.
It is known that the teacher has an important role in the education life of a student besides his
family. Teachers have a lot of responsibilities, especially in the primary school period. Because during
this period, students rely on their teachers more than their parents and perceive everything they do
correctly. As researches indicate, teachers' strategies regarding homework are of great importance.
Students 'attitudes towards homework are directly proportional to their teachers' strategies about
homework. Since some teachers do not pay much attention to the quality of the homework they give,
the assignments may be too heavy and too heavy for the students. This situation causes students to have
a negative attitude towards homework. In contrast, teachers, student data if appropriate and qualified
their ability of homework, students develop their skills as well as take pleasure in the papers possibility
of a nu finds. In this way, students also show a positive attitude towards education and
school (Kapıkıran and Kıran, 1999: 54). Therefore, teachers should obey the above-mentioned rules
regarding homework. Otherwise, homework is expected to benefit the development of students, but it
cannot be prevented from being harmful.
4. The Place of Homework in Our Education System
In our country, the physical conditions of both the school and classroom environments are not suitable
for education and training, and the crowded classroom sizes make it impossible for students to work
individually and to apply the knowledge they have learned. It is generally not possible to activate the
student in crowded classes and to ensure that all of them participate in the activities. This makes it
difficult for teachers to evaluate the success or failure of their students in the learning process, and it
becomes difficult to correct the deficiencies by planning the process. The fact that the time out of school
is more than in school reveals the importance of homework. Therefore, homework is one of the most
frequently used tools for teachers. Thus, homework is used as an indispensable element in all levels of
education, from primary education to university (Şeref and Misafiroğlu 2015).
The general purpose of the Turkish National Education System; He reflected the national, moral, human
and cultural values of the Turkish nation to his behavior, loyal to Atatürk's principles and reforms and
to Atatürk's nationalism as expressed in the Constitution; a good citizen who loves and constantly tries
to glorify his family, nation, homeland and state; To raise a good person who has the power of free
and scientific thinking, a broad worldview, respectful of human rights, and a good professional who
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contributes to the welfare and happiness of both himself and the society with the goods and services he
produces.
One of the most important elements that serve this purpose is the teacher. The teacher makes use
of many education and training techniques in achieving this goal. One of these techniques is homework.
As in the world, homework has always been the subject of discussion in our country, and it still maintains
its place on the agenda. The fact that this issue is the subject of constant discussions is an indication of
how important this situation is. For this reason, many suggestions in this direction have come to the
agenda and a development and change has been sought in line with these suggestions. In some
discussions, an answer to the question whether homework is necessary or not was sought. However, it
could not go beyond the revealing of global views.
As mentioned in other chapters, homework assignments are generally given to develop knowledge,
skills, behaviors and attitudes. Viewing homework from the knowledge category only turns this
situation into a vicious circle. However, homework is a field whose boundaries have not yet been
determined.
Performance assignments, which were removed recently, are still the subject of controversy. The fact
that the Ministry of National Education made a lot of changes in its practices in a short period of
time brought speculation. When we look at the circulars about homework in almost every period, it is
seen that the concept confusion about homework is not resolved, and short-term and superficial solutions
are found instead of radical solutions.
The fact that homework is the subject of constant discussions negatively affects the understanding of its
importance and value. Within the integration of homework to the education and training process, it
should be done without ignoring multiple variables. We can list some of these variables as follows:
1. The place and importance of homework in our education system
2. The weight of homework in the education system
3. Control and evaluation process and system of homework
4. Ensuring active participation of students in homework
5. Teacher, student and parent collaboration
6. Parents' role in homework

As a result of these variables aim to appropriately held when students of extracurricular activities i will
increase and there is no doubt of course will contribute to the development. However, first of all, it is
necessary to determine what level of e v homework will be given to the student, under what conditions,
what kind of subjects, what type of requirements, what methods, how much and with what evaluation
criteria.
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Studies on the place of homework in the grading system show that there are different practices among
teachers (Koç, 1981: 114 ). Performance homework, which has been used recently to
determine students' extra -curricular academic success, has also been removed, and these homework
assignments, which are called projects and limited to only a few lessons, are still seen to be unresolved in
the grading system and are applied differently by teachers.
Homework is an issue that is still up-to-date in practice. In the resolution of contradictions and different
practices in homework, without ignoring multiple variables, it is necessary to analyze them in
an education methodology in a way that does not cause confusion in terms, and international
practices should be integrated into our education system through a national filter. If this issue is tried to
be shaped only in line with some suggestions at the desk, it will not be able to get rid of the ping-pong
ball that goes back and forth between the teacher, student, parent and manager. For this reason, it is
important to evaluate the opinions of all segments on a common ground.
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Data Quality Checks of Fertility Data:
Pakistan Demographic and Health Surveys
(PDHS 1990-91, 2006-07, 2012-13, 2017-18)
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Abstract
Valid, timely and high quality data is required for monitoring and implementation of the Sustainable
Development Goals to ensure tangible policy formulation. Reliability of data plays a vital role in the
estimation of level and trend of fertility needed to forecast population growth. Poor quality of data may
lead to incorrect or exaggerated results. Survey or census data needs to be checked before analyses to
ensure the reliability of the results. It is claimed that DHS data is collected through qualitative and
quantitative methods which provides reliable and unique opportunities to learn, expand and understand
social and cultural dynamics related to many demographic and health factors (DHS, 2019). In current
study, quality of Pakistan Demographic and Health Survey (PDHS) data was assessed. Data quality was
investigated using all four waves of PDHS (1990-91, 2006-07, 2012-13 and 2017-18). Only two
implausible parities were found in PDHS 1990-91 and PDHS 2012-13. Age heaping was observed in
the all PDHS that declined in the recent surveys. Data quality assessment had shown that the data
collected in PDHS surveys had no major data quality issue and it was satisfactory enough to compute
fertility estimates. There is no need to apply correctional measures for fertility estimation due to minor
discrepancies mentioned. These correctional measures rather distort the integrity of data (Hlabana,
2006). Hence, it is concluded that PDHS data can be used for fertility estimates with confidence.
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INTRODUCTION
Bias occurs in the estimates of age-specific fertility rates, which are measured by survey data due to
unreliable reporting system. Many developing countries have a very poor registration system for births
by which the fertility levels and trends are later computed (Avery, Clair, Levin & Hill, 2013).
Indirect methods for the estimation of demographic parameters are important especially in developing
countries due to lack of accurate data, but the question rises “Why developing countries have poor data
quality?” (Hlabana, 2006). Indirect techniques are applied if the registration system of a country fails to
provide trends, size, patterns and causes of vital events (ibid). UNICEF (2018) reported that 66% of
births in Pakistan were unregistered. It was found that there were approximately 7.7 million unregistered
births in the year 2017. Unregistered births are the barrier between children’s basic right as a citizen of
a country since in legal terms they do not exist. Unregistered children are deprived of identity, law and
security, which are individual rights as legal citizens of a country (ibid). Unregistered births are mainly
reported from poor and remote households where health institutes are in bad conditions and have no
facility to register births (ibid). It leads them to more poverty and consequently ejects them from law
and country.
In developing countries, there are many reasons that affect the registration system of vital events, which
directly affects the quality of data. Poor registration system of Pakistan has many reasons some of them
are political instability, lack of resources, lack of knowledge and institutional disorganization (UNICEF,
2018). Cleland (1996) stated, “By default, systems have to be passive; the impetus and much of the cost
of registering births and deaths must come from the individuals affected, but many will not co-operate
unless they face legal sanctions for failure to comply, or see a positive need or advantage to themselves
in registration”. Adlakha, Sullivan and Abernathy (1980) supported Cleland’s (1996) claim that for
registration system in developing countries, it is the general perception that a person is getting little or
no benefit by registering the vital events, due to unstable political system and socio-economic
deterioration. People lose faith in the government and as a result, people stop cooperating with
government (ibid). Therefore, estimation of demographic parameters using the data from this
registration system leads to problematic interpretations.
Census and Surveys data of these developing countries are also sometimes not reliable. Census and
surveys of these countries have errors and omissions in their data. Shryock and Siegel (1976) explained
some features of a population census, which are globalization, individual enumeration and uniformity,
which makes census a best way to report vital events. For developing countries, it is not easy to conduct
census due to lack of work force and financial resources. Due to limited economic resources the quality
of data in Pakistan was compromised (UNICEF, 2018). Misreporting of sex, age, area of living (rural
and urban) of children and women are main errors found in data (Smith, 1994).
Hlabana (2006) checked the reliability of data before the application of P/F ratio method in estimating
fertility levels in Lesotho and concluded that there is no inference to the data quality, as well the data
suits the methodological requirements used for the fertility estimation. Moses (2012) also assess the data
quality by using graphs, calculation of Whipples and Myers blended indices and assessment of the
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proportion childless before using the fertility data for estimation and concluded that the data can be used
for fertility analysis in Kenya.

METHODOLOGY
Source of Data
The current study used data from PDHS (1990-91, 2006-07, 20112-13, 2017-18). These surveys were
conducted by DHS (Demographic and Health surveys); they collect the data on the birth histories of a
woman. The unit of analysis for this was de facto women interviewed. This file is recoded as IR
individual (women's) recode file. IR Individual file contains all the data collected in the women's
questionnaire for de facto women with some variables from the household questionnaire. The total
number of women interviewed in PDHS 1990-91, PDHS 2006-07, PDHS 2012-13 and PDHS 2017-18
were 6,611, 10,023, 13,558 and 15,068 respectively. Stata 13.0 was used for analysis.
Method and Material
Moultrie (2013) defines some data requirements and assumptions to check before the estimation of
fertility rates which are:
1. Selection of reference period 12, 24 or 36 months before the survey categorized by age of mother
before survey and age at child birth.
 Total number of women in five-year age groups.
 Total number of births to women in 12, 24 or 36 months before survey by five-year age group.
2. Average parities in five-year age groups.
 Total number of women in five-year age groups.
 Total number of children born to a women in five-year age group.
Data checks of fertility data for the data sets of PDHS 1990-91, PDHS 2006-07, PDHS 2012-13 and
PDHS 2017-18 were applied below.

RESULTS and DISCUSSION
1. Parity Data Checks:
Parity is the number of children ever born to a woman in her reproductive age of 15 – 49. Brass (1981)
stated that the distribution of average parity is expected to increase as the reproductive age increase and
should be constant at the end and at the beginning of reproductive age. This distribution shows lower
fertility in the youngest and oldest childbearing age groups. Youngest age group comprised of 15 - 19
and 40 - 49 was the oldest reproductive age group of women. Parity data checks are given as following.
Implausible Parities:
To check the quality of data for the lifetime fertility care should be taken while analyzing for the
implausible parities for the age of mother. Mainly for the younger age groups as some women in their
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early age groups may report high parities which may lead to over estimation of the average parity. Errors
like implausible parity can also be occurred due to human error as the enumerator mistakenly write a
large number or while automatic mis-capturing (Moultrie, 2013).
PDHS data is reliable and the chance for misreporting is very less. As there was no implausible
(extremely high or extremely low) parity, found in the PDHS 2017-18 and PDHS 2006-07. Only one
implausible parity was found in PDHS 2012-13 and one in PDHS 1990-91 for age group 25-29 reporting
13 and 16 children respectively.
Assessment of Enumerator Errors:
An error occurs while collecting the data for fertility, which is caused by the failure of the enumerator
to record “0” in the response to an unknown answer. In spite to record as “0”, the enumerators do not
ask the questions that were unethical and leave a blank. Sometimes enumerators leave a blank in the
place where the individual do not know the right option. These blanks have a huge impact in the results
obtained by this type of data sets (Moultrie, 2013).
No blank for parity was found in all of the four PDHS data sets. There was no unknown or misreported
value in the data. That means the enumerator has obtained the data very carefully and precisely.
Therefore, there was no need to apply el-Badry correction method to obtain the parity (Moultrie, 2013).
Proportion of Women Childless:
Childlessness occurs when a woman is unable to give birth in her reproductive age. Childlessness is
common in younger and older age groups, as in these ages the women childbearing ratios are less due
to many factors i.e. marriages in older age groups, contraceptive use, high education of women etc.
(Livingston et. al., 2010).
The age group of mother measures proportion of childlessness. Proportion of childlessness should be
decreasing with age. Only 3 to 10 percent of women were childless in older age groups due to infertility
or not wanting child. More than 10 percent of proportion of childlessness in older age groups shows the
unreliability of data (Moultrie, 2013).
Proportion of childlessness decreases steadily in the four PDHS surveys with increase in age group of
women. Proportion of childlessness in oldest age group (45-49) was 0.2%, 0.3%, 0.4% and 0.3% for
PDHS 2017-18, PDHS 2012-13, PDHS, 2006-07 and PDHS 1990-91 respectively. Further investigation
for any type of problem (such as errors and omissions or misreporting) was not required as childlessness
in women for older age group (45-49 age group) was observed less than 10% (As shown in Figure 4.1).
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Figure 1: Percentage of Childlessness

Average Parities:
Average Parity is the mean number of children ever born to a woman in her reproductive ages of 15 –
49. Brass (1981) stated that the distribution of average parity is expected to increase as the reproductive
age increase and should be constant at the end and at the beginning of reproductive age. This distribution
showed lower fertility in the youngest and oldest childbearing age groups. Where 15-19 is the youngest
age group and 40-49 is the oldest reproductive age group of a woman.
Shape of all curves for mean children ever born, mean numbers of living children across age of mother
were constant at younger ages then a rising trend was observed in between 20 – 34 ages and then again,
constant fertility was observed in older ages that showed a sigmoid pattern in all of the four PDHS data
sets (Moultrie, 2013).
All four PDHS data shows same pattern and no suspected fluctuation was observed in the comparison
graph of mean number of children ever born to a women and mean number of living children (Figure
2). As, there was no visible difference in pattern of mean number of children ever born to a women and
mean number of living children therefore there were very less chance of error in the average parity data
and it can be used for the fertility estimation.
Rising trend was also observed in all of the four PDHS for the age groups 15 – 19 to 40 – 45 and constant
trend was shown for the age group 45 – 49. Which is the same trend as the distribution of average parity
should have. Therefore, any type of distortions in average parities were not suspected (Figure 2).
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Figure 2: Mean Number of Children Ever Born to a Women and Mean Number of Living Children

Comparison with Total Fertility:
All of the four surveys showed that parity of older women was greater than TFR (Table 1). As expected,
the fertility rate had shown decline over time (Table 1). If fertility in older age group of women was
under-reported then the children ever born will depressed the average parity. This under-reporting of
fertility also decreases TFR artificially; on the other hand, the omissions of births in recent fertility will
decrease average parity artificially (Moultrie, 2013).
In 27 years since 1990, the fertility rate of Pakistan had declined gradually. The fertility rate of PDHS
1990-91 was 5.4 children per women that had declined to 3.6 children per women in her reproductive
age obtained by PDHS 2017-18. Total fertility rate of 3.6 showed that every woman had given birth to
approximate four children in her reproductive age.
Table 1: Average Parity and TFRs
Survey

643

Average Parity (45-49)

TFR

PDHS 1990-91

6.4

5.4

PDHS 2006-07

6.3

4.1

PDHS 2012-13

5.98

3.8

PDHS 2017-18

5.31

3.6

All four PDHS surveys had shown constant trend in observed average parities (Figure 3). The figure 3
showed an increasing trend of average parity by increasing age groups. It was observed that in younger
age groups, the fertility was less and as age had increased the average parity also increased, but when
the age reached to 40-44 age group, the average parity had started to show constant fertility. At the end
of reproductive age the average had shown same constant pattern as of younger ages, which had made
the graph as sigmoid.

Figure 3: Average Parities by Age Group

The line for PDHS 2017-18 showed a smoother trend in the average parity as compared to other three
PDHS lines. The origin for PDHS 2017-18 had not started from 0 but started near to 1 average parities.
It is indication that there was some kind of childbirth in the youngest age group. On the other hand, the
lines of all previous three PDHS had started from same point, that was exactly 0. This is also an
indication of good quality of data as it reduces the risk of unknown values (Moultrie, 2013).
2. Assessment of Current Fertility Data
Births taking place 12, 24 or 36 months prior to a census or survey are measured by current fertility. The
method of collecting current fertility data is upgraded but due to misreporting of women’s age and births,
the data is not reliable. Zaba (1981) stated that misplacement occurs if women’s age is misreported.
Smith (1994) concluded that confusion in time duration of 12 months prior to census or survey may lead
to misreporting of births. As not all the census or surveys are conducted on 1st January so the women’s
may confuse whether to state 12 months of last calendar year or the recent reference period.
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Different method to ask about current fertility were used by different researchers to minimize the errors
occurs in the computation of current fertility. Cleland (1996) suggested to ask question about current
fertility by asking directly about last live birth instead of asking births in the last 12 months. It was also
stated that both the ways of questioning about current fertility might lead to misinterpretation.
Current fertility data may lead us to misreporting of multiple births. As if, a woman has given birth to
more than a child in a reference period but confuse it with the previous year from January to December
rather than 12 months before survey. This occurs due to the confusion of 12 months prior to census or
survey. As the respondent does not understand which year’s 12 month should count past or present so it
leads to misreporting of multiple births (more than one or over reporting of births) or underreporting of
births (Hlabana, 2006).
Data is collected with great care by Demographic and Health Survey collects so the chances for the
over-reporting or under-reporting of multiple births are very low. Multiple births in four PDHS surveys
were less than 2% so there was no issue in current fertility data.

Pattern of Age of Respondent (Mother) for Identification of Misreporting and Age Heaping
Brass (1981) emphasized the importance of age in computation of fertility measures. It may result in
errors in placement of births and life time fertility (parities) in various age groups. Age also plays vital
role in the fertility analysis so it necessitates examining age of women. In all three PDHS, majority of
sampled women were between ages 20-34 (Figure 4). Maximum number of women interviewed fall in
age group 25-29 (Figure 4).
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Figure 4: Age Distribution of Women by Single Year of Age

Figure 5: Age Distribution of Women by 5 Year Age Group
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Figure 6: Age Distribution of Child

Age heaping was obvious from graph for women age and it can be observed that pattern was same in all
four PDHS data sets (Figure 4). The graph had shown high peaks at some age groups like 20, 25, 30,
35, 40 and 45. It also showed the preference for round off age related to 0 and 5 ending values. Graph
for age of child had also shown some distortion particularly for births occurring one year preceding the
survey (Figure 6). That might be due to errors in reporting date of births of children.
Fertility rates were affected by errors and omissions in reporting age and age heaping. Age distribution
of women for the four surveys had shown age heaping. It was evident from above graph that there was
also digit preference. This age heaping may be due to age misreporting or due to enumerator wrong age
assessment. To investigate digit preference, table of percentage along with age of women (Table 2) for
four surveys was documented as:
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Table 2: Preference of Digit for Age of Women

Age of Women

PDHS 2017-18

PDHS 2012-13

PDHS 2006-07

PDHS 1990-92

19

1.6%

1.3%

1.7%

1.6%

20

2.8%

3.3%

3.6%

5.0%

24

3.4%

3.2%

3.5%

2.6%

25

5.0%

5.1%

5.1%

8.8%

29

3.5%

3.1%

3.0%

1.7%

30

5.3%

6.0%

5.9%

8.3%

34

3.2%

2.6%

2.8%

2.4%

35

5.1%

5.4%

5.0%

7.3%

39

2.7%

2.2%

2.4%

1.5%

40

3.5%

4.9%

4.3%

5.6%

44

1.9%

1.8%

2.0%

1.5%

45

3.0%

3.7%

3.6%

4.3%

Preference of digit for age ending at 0 and 5 was obvious from above table in all surveys. Preference for
digit ending in 0 and 5 was more significant in PDHS 1990-91. Whipple’s index was also computed for
all surveys for age of women 18 to 47 (Engelhardt, 2005 as cited in Zalak and Goujen, 2017).
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Survey

Whipple’s
Index

Myer’s Blended Index
for Age of Children (059 months)

Myer’s Blended Index
for Age of Children (029 years)

Women (%age of
Incompleteness)

Women (%age of
Incompleteness) Year
of Birth or Age of
Women Imputed

Children (%age of
Incompleteness)

Myer’s Blended Index
for Age of Women (1544)

Table 3: Preference of Digit and Incompleteness for Age of Women and Age of Child

PDHS 2017-18

129.30%

6.9

2.9

3.4

58%

1.86%

0%

PDHS 2012-13

150.20%

11.4

3.9

3.8

76%

1.57%

0%

PDHS 2006-07

146.60%

10.7

2.7

4.9

74%

0.21%

5.70%

PDHS 1990-91

204.80%

20.9

3.3

6.3

70%

0.14%

3.90%

The value of Whipple’s index for both recent surveys lie between 129.3 and 150.2 so according to
Shryock and Siegel (1976), data was classified as rough. For PDHS 1990-91, value of Whipple’s index
was above 175 so data can be declared as very rough. Myer’s Blended Index was a variant of Whipple’s
index. It shows that quality of data was improved in PDHS 2017-18 as compared to three of the past
PDHS. We observed that percentage of completeness for age of women was quite low in all surveys so
only few imputed values was observed for those missing dates. In current study, problem arises if age
or years of birth of women both were not given and both imputed. Incompleteness of information for
age of women for all PDHS showed that year of births or age was given for women, only date or months
is missing. So there was no need to worry about imputed dates. For child incompleteness was assessed
more strictly and found that 96% and 94% cases have complete information for both year and month.
Data quality improved for PDHS 2012-13 and PDHS 2017-18 as 100% complete information about age
of child was available. Age misreporting was observed in PDHS 1990-91 and PDHS 2006-07 (Nasir,
2013). Problem of age misreporting was covered when age grouping was introduced (Figure 5).

Omissions and Displacements of Births
This type of error was also quite common in DHS data (Pullum and Becker 2014; Arnold 1990; Pullum
2006; Schoumaker 2011 as cited in Zalak and Goujon, 2017).These errors occurred during the data
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collection when the numerator misses or over write the related question. Whereas, the omissions and
displacement of births occurred as the shifting of birth in one calendar year to other calendar year.
Obvious spikes were observed for 4 years to 5 years, 5 to 6 years, 6 to 7 years respectively for PDHS
1990-91, PDHS 2006-07, PDHS 2012-13 and 2017-18 in the figure 7. This type of fall in age was
observed in all of the four PDHS surveys. These falls shows the consistent pattern of the age in all the
PDHS surveys. This makes the chances of error minimum and makes our data reliable to apply fertility
analysis.

Figure 7: Births by 9 Year before Survey

650

Figure 8: Births by 5 Year before Survey

CONCLUSION
Data quality assessment had shown that the data collected in PDHS surveys was satisfactory enough to
compute reliable fertility rates. Preference of digit was present in all PDHS but it declined with time. It
showed that data quality of Pakistan Demography and Health Survey had improved with time. Since
rest of data quality checks declared that quality of data is satisfactory so there is no need to apply any
correctional measures. According to Hlabana (2006) if correctional measures were applied, it can distort
the integrity of data. Hence, it was concluded the data can be used for fertility analysis without applying
any corrections.
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Multicultural values and the problem of marriage in modern societies
Kamale Bahazar SALAMOVA1

Abstract
According to the general statistical trend accepted in the modern world, family values have changed
rapidly. Therefore, the number of children born out of wedlock and abortions has increased in these
areas. Globalization has entered the human mind with new values, and marriage has become a serious
problem in modern societies. The root of this problem is the choice of a spouse.
According to Butter Field (1956), in modern societies, people marry with an independent way of
thinking. Perhaps Field's views can be justified for those who have adapted to Western society. However,
it would be wrong to say that in all societies” people's thinking is based on complete independence.
Although society is modern, sometimes class, status and social norms, family unity can guide the
formation of personality, as well as the choice of a spouse. The French writer Simone de Beauvoir wrote
in his book The Age of Marriage: “Marriage should not be an instant decision. İndividuals who are
consider marriages should believe that they can create a healthy should with the person they want to
marry.
Keywords. According Globalization complete.

Mutluluk kavramı üzerine mimarisi ve evrenselliği ile karakterize edilen farklı bakış açıları vardır.
Sadece bu kavramda tüm insani duygular vardır. Bu insan yaşamındaki en önemli olaydır. Bir kişinin
hayatını etkileyen ve değiştiren en büyük etkenler olarak kabul edilir. İnsan yaşamındaki bu en önemli
olayı ilk kes Aristoteles inceledi. Aristoteles'in felsefesinde mutluluk, "erdem dolgunluğunda ruhun
etkinliği", yani "Ruhun kötülüğün ötesindeki etkinliği" dir. Yunan etiğine göre, bir kişi bu zirveye ancak
nezaketle ulaşabilir. Bu yüzden, antik Yunan dilinde "eudaimonia" olarak telaffuz edilen mutluluğun
tanımı, ilahi bir kader olarak anlaşılmaktadır. Görünüşe göre, mutluluk fenomeni psikoloji ile birlikte
Doç. Dr., Psikolojik Bilimler Doktoru, Sumqayit Dövlәt Universiteti, AZERBAYCAN, Sümqait.
E-mail: Kemale_2015@list.ru
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felsefe, fizyoloji, sosyoloji ve teoloji tarafından öğretilmiştir ve sonuç olarak, birbiriyle çatışan farklı
teoriler vardır. Öz doyum duygusu, insan varlığının dolgunluğu ve anlamı, yaptığı işle birlikte gelen iç
doyumdur.Doğu felsefesine göre mutluluk, maddi, ahlaki ve biyolojik temeli olmasına rağmen maddi
dünyanın bir ürünüdür. İnsan bu mutluluğu iki şekilde elde edilebilir. Birinci, insanın maddi ihtiyaçlarını
karşılayan ve onu elde etmek için fiziksel yeteneğe sahip olan dünyevi mülkiyet, ikinci, insanın
"manevi" gelişmesi. Bununla birlikte, her iki yol da kesişmektedir. Dış mutluluk, mutluluk ruhu
olmadan uzun süre dayanamaz. Bunun nedeni, dünyadaki hiç kimsenin iç dünyası "siyah" olan bir kişiyi
geçici olarak tatmin edememesidir. Bununla birlikte, iç huzurlarını koruyabilenler çamur duvarları
arasında bile mutlu hissedebilirler ( Lama D.,1400). Katoliklik teolojisine katkıda bulunmuş Thomas
Aquinas (1225-1274) yazılarında mutluluğun maddi ve fiziki açıdan yeterli olmadığını yazdı. Thomas
Aquinas'a göre, insan yaşamındaki en yüksek tepe manevi yaşamdan gelen zevktir. Bununla birlikte,
algısı ve anlayışı bilincin gelişim derecesine bağlıdır. Kitlelerin manevi dünyalarını maddi durumlarını
iyileştirmeden önce geliştirmek gerekir "O" olana bu hayatta erişilemez (vita vita) (Thomas A.,2002).
İnsancıl psikoloji kavramında, C. Rogers sadece daha dolu bir yaşam ve sevinç için ön koşul olan
hayallerini geliştirme ve yerine getirme yeteneği verir. Başka bir deyişle, ihtiyaçlarımızı karşılamak için
çok çalıştığımız zaman duyduğumuz sevinç. Ünlü psikolog John Gottman'a göre mutluluk, evlilik (aile)
ilişkileri de dahil olmak üzere yaşamın her alanında başarıdır. Çünkü tüm canlı varlıklar gibi, insan bu
dünyaya belirli ihtiyaçlarla gelmiştir ve tüm faaliyetleri, çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde
tasarlanmıştır. Bu gereksinimlerin bazılarını karşılamak için tek başına hareket edebilir, ancak bazılarını
uygulamak için birlikte çalışmak gerekir.
Bu aktivitede, kişi kendi varlığının benzersizliğini ve benzersiz kişisel niteliklerinin tezahürlerini
hisseder.Kendini yalnızlıktan azad eder. Kimin ona ve onun kime ihtiyacı olduğunu anlar, sadece sevme
ve sevilme arzusuyla yaşar. Evlilik onun cinsel, maddi, manevi ve hatta üreme arzularına hizmet eder
ve zamanla duygusal izlenim ve manevi destek misyonunu üstlenir. Bu nedenle "evlilik" olarak
adlandırılan bu birlik, insanlar tarafından büyük bir başarı olarak görülüyor, evlilik sözleşmesi ile
yasallaştırılır. Sadece karşılıklı duygular bu anlaşmanın ömrünü uzatabilir. Aşk denilen bu duygular
aracılığıyla insanlar bir aile oluşturmak için "birbirine bağlanır".
Yalnız modern cemiyyetin sosyal koşulları çok zor olsada XIX-XX yüzyılın başlarında 'İnsan evlilik
için doğar ve hayatın kendisi insanı evliliğe hazırlar. On beş yaşında o buna hazırdır 'trendi hala da
geçerlidir.
Küreselleşme ve bütünleşme hali hazırda farklı sosyal kültürlere girmiş ve aile ve evlilik kavramlarını
önceki yüzyıllardan farklılaştırmıştır. Bu nedenle hem tıbbi-psikolojik, pedagojik-psikolojik hem de
sosyo-psikolojik araştırmalar, evliliğe hazırlık aşamasının ergenlik döneminde başlaması gerektiğini ve
kız ve erkek çocuklarla adım adım psikolojik hazırlık yapılması gerektiğini göstermektedir. İlk aşamada
ise aile hayatına hazırlanan kişinin kendini tanıtması gerekir.
Kişi uzun süredir e-postaları okuyormuş gibi hissedecek ve mutlu olabilmek için hem içsel ihtiyaçlarının
hem de sosyal arzularının yönünü belirleyebilecek şekilde olmalıdır. Bu tür psikolojik eğitim sırasında,
bir kişinin kişiliğinin yapısı da hayata karşı duygusal bir tutum oluşturur. Daha önceki aile ve evlilik
algıları ya değiştirilir ya da yenileri ile değiştirilir.
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Rus meslektaşımız D.B Schneider, bu nitelikleri ayrılmaz bir kategori olaraq deyerlendirmiş. Tanınmış
bir bilim adamı, bu kategorinin birkaç faktöre bağlı olduğunu belirttilemişdir, örneğin:
1. Belirli ahlaki niteliklerin oluşumu - eşle yeni bir ilişki sistemine girmek ve ebeveyn
sorumluluklarını üstlenmeye hazır olmak, kişinin eşiyle sevinç ve üzüntüleri paylaşma yeteneği
oluşturmak.
2. İşbirliği ve kişilerarası beceriler - Aile küçük bir grup olduğu için, işlevlerini yerine getirme
yeteneği eşle işbirliği yapma becerisine bağlıdır.
3. Başkaları için fedakarlık yapma yeteneği. Burada birlikte yaşayacak bir yer bulmak,
faaliyetlerden, becerilerden ve alışkanlıklardan vazgeçmek ve sevdiğiniz kişinin kişisel
niteliklerine, özellikle fedakarlığa saygı duymak önemlidir.
4. Empatik (şefkatli) özellikler ve uzlaşma yeteneği.
5. Kişilik için önemli olan yüksek estetik duygular ve davranış kültürü.
6. Çatışmaları ve çelişkileri yapıcı bir şekilde çözme yeteneği.
Bu beceriler, yetişkinlerin becerilerine hakim olan 3-4 yaş arası çocuklarda oluşur. Davranış normlarını
ve davranış kültürünü öğreten ilk okul ailedir. Ailede nezaket, dostluk, dürüstlük ve bütünlük nitelikleri
oluşur. Daha sonra kendilerini aile ve evlilik ilişkilerinde sevgi duyguları olarak gösteren bu
niteliklerdir.
Bu nedenle insanlar evlendiklerinde, çocukluk ve ergenlik döneminde karşılanmamış romantik
ihtiyaçlarını karşılayacak niteliklere sahip bir eş ararlar. Ancak karşı tarafın "karşılanmamış" ihtiyaçları
olduğunu düşünmüyorlar ve bilinçaltında sürdürdüğü ihtiyaçları karşılayabilecek bir eş arıyorlar.
İstenilen sonuca ulaşılamadığında, nevrotik ve depresif dönemler boşanmayla sonlanır.
Butter Field'in (1956) yazdığına göre, modern toplumlarda insanlar bağımsız bir düşünce tarzıyla
evlenirler. Field'ın görüşleri, Batı toplumuna uyum sağlamış olanlar için haklı çıkarılabilir. Ancak, tüm
toplumlarda insanların düşüncelerinin tam bağımsızlığa dayandığını söylemek yanlış olur. Çünkü
toplumun modern olmasına rağmen bile, sınıf, statü ve sosyal normlar, aile birliği kişiliğin oluşumuna
olduğu kadar eşinin seçimine de rehberlik edebilir. Modern dünyada kabul edilen genel istatistiksel
eğilime göre, aile değerlerinin hızlı değişmesinin nedeni, cinsel normların ve ahlaki değerlerin
değişmesine bağlıdır. Bunun nedeni, gençlerin hızla olgunlaşmaya başlaması ve bunun sonucunda cinsel
yakınlaşma arzusunun artmasıdır. Bugün Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Rusya'da cinsel ilişki
için yaş sınırı yoktur. Kızlar çok erken yaşta cinsel ilişkiye girerler veya seks yaparlar. Bu nedenle evlilik
dışı doğan ve kürtaj yapılan çocukların sayısı bu bölgelerde artır.
Belke bu üzden Fransız yazar Simone de Beauvoir, Evlilik Çağı adlı kitabında şunları yazdı: “Evlilik
anlık bir karar olmamalı. Evlilik düşünen bireyler, evlenmek istedikleri kişi ile sağlıklı bir aile ortamı
yaratabileceklerine inanmalıdır. Bu ortamın ortaya çıkışı, eğitim düzeyine, sosyo-kültürel statüye,
entelektüel düşünceye ve bireylerin diğer anlaşma alanlarına bağlıdır”.
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Bir çalışmada, evlilik dışı seksi savunan genç Amerikalılar,buun kendileri için çok iyi bir ilişki olmasına
rağmen evlenmek üçün bekaretini kaybetmemiş kızları tercih ettiklerini söylediler. Amerikan gençleri,
yalnızca romantik ilişkilerden kaynaklanan seks ve evliliği tercih ediyor, gündelik ilişkilere değer
vermiyorlar. Dolayısıyla bu üzden bugün Batı'da eş seçimi çok ciddi bir sorun olarak gündemde ve
önceki kurallar değişmeye başlıyor:
-evlenme yaşı, aile kurma zamanı, ebeveynlerin isteklerini yerine getirme ihtiyacı olarak
değerlendirilmez. Onlar için aile, ekonomik güç, ruhsal ve fiziksel uygunluk ihtiyacını karşılamaktır;
- ihtiyaçlarını karşılayabilmek daha önemlidir;
- eş seçiminde ebeveynlerin rolü azalmıştır (mirası önemseyen aileler hariç);
- beklentiler ve ihtiyaçlar arasındaki ilişki esastır (bazı Amerikan ailelerinde kadınlara ve evliliğe
karşı tutumlar bile değişmemiştir);
- seçim daha çok kişisel niteliklere dayanır.
Bu nedenle Batı'da evlilik çağına ulaşan çoğu insan yalnız yaşıyor. Daha az sosyal olan veya iletişim
kurmakta zorluk çekenlerin evlenmesi zordur. En büyük sorunlardan biri, büyük şehirlerdeki insanların
birbirlerini iyi tanımaması ve birbirini tanımak için yeterli verimli koşulların olmamasıdır.
Hayallerinde modern bir aile modeli yaratan kadın ve erkekler için seçim zor. Tanımakta nesnel
zorluklar ortaya çıkar. Şehir hayatında yaşayan eğitimli veya entelektüel düşünen bir kişi, gelecekteki
eşinde maddi, manevi (psikolojik) ve fiziksel (cinsel) nitelikler arıyor.
Bu niteliklerin ortaya çıkması için seyretmek, sormak ya da birkaç romantik karşılaşma yaşamak yeterli
değildir. Bunu dikkate alan Rus psikologlar N.N.Obazov ve A.N.Obazova, evlemek isteyenlerin
evlilikten önce en az üç kez özgürce birlikte olmasının önemli olduğunu belirtiliyorlar. Çünki, ilk hata,
birbiriyle yakından kurulan ilk ilişkide üzr çıkar.
Bu niteliklerin ortaya çıkması için seyretmek, sormak ya da birkaç romantik karşılaşma yaşamak yeterli
değildir. Bunu dikkate alan Rus psikologlar N.N.Obazov ve A.N.Obazova, kendiliğinden (içsel
nedenlerle kendiliğinden) evlenmek ve evlilikten önce en az üç kez özgürce birlikte olmak isteyen çiftler
için önemli olduğunu belirtiyorlar. Çünkü insanların ilk hatası, birbirleriyle ilk yakın ilişkide ortaya
çıkmaktadır.
Bizım Hipotezlere göre eş seçimi öncelikle bireysel ve öznel olarak yapılmalıdır. Yalnız seçim zamanı
ilk olaraq karakter, zeka, eğitim, görünüş, cinsellik, bu ve diğer ilgi alanları, değer yönelimi gibi tüm
seviyelerde kişiliğin özellikleri dikkate alinmalıdır. Bunun nedeni, farklı geçmişlere sahip insanların
ortak faaliyetlere uyum sağlayabilmesine rağmen, bireysel uyumluluğun aile için önemli olmasıdır.
Sosyal kısıtlamalar kaldırılsa bile (N.N.Obazov ve A.N.Obazova'nın hesaplamalarına göre, bir kişi için
on altı adaydan birinin yalnızca dört özelliği eşleşebilir).
İkinci bireysel özelliklerin daha yeterli bir şekilde değerlendirilmesi için belirli bir düzeyde psikolojik
hazırlık gereklidir. Çünkü seçim, yetersiz algılama mekanizmalarına bağlıdır ve seçimi kabul etme
mekanizmaları, ideal eşin imajının yaratılmasından kaynaklanır. Bu imaj, önceki deneyimleri ve
davranış standartlarını içerir - ebeveynlerin aile yaşamı, kişilik idealleri, edebi örneklerden seçilen imaj,
sosyal klişeler, yakın çevre seçimindeki hatalar, kendini göstermesi uzun zaman alır. Bu nedenle
evlenene kadar seçtiğiniz kişinin eksikliklerini göz ardı etmeyin. Onu "eğitmek" için gecikmeyin. Çünkü
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çocuklardan farklı olarak yaşlı bir kişinin yetiştirilmesinin tatmin edici bir etkisi yoktur ve çok zor bir
süreçtir. Araştırmalar, evlilik öncesi randevunun uzun süresinin (Azerbaycan'da nişan olarak
adlandırılır) ve karşı tarafın özelliklerinin doğru değerlendirilmesinin daha fazla pişmanlığı önlediğini
göstermektedir.
Bir ailenin oluşumunu veya daha doğrusu genç bir ailenin güçlenmesini etkileyen en önemli faktörlerden
biri, evlenenlerin zihnindeki temel yaşamsal konuları paylaşma yeteneğidir. Ek olarak, kişisel özellikleri
temel olarak karakter ve mizaç uyumu, örtüşen kişisel ilgi alanları, eğitim düzeyi, sosyal yaşamdaki
uygun statü, aynı fiziksel çekiciliği sevme yeteneği, partnerlerin (arkadaşların) faaliyetlerini kabul etme,
benzer cinsel ihtiyaçlar, o aşağıdakiler dahil: birbirlerinin becerilerine ve yeteneklerine saygı duyma
yeteneği, duygusal istikrar yaratma yeteneği ve birbirine manevi yakınlık duygusu, herhangi bir ortama
uyum sağlama yeteneği vb. Bunlar evlenirken en yaygın ama çok önemli konulardır. 1991 yılında
yapılan bir çalışmada F. Fenbik ve M.Yaffe, insanların evlilikte cinsel uyumluluğun karşılıklı uyum
anlamına geldiğini düşündüklerini doğruladılar. Ancak bu süreçte birbirlerinden tam olarak bir şeyler
öğrenmek imkansızdır, çünkü gerçek birlikte olma eğilimi, partnerler arasındaki cinsel "tekniğe" bağlı
değildir, çünkü onları ilk başta birbirine bağlayan gerçek cinsel ilişki kendini göstermeyecektir.
Yazarlara göre doğru ilişkiler kurmak ve aileleri sevgiye dayalı olarak güçlendirmek daha güvenilirdir.
Bu süreç aynı zamanda güven ve sadakat duygularını test etmeye de yardımcı olur. Aynı zamanda "Onun
bu özelliğini biliyordum ama görmezden geldim" "gibi yanlış adımlardan kaçınmaya yardımcı oluyor
Bir arada yaşama sürecinde bu zayıflığın düzeltilmesini bekledim".
Evlilik kararını aceleye getirmenize gerek yok. Nişanlınızla kararlı bir adım atmak için atabileceğiniz
birkaç adım vardır. İlk adımda aşağıdaki faktörler göz önünde bulundurulmalıdır:
1. Adayın yaşadığı ailenin yapısı (ataerkil, anaerkil, demokratik, otoriter vb.);
2. Adayın psikolojik sağlığı;
3. Adayın evlilikten beklentileri;
4. Adayın evlilik planları ;
5. Irk, din ve eğitim arasındaki fark.

İkinci aşamada düzenli aralıklarla birbirlerinin kişisel niteliklerini kontrol etmek için toplantılar
yapılmalı, sonrasında hem kendilerinin hem de karşı tarafın duygularını analiz etmeleri, şüphe ve soru
uyandıran konuları incelemeleri gerekmektedir.
Üçüncü aşamada öncelikle bir-birlerine karşı duygusal duygular ifade edilmeli, her iki tarafın aile
değerleri tartışılmalı, yeni aile için işlevler tek tek tartışılmalıdır (bazıları kabul edilemez olabilir). Bu
durumda, aralarındaki olası uyumluluğu değerlendirmek mümkündür. Aynı zamanda, aile değerleri
temelinde birbirlerinin aile hakkındaki fikirlerini analiz etmek ve modern zamanların gereksinimlerini
karşılayıp karşılamadığını tartışmak tavsiye edilir. Örneğin geleneksel Azerbaycan ailesinde "kadın
çalışmaz", "kadın pantolon giymez" gibi eski ilkel fikirler ve aile değerlerinden türetilen fikirler
karşılıklı olarak analiz edilmeli ve test edilmelidir. Daha sonra olası tutarsızlıkları belirlemek ve ortadan
kaldırmak gerekir.
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Dördüncü aşamada, toplantılarda ara etkileşimler ortadan kaldırılmalı, romantizm yerine toplantılarda
atılan adımlarda karşılıklı anlayış düzeyine, aile içi çatışmaların çözümünde karşılıklı iletişim ve
işbirliği olasılığına dikkat edilmelidir. Karşı tarafı tanımadan ve onunla bir ömür boyu birlikte olmaya
karar vermeden önce dikkate alınması gereken üç şey vardır:
-birincisi, evlilik öncesi ilişkilerde karşılıklı saygı ve sempati. Bu saygı ve sempatinin yarattığı
duygusal ve potansiyel yedek parçalar, gelecekteki aile yaşamlarının farklı aşamalarında
karşılaşacakları zor ve çetin sorunları çözmelerine yardımcı olacaktır. Çünkü o dönemde
kazanılan duygusal güç ve neşe duyguları potansiyel bir rezerv haline gelir;
-ikincisi, evlilik öncesi ilişkilerde birbirinizi daha iyi tanımayınız.Yakın ilişkilerde ve
davranışlarda hoşlanan ve hoşlanmayanların özelliklerini netleştirin ve kontrol edin.
- üçüncüsü, ailenin maddi ve yaşam koşullarının tanımlanması ve yeni kuralların eklenmesi
(çünkü modern Azerbaycan ailesini mahkeme salonlarına götüren en önemli sorunlardan biri
maddi ve hane halkı meseleleridir).
Anahtar kelimeler: Azerbaycan, pantolon,sonrasında, aralıklarla, kişisel, niteliklerini.
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Teacher Psycho-social Well-being in On-line
Teaching
Arlinda YMERI1
Eranda BILALI HALLUNI1

Abstract
In the context of the global pandemic we are going through, teachers are implementing new ways in the
learning process. Students are facing new ways of learning, as well as teachers have a form of teaching
that sets them many new tasks at once.
The situation created by COVID-19 on the one hand has made parents aware of positioning themselves
in new roles, but on the other hand has resized the teacher-psychologist-student cooperation. The process
of exchanging information between this trinomial through social networks, various on-line platforms is
the best possible that can be realized in the new conditions created, so that students continue to acquire
knowledge and form competencies that requires curricula. But the question rightly arises how
psychologically prepared were the teachers to face the demands and challenges that are posed before
them in the new situation created? This paper focuses on research questions such as: How did the teacher
experience this new way of teaching online? Has this way of teaching been perceived by the teacher as
an added difficulty? Has there been psycho-emotional adaptation to these difficulties?
The paper is focused on five schools in the city of Shkodra. The sampling was random and consisted of
50 primary school teachers. The psychologists of these schools are also part of this paper.
For the realization of this paper, a qualitative research method was used with the main instrument being
the open and semi-structured interview. The collected data served as a basis to determine the topics of
work with school psychologists where the work is focused. This is done in order to achieve the most
professional results and in order to be used in the integration process to become a work practice for
teachers continuously. In this way we can benefit as much as possible from the advantages of this form
of teaching and create favorable working conditions for teachers in distance learning.
Keywords: teacher well-being, distance learning, job satisfaction, psychologist
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INTRODUCTION
1.1 Online learning
Online learning at home, although it cannot replace the learning in the class, it has created opportunities
for the students to work and create independently at home by using alternative digital resources.
Nowadays students are killed by the technology and this resource is easily available for them. 77.4% of
teachers affirm that their students are developing digital competence by applying online learning.
During online learning the students not only have done revisions and reinforcement of learned concepts,
but also have learned new concepts (84%) of the teachers and 81% of the students confirm this. Which
denotes that the great commitment of the teachers, psychologists and students have achieved to replace
a little bit the teaching that takes place in school. The advantages of distance learning provide
educational opportunities by allowing students learn through safe education platforms where students
and teachers interact and communicate in the same way as in a traditional classroom. The teachers and
students have the convenience of assessing from any place, taking their lessons even without being
physically present.
Moreover, distance learning changes the relationship between teachers and students, teacher-student
communication is more open, which does not happen in the traditional education.
The interaction and engagement can be perceived even by other students who have been lesser active in
the class. The advantages are: time flexibility, competing values, geographically independent,
Concentration is on the student, wide technology, and ethnic diversity.
1.2 Challenges
Challenges that may come out from this process, can be many for teachers that did not have previously
access on the internet, but also even for the students who might have lack of technological equipment,
lack of instructions and students that had difficulties to learning even in the classical form. The lack of
mechanisms to establish order and discipline in a lesson it is so that the students show respect to the
teacher and discipline in class. Setting forth many materials by the teachers at no fixed schedule,
overloading with homework more than they can do under these conditions, can create a stress to students.
Skipping the homework may result from the lack of physical absence in the classroom. The possibility
of copying by the students in the solution of homework, tests, evaluating the knowledge of the students
are some of disadvantages of online learning.

2.1 METHODOLOGY
Hypothesis
The work of school psychologist in the time of online learning is a good support for primary school
teachers.
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Research questions
-How did the teachers experience this form of online learning?
-Is this form of teaching seen as an added form?
-Was there any difficulty in psycho-emotional suitability in the situation created?
Research methods
In this research, 50 teachers of elementary schools of city of Shkoder have participated. More precisely
the 1st, 2nd, 3rd, 4th and 5th grades. Exactly in the schools of Ndre Mjeda, Mati Logoreci, Deshmoret e
Prishtines, Ismail Qemali and Vasil Shanto, Dituria and Hasan Riza Pasha. Meantime even the
psychologists of these schools. The teachers are subjected to open interviews and semi-structured. Then,
there have been held occasional meetings with the school psychologists to be informed of these topics
and at the end of the proceedings with the elaboration and interpretation of the data, the psychologists
were presented with a draft project as a guideline for the development of their job with the teachers.
The objective of the paper
To point out of how psychologically prepared the teachers were to face with the demands and challenges
that were submitted to them on this new situation.
2.2 Camp
The population consists of primary school teachers. The selection was random, the participants had
different economic and social backgrounds, females and males and different ages.

RESEARCH FINDINGS
1) Are you engaged as a teacher in online lessons?
100%

answered

Yes

0%
po
0%

100%
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jo

answered

No

2) Do you use WhatsApp, Zoom, Classroom, Teams or other platforms to communicate content /
learning topics with your students?
82% answered Yes

18% answered No

3) I like interaction with students electronically.
73% answered Yes

662

27% answered No

4) Ask questions to my students about the difficulties and uncertainties they may have
concerning the contents of the learning topics.
100% answered Yes

0% answered No

5) Communicate regularly with students, their parents and the heads of the educational institution
in order that the students are engaged in lessons at home.
82% answered Yes
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18% answered No

6) Determine learning content (video behavior) and recommend to students respecting the
curriculum left for the respective class.
93% answered Yes

7% answered No

7) Give instructions to the created group regarding the acquisition of teaching content through
prepared messages and videos.
64% answered Yes
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36% answered No

1) Answer questions that address students in relation to the content/ learning topics.

Sales
yes

no

0%
100%

2) I see with priority the student’s load with the teaching content, focusing on the main new
knowledge and reinforcing the knowledge gained so far

Sales
yes

no

0%

100%

10) Inform the school principal about the progress of learning development at home conditions
yes

no

33%

67%
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In the interpretation of qualitative data I have aimed:





To evaluate the teaching activity at home conditions and the forms developed by teachers, seen
from the perspective of teachers and psychologists
Identify positive experiences and distribute these experiences;
Orient data- based decision- making
Dialogue between psychologists and teachers, in order to improve learning at home conditions

A small number of teachers and psychologists participated in this interview process, but participants
have been subjected detailed questions about the topics under study. This interview was addressed to
psychologists and teachers in grades 1-5 in public and private education.

CONCLUSIONS
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A considerable number of teachers and psychologists have had the positive experiences in
online learning process. 96% of psychologists and 98% of teachers.
Online home learning , although it can not replace classroom learning, has created
opportunities for students to work and create independently at home using alternative digital
resources.
From the collected data it results that 91% of psychologists strongly agree with the assessment
of the student by the teachers for the tasks and exercises performed and on the other hand 91%
of the teachers say that they have made adequate assessments of students for homework,
independent work etc.
About 93% of psychologists receive any information that comes from school directorate and
teachers in charge of primary school students and on the other hand 95% of teachers say that
they communicate regularly with the psychologist and students for the distribution of the
information. The interaction between teachers and the psychologists is very important in the
learning process as it encourages the transmission of learning in the proper form.
89% of psychologists and 94 of teachers state that during on-line work day questions are asked
and answers are received for ambiguity and difficulty in interacting in class.
Despite the difficulties, online home learning , has created opportunities for teachers to use more
alternative resources to develop the skills required by the curriculum and intensify their
relationship with the psychologist of the school where they work.
74% of teachers agree that they like interaction in electronic form. They even report that
besides the using academy. al platform, WhatsApp remains the most used online
communication by teachers, with 96% of them.

Recommendations
Teachers should not hesitate to ask for help about the online learning form, in order to get the right
instructions, because this form of learning was new to everyone. These changes and adaption to them
was an added difficulty which dimensions the teachers role and his interpersonal relationships in
relation with students, parent, psychologist, principal and all other actors of the school system.
To provide materials and training for teachers as needed. Recognize their psycho-social needs through
the expansion of evaluation and counseling sessions. Teachers should be emotionally supported in this
mission of transmitting new forms of the learning process where patience, self –confidence and selfefficacy are needed in their professional work and focus on their goals. Thinking about the
circumstances in which we are, it is difficult to achieve all our goals;
To dedicate themselves to their own work, get rid of stress, because excessive stress is reflected in
students. Within this, the intensification of the psychologist’s work with the teacher is presented as
an important link of the transcendence of learning and understanding of the situation created by the
student during the on-line learning process.
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Role of Personal Factors in Epistemological
Access to Higher Education: Comparison of
Public and Private Universities in Pakistan
Ms. Irfana OMAR1
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Abstract
The research was conducted to determine which personal factors— personal competency, participation
in university activities, personal effort for improvement, personal willingness— were contributing to
epistemological access as perceived by the students of public and private universities of Pakistan. The
study used a correlational research design to investigate the relationship between two variables Personal Factors and Epistemological Access— as perceived by undergraduate students of eight
universities (4 public & 4 private) in Pakistan. The aim of this article was to find the difference between
the perceptions of students of public and private universities regarding these two variables constituting
five sub-factors (personal competency, participation in university activities, personal efforts for
improvement, personal willingness, and epistemological access).
Multistage sampling technique was used to select the sample for the study. Ultimately the sample of the
study constituted 1600 under-graduate students of 6thsemester from two faculties (Information and
Technology, and Business School) of 8 universities (4 private and 4 public) situated in the province of
Punjab and Islamabad (Capital Territory) in Pakistan. The data were collected through a questionnaire
during the academic session ‘Fall 2018-2019’.
Data were treated statistically; after confirmatory factor analysis, one way ANOVA was conducted to
find the difference between perceptions of students of public and private universities across 5 sub-factors
stated above. The results showed that significant difference existed between perceptions regarding
provision of epistemological access among four out of five sub-factors. In three cases (personal
competency, participation in university activities and personal willingness for improvement) the
perceptions of private students were better than the students of public universities, whereas, the public
university students’ perceptions were better in personal efforts for improvement. No significant
1
2

PhD Scholar (Corresponding Author), PAKISTAN.
Associate Professor, PAKISTAN.

668

difference was found between students of public & private universities regarding epistemological
access. It was deduced from the results of Pearson correlation that there existed a positive relationship
among the mentioned constructs— personal competency, personal effort for improvement, and
epistemological access.
Keywords: epistemological access, personal competency, personal effort for improvement, willingness
to learn, participation in university activities

INTRODUCTION
Like education, epistemology is developmental (Arslanta§, 2015; Roos & Von Krogh, 2016) and exists
in the form of beliefs which affect learning (Muis, Pekrun, Sinatra, Azevedo, Trevors, Meier & Heddy,
2015; Muis, Chevrier & Singh, 2018). Existing epistemological beliefs also affect the way students
respond to the instruction and a change in the belief also changes the interpretation of the instruction
(Hofer & Pintrich, 2004; Hofer & Sinatra, 2010; Hofer, 2016). Mostly faculty and university authorities
do not value students’ beliefs (Twombly, 1992; Becker, 2017; Bowen, 2018) and impose organizational
epistemology for the choice of programs, courses, and professors. This is how professional neutrality is
affected by the heads and planners’ perspective who design curriculum according to their interests (Land
& Jonassen, 2012; Sloan & Bowe, 2014) and ignore personal competency and interests of the students.
Many higher education theorists blame this organizational epistemology approach as barrier to academic
autonomy (Willingham-McLain, 2015; Khawar & Arif, 2019) and quality of learning (Akalu, 2016;
Dill, 2016). It demands not only to merge organizational epistemology with personal epistemology, but
also to reshape students’ personal epistemology that helps in self-regulated learning by forming the
foundation of life-long learning (Hofer & Sinatra, 2010; Bryson, 2014, 2016; Tafreshi & Racine, 2015;
Sekret, 2018). The provided space to personal values and beliefs of the students will affect the personal
factors — personal efforts for improvement, participation in university activities, personal competency
and personal willingness— for meaningful access.
Personal Factors Affecting Epistemological Access
Lifelong learning is an intentional learning which shows willingness of the learner to develop his
competencies (Barnett, 1997; Martinez-Mediano & Lord, 2012; Quendler & Lamb, 2016;Tekkol &
Demirel, 2018) and it is imperative to develop self-consciousness among the students to help them be
aware of their weaknesses and strengths; thus more conscious of their competencies required on a
learning path (Ferrell, & Barbera, 2015; Baik, Larcombe, & Brooker, 2019) and improve personal efforts
(Pendlebury, 2009; Taylor, 2017; Mrazek, Ihm, Molden, Mrazek, Zedelius & Schooler, 2018; Omar &
Chaudhary, 2019) for maximum utilization of the available resources— in the form of workshops,
conferences, seminars etc.— provided at HEIs for genuine access.
Evidence (Carmichael, Newmann & King, 2015; Joyce, Gitomer & Iaconangelo, 2018) supports the fact
that active learning can be pursued through active participation of students but at certain times even
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active participants follow illusory path— where only participation in an activity is taken as the criteria
for learning— resulting in the production of shallow and surface- level intellectual work. This low
standard of intellectual activity where students are mere passive learners spoon-fed by the teachers
further weakens students’ willingness to learn as they don’t find themselves capable of taking new
challenges and switching to the new learning approaches (Rahim & Ros, 2016; Omar & Arif, 2019b;
Arif and Omar, 2019). Moreover, conventional academic achievement criteria certifies success in the
form of grades which can be easily secured by retrieval and imitation of the knowledge transmitted by
the teacher without any in-depth exhaustive thinking and elaborative effort on the part of students in
exploring sources outside classroom for a valued end (Skourdoumbis, 2014; York, Gibson & Rankin,
2015; Cachia, Lynam & Stock, 2018). Even those who can produce high quality work are not willing to
put effort because they soon realize that the quizzes and exams are just a test of memory, and plagiarized
assignments and projects are safely credited by the teachers. This contravention of ethical policies
mirrors up the existing philosophies of the teachers and demands fresh thinking on collective norms of
academic values (Walker, 2018).
The research also shows that students’ willingness to learn is under threat due to lack of collaboration
in the workplace and education (Castaño Muñoz, Redecker, Vuorikari & Punie, 2013; McLaughlin,
Sherry, Doherty, Carcary, Thornley, Wang & Heusing, 2014) which needs to be re-contextualized
because the more the students will associate themselves with the contextualization framework, the more
they will direct personal effort to internalize knowledge (Ossiannilsson, Altinay, & Altinay, 2017).
Robust and potent support structures of the universities that provide partnership opportunities to students
is escalating (Healey, Flint, & Harrington, 2016; Barnett & Bengtsen, 2017; Joo, 2017; De Silva &
Rossi, 2018; Peters & Mathias, 2018) in the developed countries and active participation of the students
in such schemes justifies their creativity and problem solving skills if they are given the leadership role.
Creation of new ideas and internalization of knowledge is visibly invisible in higher education institutes
of Pakistan as students find less opportunities for active enquiry (Arif, Ilyas, &Hameed, 2017; Omar &
Arif, 2018), and such missed opportunities block their willingness to learn resulting in low level
competencies.
Existing practices of most of the students amount to bedevil the system as most of them practice and
promote negative word of mouth by taking universities as degree mills where they enter to purchase the
service and not to earn the degree. The authorities need to wipe out this philosophy by promoting
personal efforts of the students for purposeful access as no one else can run their race (Fullan, 2016).
To ensure success in academic access, we not only need restructuring but also re-culturing at higher
education institutes (Yu, 2016; Kunnari, 2018).
Research Questions
The study addressed following research questions:
3. What is the role of demographic variables (age, gender and CGPA) of students in experiencing
epistemological access?
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4. What is the difference between efforts of public and private universities to provide their
students with epistemological access?

Conceptual Framework of the Study
The research framework has been constructed on the basic assumption:
Personal Efforts

Epistemological access

The detailed examination of the related studies enabled the researchers to conclude that personal factors
i.e., personal competency, participation in university activities, personal effort for improvement, and
personal willingness are important ingredients for epistemological access to the provided resources
(Morrow, 2009). To avoid unjustified wastage of physical and intellectual resources for purposeful
access, personal efforts of the students shall be improved. In Pakistani context this concept has been
further elaborated to get an overall picture of the phenomenon (Omar & Arif, 2018, 2019a, 2019b; Omar
& Chaudhary, 2019). Thus, epistemological underpinning brings forth that to get enrolled in a program
does not mean that a student is equipped with the required skills (Maphosa, Sikhwari, Ndebele, &
Masehela, 2014; Muller, 2014, 2015; Young & Muller, 2016) rather true effort of the user for real
achievement ensures meaningful access. The outcomes of these studies have led to conceptualize the
following variables as a framework.

Figure 1. Conceptual framework of the study
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Conceptualization of Epistemological Access
The term ‘epistemological access’ has been used as a ‘banner’ to indicate the intention to move beyond
mere physical access towards meaningful access to the resources of the university (Muller, 2014).
Furthermore, Morrow (2009) eloquently posits that in the existent educational institutes, distinction
between physical access and epistemological access to resources has blurred and this confusion has
devalued the achievement called by Muller (2014, p.257) as “a fatal self-imposed impediment to
success”. Morrow (2009) addresses the access conundrum in higher education context and grapples the
term access in two dimensions: access to institution referred as formal access and access to knowledge
referred as epistemological access proceeded by his concern on adopting new methodologies in future
academic practices at higher education. The researcher has used ‘access’ as meaningful access to higher
education as understood by Morrow (2009) and Muller (2014).
Conceptualization of Personal Factors
The construct ’personal efforts’ is conceptualized on Smith and Spurling’s (1999) holistic notion of lifelong learning and derives its constructs from i) personal competency, ii) participation in university
activities, iii) personal effort for improvement and iv) personal willingness.
i) Conceptualization of Personal Competency The term competency has been used varied ways as
proficiency, mastery, and capability by the researchers. Twyman defines competency as “a combination
of skills, abilities, and knowledge needed to perform a specific task” (2014, p.1) helping the students in
their academic progression by developing their proficiency to reach mastery levels. The researcher has
conceptualized personal competence following Redding, for whom ‘competency’ means a “general and
evolving accumulation of related capabilities that facilitate learning and other forms of goal attainment”
(2014 p.8), focusing on the acquisition of the required skills.
This competency will be related as self-efficacy beliefs or ‘I can do’ feelings by the students in this
study following Albert Bandura’s (1997) conceptualization of self-efficacy, the beliefs of the learners
helping them to believe in their abilities to perform and complete the tasks successfully.
ii) Conceptualization of Participation in University Activities It is important to know whether the
beliefs are translated into actual practices or not. Therefore, this construct has been added by picking
the extracurricular activities from the websites of selected universities to explore the direction of student
participation in the academic activities or non-academic activities. On the basis of collected information
nine activities/events—sports activities, debates, dramatics, quiz competitions, scientific exhibitions, art
exhibitions, cultural festivals, study or recreational tours, writing competitions—were selected to
examine the students’ perceptions regarding their participation in the offered services.
iii) Conceptualization of Personal Effort for Improvement This construct has been added to
determine personal effort for improvement in context of self-regulated learning. It aims at knowing the
mindset of graduates, how they plan their personal development and growth through self-regulated
learning ((Zimmerman & Schunk, 2011; Zimmerman, 2013); thus reinforcing self-efficacy for
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persistence in mastering the skill (Bandura, 1997, 2010; Van Dinther, Dochy, & Segers, 2011; Iroegbu,
2015; Maddux, 2016; Manavipour & Saeedian, 2016).
iv) Conceptualization of Personal Willingness University students’ willingness to learn and
participation in the learning opportunities is of critical importance. From the lens of motivation theories,
learner’s willingness to learn and the resultant engagement in activities for learning reflects educational
task choice. Considering Eccles’ expectancy-value theory, students’ willingness to learn was based on
the conceptualization of task value because the value that the learner attaches with the task predicts his
willingness to participate (Eccles, 2005; Durik, Vida, & Eccles, 2006; Gorges, Schwinger, & Kandler,
2013). Moreover, the researcher valued the notion of ‘authentic learning experiences” as the students
are more willing to learn if they find the offered tasks and activities purposeful (McCune, 2009; Morrow,
2009).
METHOD
Research Design
The researchers have selected a research paradigm that is an all-inclusive interpretive framework of
three intrinsically associated dimensions: epistemology, ontology, and methodology (Antwi & Hamza,
2015); however, the research design and methodology used to collect and analyze data in finding
solution to the research questions posed in the study is quantitative in nature and relies heavily on postpositivist paradigm. The study has used correlational research design as it measures two or more factors
to explore the type of relationship between/among these factors and the extent to which their statistical
values relate or differ in a noticeable manner (Christensen, Johnson, Turner, & Christensen, 2011;
Becker, Atinc, Breaugh, Carlson, Edwards & Spector, 2016; Privitera, 2018); moreover, the relationship
found also provides the basis to predict an outcome (Cresswell & Creswell, 2017).

Population and Sampling
Eight universities (four public and four private) of Punjab and Islamabad Capital Area constitute the
sample of study. Through criterion sampling two faculties, Information and Technology, and Business
School, with a criteria of being old, established and offering professional education were selected for
the study from each university. Using multi-stage sampling technique, the data were collected in the Fall
semester, 2018 (October -February), and the student sample comprised of under-graduate students of
6thsemester and random sampling was used to make a selection for sections from each faculty. On the
basis of proportionate sampling, overall 800 students from each faculty out of 8 universities (4 private
and 4 public) were selected which resulted in a total of 1600 students for the study.
Following delimitations were considered: Only HEC recognized W4 category universities were part of
the study; only public and private sector universities offering co-education were made part of sample;
only registered students at the time of study of public and private sector universities were made part of
the sample after seeking their formal consent.
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Instrumentation
To record perceptions of under graduate students regarding epistemological access to higher education,
a questionnaire with closed ended items was administered. The questionnaire was comprised of three
parts. Part I gathered information about demographic features of the respondents such as gender, age,
university-type, program and semester enrolled, and CGPA secured in the last semester; Part II extracted
information about personal factors related to students like personal competency, participation in
university activities, personal effort for improvement, and personal willingness; Part III sought opinions
of the respondents regarding epistemological access. The questionnaire was self-constructed in the light
of literature review; the final questionnaire was tested for reliability and validity through pilot testing
and the reliability coefficient was found to be 0.783 in the first pilot which improved to 0.925 in the
second pilot study
The questionnaires were distributed to 1600, undergraduate students enrolled at eight universities (4
public and 4 private) located in Punjab and Islamabad Capital Area (ICT), Pakistan. Four public
universities were contacted for the study: two universities (i. Punjab University, ii. Government
University) were from Lahore, Punjab, and two universities (i. International Islamic University
Islamabad, ii. Quaid-e-Azam University) were from ICT. Similarly, four private universities were
contacted for the study: two universities (i. University of Central Punjab, ii. University of Management
and Technology) were from Lahore, Punjab; one university (Foundation University) from Rawalpindi,
and one university (Iqra University) from ICT. All universities were assigned pseudonyms as UPR1,
UPR2, UPR3, UPR4, UPB1, UPB2, UPB3, and UPB4 in data analysis to respect confidentiality.
Data Analysis
Descriptive Statistics of Factors of the Study
The purpose of factor wise descriptive analysis was to explore the perceptions of students for
epistemological access to higher education. To get descriptive statistics, item-wise frequency analysis
in the form of percentage was applied while selecting all items from all (5) sub-factors: personal
willingness (PW), personal Competency (PCOM), personal efforts for improvement (PEI), participation
in university activities (PUA), and epistemological access (EA).
The scale for the study was constructed on five point Likert-scale; however the response options varied
for different constructs. Items on all constructs used the response options as 1 = strongly disagree, 2 =
disagree, 3= undecided, 4 = agree, 5 = strongly agree, except two constructs ( i-e, participation in
university activities, and personal effort for improvement) whereby the response options were 1 = never,
2 = rarely, 3= sometimes, 4 = most often, 5 = always.
For analysis purpose, the categories of agreement and strong agreement, as well as disagreement and
strong disagreement were collapsed into each other to make difference of perceptions clearer. However,
graphs showed difference in perception in the 5 categories as used originally in the questionnaire. The
details are explained below.
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Personal Competency (PCOM)

Figure 2. Descriptive statistics (PCOM)

Descriptive analysis of the factor PCOM showed that the mean score for both dissatisfaction and
satisfaction was 46. As dissatisfaction’s mean score was equal to the satisfaction mean score, there was
no difference in the gap points.
Participation in University Activities (PUA)

Figure 3. Descriptive statistics (PUA)

Descriptive analysis of the factor PUA showed that the mean score for dissatisfaction was 72; whereas,
mean score for satisfaction was 15. Dissatisfaction’s mean score was higher than satisfaction mean
score. There was a strong gap of -57 points signaling immediate attention.
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Personal Effort for Improvement (PEI)

Figure 4. Descriptive statistics (PEI)

Overall, descriptive analysis of the factor PEI showed that the mean score for dissatisfaction was 61;
whereas, mean score for satisfaction was 25. Dissatisfaction’s mean score was higher than satisfaction
mean score. There was a moderate gap of -36 points signaling immediate attention.

Personal Willingness (PW)

Figure 5. Descriptive statistics (PW)
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Descriptive analysis of the factor PW showed that the mean score for dissatisfaction was 38; whereas,
mean score for satisfaction was 55. Dissatisfaction’s mean score was lower than satisfaction mean score.
There was a moderate gap of 17 points signaling attention of the authorities.
Epistemological Access (EA)

Descriptive analysis of the factor EA showed that the mean score for dissatisfaction was 56; whereas,
mean score for satisfaction was 36. Dissatisfaction’s mean score was higher than satisfaction mean
score. There was a moderate gap of -20 points signaling immediate attention.

One-Way ANOVA
One way ANOVA was conducted to determine the comparisons of means of the perceptions of students
between public and private universities regarding factors of epistemological access (EA) for
demographic variables: gender, age, university-type, and CGPA.
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Table 1. ANOVA: Gender-Wise Comparisons of Student Perceptions about Epistemological Access

No.

Factors

1

PCOM

Sum of Squares

Between Groups
Within Groups
Total

2

PUA

Between Groups
Within Groups
Total

3

4

5

PEI

PW

EA

Between Groups

.072
1655.230
1655.302

.783
941.638
942.421

.389

df

Mean
Square

F

Sig.

1

.072

.069

.793

1598
1599

1.036

1

.783

1.329

.249

1598
1599

.589

1

.389

.658

.417

.591

4.072

.044

1.246

.264

Within Groups

943.252

1597

Total

943.640

1598

Between Groups

2.476

1

2.476
.608

Within Groups

971.824

1598

Total

974.301

1599

Between Groups
Within Groups
Total

.898
1151.650
1152.548

1

.898

1598
1599

.721

The Analysis of Variance Test (ANOVA) was conducted to measure gender differences (if any) existing
in the male and female students’ perceptions about Epistemological Access. The results told us that
gender differences for university students were significant for PW and SS at .05 level. Male students
expressed more willingness to learn and hoped for success than female students of Pakistani universities.
There was no significant difference in the perceptions of male and female students regarding PCOM,
PEI, and PUA.
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Table 2.ANOVA: University-Type Comparisons of Student perceptions about Epistemological Access
No.

Factors

1

PCOM

Sum of Squares
Between Groups
Within Groups
Total

2

3

4

5

PUA

PEI

PW

EA

35.646
1619.656
1655.302

df

Mean
Square

F

Sig.

1

35.646

35.169

.000

1598
1599

1.014

19.442

.000

39.415

.000

41.693

.000

.032

.859

Between Groups

11.328

1

11.328

Within Groups

931.093

1598

.583

Total

942.421

1599

Between Groups

22.729

1

22.729

Within Groups
Total

920.912
943.640

1597
1598

.577

Between Groups

24.774

1

24.774

Within Groups
Total

949.527
974.301

1598
1599

.594

.023

1

.023

1152.526
1152.548

1598
1599

.721

Between Groups
Within Groups
Total

ANOVA university-wise results reflected a significant difference between perceptions of
epistemological access between students of public & private universities regarding personal efforts. For
PCOM, PUA and PW the group mean of private universities was greater than mean public universities;
whereas, for PEI the group mean of public universities was greater than mean of private universities.
There was no significant difference between perceptions of epistemological access between students of
public & private universities. There is no mean difference in-group means.

679

Table 3. ANOVA: University-Type Comparisons of Student perceptions about Epistemological Access
(Post-hoc)
Tukey’s HSD Comparisons
N
PCOM

public
private

PUA

PEI

PW

EA

801

M

SD

3.0979

1.01057

Public<Private p<.001

Total

1600

2.9488

1.01745

public

799

1.8786

.74458

private

801

2.0469

.78157

Total

1600

1.9628

.76771

public

799

2.5366

.77848

private

800

2.2982

.73980

Total

1599

2.4173

.76845

public

799

3.1142

.78852

private
Total

801
1600

3.3631
3.2388

.75280
.78059

Public<Private p<.001

public
private

799

2.6492
2.6417

.84771
.85079

Public =private

2.6455

.84900

801

Total

Public<Private p<.001

Public>Private p<.001

1600

Table 4. ANOVA: Age-Wise Comparisons of Student perceptions about Epistemological Access
Factors

Sum of Squares

Df

Mean Square

F

Sig.

PCOM

Between Groups
Within Groups
Total

16.039
1639.263
1655.302

1
1598
1599

16.039
1.026

15.635

.000

PUA

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

1.057
941.364
942.421
.729
942.912
943.640

1
1598
1599
1
1597
1598

1.057
.589

1.795

.181

.729
.590

1.234

.267

Between Groups
Within Groups
Total

3.098
971.202
974.301

1
1598
1599

3.098
.608

5.098

.024

Total
Between Groups
Within Groups
Total

1289.559
5.980
1146.568
1152.548

1599
1
1598
1599

5.980
.718

8.334

.004

PEI

PW

EA
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ANOVA results of age-wise comparisons told us that there was significant difference among perceptions
of students of different age groups regarding personal factors (PCOM and PW), and epistemological
access (EA). Age mattered: older students felt themselves more competent than younger; younger
students were more willing than the older; older students were keener for epistemological access than
younger students. However, the mean difference was not found significant for personal factors (PUA,
PEI).

Table 5. ANOVA: CGPA-Wise Comparisons of Student perceptions about Epistemological Access
(Post-hoc)
Sum of
Squares
PCOM

PUA

PEI

PW

EA

df

Mean
Square

F

Sig.

Tukey’s comparisons

78.695

.000

2.6-3.0>3.1-3.30>

Between Groups

272.795

4

68.199

Within Groups

1381.401

1594

.867

Total

1654.196

1598

Between Groups

55.976

4

13.994

Within Groups

885.369

1594

.555

Total

941.345

1598

Between Groups

4.103

Within Groups

2.0-2.5

1.026

939.198

1593

.590

Total

943.301

1597

Between Groups

20.519

4

5.130

Within Groups

953.724

1594

.598

Total

974.244

1598

1129.415

1594

Within Groups

1152.392

1598

Total

51.960

4

25.194

.000

2.6-3.0>2.0-2.5>
3.1-3.30>3.8-4.0>
3.4-3.7

4

Between Groups

3.4-3.7>3.8-4.0>

1.740

.139

2.0-2.5>3.8-4.0>2.63.0>3.1-3.30>3.30>3.4-3.7

8.574

.000

2.6-3.0>3.1-3.30>
3.4-3.7>3.8-4.0>2.02.5

.709

2.6-3.0>3.1-3.30>3.43.7>3.8-4.0>2.0-2.5

12.990

15.879

.000

ANOVA results of CGPA-wise comparisons of student perceptions for personal factors of
epistemological access told us that there was significant difference among perceptions of students of
different CGPA-wise groups regarding personal factors (PCOM, PUA and PW). The group means of
CGPA group (2.6-3.0) was the highest and the CGPA group (2.0-2.5) was the lowest. However, the
mean difference was not found significant in personal factor (PEI).
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It was found that CGPA mattered: PCOM analysis reflected that students with too high and too low
CGPA were lesser concerned about their personal competence whereby students with higher CGPA
might take competence as guarantee of future success while students with lowest CGPA might not feel
self-efficacious as their counterparts; PW analysis showed that students with too high and too low CGPA
appeared to be less willing and interested in participation in university activities; EA analysis brought
forth that students with lower levels of CGPA could not make use of resources for epistemological
access as with higher CGPAs. The students at the borderline with CGPA of (2.6-3.0) were observed to
exert at their best to reach upper levels.
Pearson Product Moment Correlation Analysis
Pearson product moment correlation was used to examine relation between variables (Gürler, 2015).
Pearson product moment correlation was applied to determine relation among all the extracted subfactors: personal willingness (PW), personal Competency (PCOM), personal efforts for improvement
(PEI), participation in university activities (PUA), and epistemological access (EA). Most of the factors
under study were found to be positively and significantly correlated with each other. The details are
explained below.
Among personal factors— personal competency, personal effort for improvement, and participation in
university activities, personal willingness— Personal willingness has a moderate correlation with
personal competency (r=.286**; p<.000). Participation in university activities, and epistemological
access have weak but positive and significant relationship with personal competency (r=.382**; p<.000;
r=.328**; p<.000) respectively. Similarly, epistemological access, and participation in university
activities have weak but positive and significant relationship with personal efforts for
improvement(r=.341**; p<.000; r=.286**; p<.000) respectively.
Table 6. Correlation matrix of factors influencing epistemological access to higher education in Pakistan

CONCLUSIONS
The results of this study ascertained the dynamic hypothesis that personal efforts is a critical factor
which leads to epistemological access. Personal factors—PCOM, PUA, PEI, and PW—is a necessary
pre-requisite for epistemological access to the higher education institutes. Correlation results confirmed
a significant positive correlation among all five sub- factors: PCOM, PUA, PEI, PW, EA. Personal
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competency and personal effort for improvement played a significant role in student success and
epistemological access. Moreover, significant difference existed in the perceptions of students of public
and private universities regarding most of the personal factors.
DISCUSSION
Factor wise descriptive analysis signaled that students were found to be more dissatisfied than satisfied
with both variables: personal factors and epistemological access. Personal factors were measured
through four sub-factors: personal competency, personal effort for improvement, participation in
university activities, and personal willingness. The descriptive analysis of factors informed that the
students did not make justified use of the provided facilities and worked less on self-improvement. A
vast majority of the students did not participate in the co-curricular activities and confined themselves
to the academic tasks only; consequently, they lacked in personal grooming and soft skills. Students’
conception of the university was limited to teaching and learning place and the only objective was to get
the degree in desirable grades. Hence, many graduates went in the market with unpolished skills,
especially interpersonal and soft skills, and remained unemployable for longer period of time.
Lesser number of students found their access to universities purposeful; students perceived themselves
deficient in deep learning, problem solving, meeting lesson objectives, and creativity. Students were
less willing to take readmission in their respective universities and they were found to lack in
Mathematical and Statistical skills (the key skills needed for business and IT programs).
ANOVA university-wise comparisons underlined a significant difference between perception of
students of public and private universities regarding personal factors. Students of public universities
expend more efforts on personal improvement and they were found to be more research-oriented and
self-directed in their studies. They had less physical resources, and they less depended on directed
teaching and explored the resources themselves for conceptual clarity to meet up their academic
deficiencies. Comparatively, students of private universities depended more on the teachers for
academic advising, rather they were spoon fed by the teachers to get through the assessments and exams.
This spoon feeding did not leave any margin for the development of cognitive thinking and thus no
internalization of knowledge. Moreover, public university students were more engaged in building their
social skills while private university students spent more time in improvement of their academic skills.
There remained a clear deficiency in the performance of both and both did not reach to landmark of
success generally except the few.
Based upon the results of ANOVA gender-wise comparisons, it was concluded that gender made the
difference in perceptions of students of public and private universities of Pakistan; male students were
more hopeful for their success and enthusiastic for learning than female students. Cultural role of
keeping women subdued to males in Pakistan was reflected through results of this study.
The results confirmed the relationship among variables as assumed in conceptual framework. It was
deduced from the results of Pearson Correlation that there existed a positive relationship among the
mentioned constructs (PCOM, PEI, EA); however, all these factors would remain meaningless without
students’ willingness to learn. The weak personal willingness was also an indicator of poor self-efficacy
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beliefs. The data corroborated the literature (Ferrell & Barbera, 2015) that willingness to learn is a
critical component for epistemological access to the resources at campus and it is indispensable for the
teachers to inculcate this desire to learn. It was observed that students failed to take personal initiative
for learning and they were not ready to avail provided opportunities which reflected their lack of
willingness to learn; for example, students were not ready to use plagiarism software; students who
could do creative writing also tried to copy and paste the assignments because teachers accepted and
credited those assignments. Even those who were willing to learn did not use university facilities
positively to reach level of satisfaction and became part of the culture. So, the findings concluded that
lack of willingness became a dominant influencing factor that did not create conducive academic culture
which is inevitable for epistemological access. The findings were in line with other researches (Altbach,
2015), i.e. internationalization of higher education as a commodity, in the form of skills, to be purchased
by a customer led to the mere increase in number of ‘degree mills’ which offer products to be bought or
sold in the market place Furthermore, education as a selling product has negatively affected the student
willingness to work on self-competency which resulted in dissatisfaction of students with academic
experiences at the campus.
The findings validated the existing literature (Cydis, 2015; Barnett & Bengtsen, 2017) that real learning
demands deeper and exhaustive thinking on the part of students to ensure internalization of knowledge
rather than shallow and surface-level comprehension of the concepts. Our students lacked in conceptual
clarity since their schooling whereby they were

trained for replication of the content provided by the teachers or offered in the form of text books. This
constant practice resulted in deficiency of basic skills, as a prerequisite for high level performance,
which impeded the way for the development of cognitive work (Nold, 2017; Omar, Asif, & Madad,
2020).
The in-depth literature review on the topic compared with results unfolded a gap between re-culturing
and restructuring regarding personal efforts for epistemological access, which was more of a
restructuring attempt according to pronounced standards of HEC; hereby re-culturing was the missing
ingredient reflected in traditional attitudes and beliefs of students who were not ready to strive for
transformative learning (Fullan, 2014; Onurkan Aliusta, & Özer, 2017).
The collected data regarding academic advising confirmed the evidence on relevant literature
(Kolenovic, Linderman & Karp, 2013; Cintron & McLean, 2017; Pardy, 2016; Mrazek, Ihm, Molden,
Mrazek, Zedelius, & Schooler, 2018) that students perceived less or no effort on the part of management
for individual or group academic advising. There was a dire need to use proactive delivery model
(Finnie, Fricker, Bozkurt, Poirier, Pavlic & Pratt, 2017) as an intervention to facilitate students to better
direct their efforts. The data also corroborated the literature (Vianden & Barlow, 2015) that the more
the management is supportive in academic advising the more the students are engaged in the academic
activities increasing the probability of opting the same university for further higher studies.
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Dissatisfaction of students with provided facilities at higher education places not only resulted in
wastage of existing physical and intellectual resources (Omar & Chaudhry, 2019) but also prohibited
willingness of students for purposeful access. Accurate perception of the misuse of accessible resources
at HEIs in Pakistan through ‘epistemic justification’ lens mirrored up the fact that personal efforts of the
students for a justified use of the available resources need to be addressed (Omar & Chaudhry, 2019;
Omar & Arif, 2020). We need to develop culture of willingness to learn among students so that they can
be self-directed and work with self-efficacy to access the provided resources meaningfully (Blömeke,
Zlatkin-Troitschanskaia, Kuhn, & Fege, 2013; Putwain, Sander, & Larkin, 2013; Rodriguez, Regueiro,
Pena, Valle, Pineiro, & Menéndez, 2014).
Implications
The students shall take higher education institute as a ‘bastion of critical inquiry’ (Ruben, 2004;
Saunders, 2015; Gourlay & Stevenson, 2017) where new questions are asked, fresh concepts are
explored, curiosity for unknown stays, and excitement for learning prevails. The findings correlate with
Barnett (2018) who argued for a shift to working to learn rather than learning to work to prepare our
students for an unknown future. These claims have been well taken recently by other researcher (Biggs,
2011, 2014; Fullan & Gallagher, 2017; Fullan, Quinn, & McEachen, 2018, Fullan, Gardner, & Drummy,
2019). The same has been emphasized for the developing world, especially Pakistan (Omar &
Chaudhary, 2019; Khawar & Arif, 2019).
There is a dire need to spend more on the development of personal grooming of the students through
curricular as well as extra-curricular activities as it may allow the students to have diverse personalities:
even those who are weak at academics, find the opportunity to show their strength in other activities.
This ontological philosophy boosts their morale and they find themselves competent in other skills
which reduces the gap between successful and unsuccessful. Research also confirms that students can
be involved in diligent practice and self-regulated learning through incorporating technology and
offering students digital exercises (Brun & Hinostroza, 2014; Arif & Omar, 2019).
Green (2018) promulgates that student participation benefits students a lot on their road to success;
especially students from lower socioeconomic backgrounds get benefitted from role modeling.
However, higher education institutions have to exert more in learning about students' perspectives and
use it as evidence for potential improvement to meet student needs (Kahu & Nelson, 2018).
The business oriented approach of private universities opens the door for ill-prepared students to access
the place for higher education but as they are not equipped with requisite competencies to move on to
higher leaning, they either drop out or remain unskilled to turn access into success. The quality of
students at entry point does not matter much, if the university is ready to take responsibility of their
development and success and not only retention. Universities can benefit by increasing student
involvement in programs aimed at widening higher education participation (Brennan, 2018; Green,
2018). Students bring individual and collective strengths to learning; recognizing and developing these
is important in an agentic approach to engagement (Zepke, 2018).Since Private university students are
more participative than public university students, the public universities must send their students to
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mixed events so that students from low-socioeconomic backgrounds may get benefitted through
interaction with their counterparts belonging to influential families. Such participations would not only
enhance students’ capability but influences students’ cognitive and social outcomes as well (Kahu &
Nelson, 2018).
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Moderating Role of Emotional Intelligence on
Workload and Job Satisfaction among
Lawyers
Faiqa NAWAZ1
Bushra AKRAM2

Abstract
Lawyers are legal professional. They have tough job to deal with different types of problems. Sometimes
they feel workload and job dissatisfaction. Lawyers or other person’s workload is the result of stress,
anxiety and burnout. Emotional Intelligence help the lawyers to manage workload and increase
satisfaction in job. When a person is emotionally strong, he will manage his problems, lesson his stresses
and automatically satisfy him to the environment.
The aim of the present study was to investigate the relationship between Emotional Intelligence,
workload and Job Satisfaction. And the moderating effect of EI on workload and JS among Lawyers.
The present research was carried out through quantitative method. The sample of 410 lawyers (334 Male
and 76 Female) was selected from District Gujrat and Mandi Bahauddin Bar Association. Multistage
sampling technique was used. For this purpose, the list of lawyers was collected from Bar Association
of both districts Gujrat and M.B.DIN. The age range of the sample was 25 to 70 years. Demographic
information Form and three standard tools named as: Quantitative workload Inventory (QWI) by Spector
and Jex (1998), The Schutte Self Report Emotional Intelligence Test (SSEIT) by Schutte (1998) and Job
Satisfaction Survey (JSS) by Spector (1985) were used for data collection. Results were analyzed on
SPSS 21. Descriptive statistics, Spearman correlation, Hayes moderation process, Man- Whitney and
kruskal- Wallis analysis was done. Spearman correlation finding showed a significant correlation
between EI and JS (0.274**, p<0.001) and negative correlation between workload and EI (-0.030,
p=0.001) Moderation analysis of EI showed a significant effect on workload and JS among lawyers.
Regression analysis also showed a predictive effect of EI on JS. Man-Whitney and Kruskal-Wallis test
on demographic characteristics (Marital status, Monthly income, Residential area, Age and Socioeconomic status) also revealed significant effect on Job Satisfaction, workload and Emotional
Intelligence.
Keywords: Emotional Intelligence, Job satisfaction, Lawyers, Workload
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Relationship between Workload and Burnout
of Special Education Teachers
Dr.Ibtasam THAKUR1
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Zikra FAIZ3

Abstract
Special education teachers tend to undergo burnout more than general education teachers. One of the
reasons of burnout is work load and unjustified division of workload in special education sector.
Consequently, the turnover rate and rate of absenteeism is higher over there. The purpose of the present
study is therefore, to examine the relationship between workload and burnout among special education
teachers in the department of special education Punjab. Correlational research design was used for this
research study. The data of this study was obtained from 374 special education teachers from 9 districts
of the Punjab. Stratified cluster random sample technique was used to draw the sample. The data were
collected through questionnaire developed by the researchers for work load and burnout. The results of
this study showed that more workload does result in higher levels of burnout, which means that there is
a positive correlation between workload and burnout. In order to increase job motivation level of
teachers, time scale promotion of teacher of special education may be ensured.
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Türk İmalat Sanayinin Genel Görünümü ve
Seçilmiş Ülkelerle Karşılaştırılması
Overview of Turkish Manufacturing Industry and Comparison with Selected Countries

Fikret BOSTAN1
Metin KARADAĞ2

Öz
Teknolojik yeniliklerin gerçekleştirilerek yüksek katma değerli ürünlerin elde edilmesinde ve rekabetçi
bir avantaj sağlanmasında imalat sanayi oldukça önemlidir. Çalışmanın amacı, Türk imalat sanayinin
doğrudan yabancı yatırımlar (DYY), ihracat ve teknoloji transferi gibi yayılma kanalları ekseninde genel
görünümünü yenilik göstergeleriyle ortaya koymak ve seçilmiş dünya ülkeleri ile karşılaştırmalı
analizini yapmaktır. Bu doğrultuda, 1960-2018 dönemine ait veriler Türkiye İstatistik Kurumu’ndan,
seçilmiş ülkelere ait veriler ise Dünya Bankası’ndan elde edilmiştir. Çalışma sonucunda, Türk imalat
sanayinde yenilik faaliyetleri yerli firmalardan ziyade, daha çok yabancı firmalar ekseninde ortaya
çıkmaktadır. Ayrıca, DYY girişleri ve yurtiçi Ar-Ge harcamaları da yetersiz düzeyde kalmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Doğrudan Yabancı Yatırımlar, İhracat, Teknoloji Transferi, Ar-Ge Harcamaları,
Türk İmalat Sanayi.

Abstract
The manufacturing industry is very important in achieving high value-added products and providing a
competitive advantage by realizing technological innovations., The aim of the study is to reveal the
general view of the Turkish manufacturing industry with innovation indicators in the axis of technology
spillovers channels such as foreign direct investments (FDI), export and technology transfer, and to
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make a comparative analysis with selected world countries. In this direction, in the period 1960-2018,
data of Turkish manufacturing industry and data of selected countries were obtained from Turkish
Statistical Institute and the World Bank, respectively. As a result of the study, innovation activities in
the Turkish manufacturing industry occur mostly in the axis of foreign companies rather than domestic
companies. In addition, FDI inflows and domestic R&D expenditures are also insufficient.
Keywords: Foreign Direct Investment, Export, Technology Transfer, R&D Expenditures, Turkish
Manufacturing Industry.

1. GİRİŞ
Bir ülkenin gelişme sürecinde imalat sanayinin ekonomi içindeki konumu oldukça önemli bir yere
sahiptir. İmalat sanayinin, yüksek verimlilik artışı, ölçeğe göre artan getiri, dinamik teknolojik gelişme
ve pozitif dışsallıklar nedeniyle diğer sektörlerin gelişimine de öncülük etmesi bakımından büyümenin
motoru olarak kabul edildiği söylenebilir (Weiss, 1988). Son yıllarda hızlı büyüme trendi yakalayan G.
Kore, Japonya, Çin ve Singapur gibi ülkelerin aynı zamanda güçlü bir imalat sanayine sahip oldukları
söylenebilir (Rodrik, 2006). Ülkelerin gelişmesine paralel olarak sektörlerin ekonomi içindeki
paylarında da değişiklik meydana gelmektedir.
Diğer taraftan imalat sanayi, teknoloji ve yenilik politikalarının uygulanması açısından da önemli bir
role sahiptir. Firmaların yürütmüş oldukları Ar-Ge ve teknolojik yenilik faaliyetlerinin büyük çoğunluğu
bu sektör tarafından yapılmaktadır. Geçmişten günümüze kadar teknolojik yeniliklerin ortaya çıkması
ve diğer sektörlere yayılmasında imalat sanayi önemli bir rol oynamaktadır.
Teknolojik yenilik faaliyetleri yürüten gelişmekte olan ülkeler teknoloji lideri gelişmiş ülkeleri
kendilerine daha kolay ve hızlı bir şekilde çekebilmektedir. Böylece, ülkeler teknoloji ve bilgi yoğun
üretime geçerek dış ticarette daha rekabetçi avantajlara sahip olacak ve kalıcı ekonomik büyümeyi
gerçekleştirebilecektir.
Çalışmanın amacı, öncelikle Türk imalat sanayinin özellikle DYY başta olmak üzere ihracat ve teknoloji
transferi gibi uluslararası yayılma kanalları ekseninde genel görünümünü yenilik göstergeleriyle ortaya
koymaktır. Diğer taraftan, seçilmiş dünya ülkeleri imalat sanayi ile Türk imalat sanayinin karşılaştırmalı
analizini yapmaktır.
Bu doğrultuda, 1960-2018 dönemine ait veriler Türkiye İstatistik Kurumu’ndan elde edilmiştir. İmalat
sanayinin seçilmiş ülkeler ve Türkiye özelinde kronolojik mukayeseli analizinde ise Dünya
Bankası’ndan elde edilen veriler kullanılmıştır (TÜİK, 2017; WDI, 2018).
Bu çalışma altı bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ilk bölümü giriş, ikinci bölümü Türk imalat
sanayinin önemi ve teknoloji yayılma kanallarının tartışıldığı teorik çerçeveden oluşmaktadır. Üçüncü
bölümde ise literatür özeti verilmektedir. Dördüncü bölümde, Türk imalat sanayinin genel görünümü

697

temel yenilik göstergeleri ile ortaya konulmuş; beşinci bölümde seçilmiş ülkeler ve Türk imalat
sanayinin karşılaştırmalı analizi yapılmıştır. Altıncı bölüm ise sonuç bölümünden meydana gelmektedir.

2. Teorik Çerçeve
İmalat sanayinin bir ülke ekonomisi için stratejik bir öneme sahip olmasının arkasında yatan bazı
nedenler vardır. Birinci neden, imalat sanayi ekonominin genelinde verimliliğin artmasına ve böylece
ekonomik büyümeye katkı sağlamaktadır. Küresel rekabete dayalı imalat sanayi sektörlerine sahip olan
ülkeler verimlilik düzeylerini uzun dönemde daha fazla artırabilmektedir (T.C. Kalkınma Bakanlığı,
2014:1).
İkinci neden ise, dünyada teknolojik ilerleme ve yeniliğin itici gücü olan faktörlerin başında Ar-Ge
faaliyetleri gelmektedir. Bir yeniliğin yüksek teknolojili katma değere dönüştürülmesinde nitelikli bir
imalat sanayi altyapısına sahip olmanın önemi oldukça fazladır. Bu da bir ülkenin uluslararası teknoloji
yayılma kanallarından en etkin şekilde yararlanması sonucu gerçekleşebilir. Bu açıdan, uluslararası
teknoloji yayılma kanalları bir ülkenin imalat sanayinde yurtiçi ve yurtdışı Ar-Ge birikiminin
oluşmasında önemli bir role sahiptir. Bu yayılma kanalları arasında özellikle DYY ön plana çıkmaktadır.
DYY kanalıyla teknolojik bilgi yayılması üç temel şekilde gerçekleşmektedir. Bunlardan ilki, yabancı
iştiraklerden yerli firmalara doğru bir işgücü hareketi şeklindedir (Blomström ve Kokko, 1998). İkincisi,
“gösterme etkisi” yoluyla yerli firmaların yabancı teknolojiyi gözlemleyerek taklit etme imkânına sahip
olmasıdır (Wang ve Blomström, 1992). Üçüncüsü ise, tersine mühendislik yoluyla mevcut bir yapının
veya sistemin parçalara ayrılarak tek tek incelenmesi ve tekrar birleştirilerek mühendislik teknolojisinin
her bir detayının keşfedilmesidir (Özdil, 2014).
“İhracat Yaparak Öğrenme” modelinde ticaret, ülkeler arasında iki yönlü bir bilgi alış-verişine imkân
sağlamaktadır. İhracat faaliyetleri, yabancı iktisadi ajanlarla etkileşim içinde olan firmalara teknolojik
bilgi akışı sunmaktadır (Grossman ve Helpman, 1991).
Teknoloji transferi, teknolojik bir yeniliğin doğrudan satın alınarak üretim sürecine dahil edilmesidir.
Yeni teknolojiyi kullanan firmalar böylece kârlarını artırmakta ve rakiplerine karşı rekabet üstünlüğü
sağlamaktadırlar.

3. Literatür İncelemesi
Özellikle Cohen ve Levinthal (1990) tarafından ABD imalat sanayinde yapılan çalışma, uluslararası
teknoloji yayılması, yurt içi Ar-Ge yatırımları konusunda temel çalışmalardan biri olarak kabul
edilmektedir. Çalışmada, teknoloji yayılma kanallarının ve yurtiçi Ar-Ge birikiminin imalat sanayi
yeniliğinde pozitif etkiye sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Chen ve Yang (2005) Tayvan imalat
sanayinde Ar-Ge stoku, teknolojik bilgi yayılması ve verimlilik arasındaki ilişkiyi incelemiştir.
Çalışmada, yenilik faaliyetlerine yapılan yatırımların verimliliği artırdığı ifade edilmiştir. Branstetter
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(2006) ise, Japonya ve ABD imalat sanayinde iki ülke arasında DYY kanalıyla gerçekleşen bilgi
yayılmasının yenilik faaliyetlerinde önemli bir belirleyici olduğunu ortaya koymuştur.
Salomon ve Shaver (2005) İspanya, Liu ve Buck (2007) ise Çin imalat sanayinde ihracat ve ithalat
yaparak öğrenme yaklaşımının yenilik faaliyetleri üzerinde pozitif anlamda önemli belirleyici olduğunu
vurgulamıştır. Li (2011) Çin imalat sanayi yüksek teknolojili sektörlerde teknoloji ithalatının yenilik
üzerine pozitif etkisinde önemli bir belirleyici olduğu sonucuna ulaşmıştır. Hsu ve Chuang (2012) ise,
Tayvan imalat sanayinde DYY, ihracat ve yurtiçi Ar-Ge harcamalarının yenilik üzerinde pozitif ve
anlamlı bir etkiye sahip olduğunu belirtmiştir. Wang ve Li-Ying (2015)’in çalışmasında Çin imalat
sanayinde lisans yoluyla yabancı teknoloji transferinin yenilik üzerinde pozitif bir etkisinin olduğu işaret
edilmiştir. McGregor, Pösch ve Stehre (2017) gelişmiş ve gelişmekte olan ülke imalat sanayilerinde ara
malı girdisi (içerilmiş teknoloji transferi) yoluyla Ar-Ge yayılmasının verimliliği artırdığını ifade
etmiştir. Azman-Saini, Farhan, Tee ve Tun (2018) makine ve teçhizat ithalatının gelişmekte olan
ülkelerin imalat sanayinde yenilikçilikten ziyade taklitçiliğe yol açtığına dikkat çekmiştir.
Türkiye üzerine yapılan çalışmalarda, Özçelik ve Taymaz (2004) Türk imalat sanayinde Ar-Ge
faaliyetlerinin küresel rekabette önemli bir belirleyici olduğu, lisans ve know-how anlaşmaları yoluyla
teknoloji transferinin ve DYY’nin ise ihracat üzerinde belirleyici olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Taymaz
ve Lenger (2004) Türk imalat sanayinde DYY kanalıyla teknoloji yayılmasında Ar-Ge birikiminin ve
özümseme yeteneğinin önemli belirleyiciler olduğunu ortaya koymuştur. Lenger ve Taymaz (2006)
Türk imalat sanayinde DYY kanalıyla işgücü devrinin yenilik üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi
olduğunu ve ayrıca yabancı firmaların yerlilere göre daha yenilikçi olduğunu vurgulamıştır. Üçdoğruk
(2010) ise Türk imalat sanayinde sadece büyük ölçekli yabancı firmaların teknoloji ve bilgi yoğun
faaliyet gösterdiğini, KOBİ’lerin faaliyetlerinin ise daha çok emek ve sermaye yoğun düzeyde kaldığını
ifade etmiştir. Uzay, Demir ve Yıldırım (2012) ve Perçin, Karakaya ve Ağazade (2017) Türk imalat
sanayinde Ar-Ge yatırımları yoluyla yapılan yenilik harcamalarının ihracat yoğunluğu üzerinde önemli
bir pozitif etkiye sahip olabileceğini göstermiştir. Ülkü ve Pamukçu (2015) ise, teknolojik bilgi
yayılmasının Türk imalat sanayi emek verimliliği üzerinde pozitif ve anlamlı etkiye sahip olduğunu
belirtmiştir.

4. Türk İmalat Sanayinin Genel Görünümü
Bu bölümde, Türk imalat sanayindeki tarihsel değişim seçilmiş temel göstergeler açısından ortaya
konulmuştur. Grafik 1’de 1960–2018 dönem aralığında Türkiye ekonomisi üretim yapısının sektörel
dağılımı incelenmektedir.
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Grafik 1: Türkiye’de Üretim Yapısı, 1960–2018 (Sektörlerin Katma Değer Payları/GSYH, %)
Kaynak: Dünya Bankası verileri doğrultusunda hazırlanmıştır.

Grafik 1’de, 1960’lardan günümüze kadar gerçekleşen hızlı bir kentleşme sürecinin işgücünün tarım
gibi verimsiz alanlardan imalat sanayi ve hizmetler sektörü gibi nispeten daha verimli alanlara geçişi bu
durumun nedeni olarak değerlendirilebilir.
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Grafik 2: İmalat Sanayinin Toplam Dış Ticaret Hacmi İçindeki Payı, (%)
Kaynak: Dünya Bankası verileri doğrultusunda hazırlanmıştır.
Grafik 2’de, ihracatın payının tarihsel süreç içinde dramatik bir artış göstererek %80 düzeyine ulaştığı
görülmektedir. Bu durum, ithalatın payında süreç içinde nispeten bir azalma olsa da, imalat sanayi
üretim ve ihracatının özellikle ithal girdiye bağımlı bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir.
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Grafik 3: İmalat Sanayi Ar-Ge Harcamalarının Toplam İçindeki Payı, 2009–2018 (TL)
Kaynak: Dünya Bankası verileri doğrultusunda hazırlanmıştır.

Grafik 3’de, Türk imalat sanayinin toplam Ar-Ge harcamaları içindeki payında süreç içinde az da olsa
bir artış gözlemlense de bu oranın yeterli olmadığını söyleyebiliriz. Bu durum Türk imalat sanayi üretim
yapısının, yurtiçi Ar-Ge faaliyetlerine dayalı teknolojik bilgiden ziyade içinde teknoloji barındıran ara
ve yatırım malları ithaline dayalı olduğunu düşündürmektedir. Koldor (1966) imalat sanayini
büyümenin motoru olarak ele almakta ve teknolojik yeniliklerle özdeşleştirmektedir. Dolayısıyla, bir
fikrin elde edilmesinde ve teknolojik yeniliğe dönüştürülmesinde imalat sanayi Ar-Ge yatırımları
oldukça önemlidir.
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Grafik 4: DYY Girişlerinin GSYH içindeki Payı, 1974–2018 (%,TL)
Kaynak: Dünya Bankası verileri doğrultusunda hazırlanmıştır.
Grafik 4’de görüldüğü gibi, 2004 yılına kadar olan süreçte imalat sanayi DYY girişleri sınırlı düzeyde
kalırken, 2004-2008 döneminde uygulanan neoliberal politikalar DYY girişinde artışa yol açmıştır.
2004’de 2.5 milyar TL düzeyinde olan DYY stoku, küresel ölçekte artan likiditenin de etkisiyle
2005’den sonraki dönemde ortalama 13 milyar TL düzeyine yükselmiştir (Pamuk, 2019).
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Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri doğrultusunda hazırlanmıştır.
Grafik 5’de başta imalat sanayi olmak üzere diğer sektörlerin de süreç içinde daha yenilikçi bir yapıya
sahip oldukları görülmektedir. Bu durum Türk imalat sanayinin süreç içinde emek-yoğun ve düşük
maliyete dayalı üretimden ziyade nispeten teknolojik yeniliğe dayalı üretime odaklandığını
göstermektedir.
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5. Türk İmalat Sanayinin Seçilmiş Ülkeler ile Karşılaştırılması
İmalat sanayi, tarihsel süreç içinde ortaya çıkan tüm konjonktürel dalgalanmalara ve rekabet ortamına
karşı uyum sağlamıştır. Günümüzde, imalat sanayinde maliyetleri azaltarak fiyata dayalı rekabet
avantajı sağlamak ve pazar payını artırmak amacıyla üretim daha çok küresel alana taşınmaktadır
(Gürlesel, 2009:19). Bu bölümde seçilmiş ülkeler ile Türkiye temel göstergeler açısından
karşılaştırılarak Türk imalat sanayinin genel görünümü daha somut bir şekilde ortaya konulmuştur.

Tablo 1: Seçilmiş Ülke Grupları ve Türkiye İmalat Sanayi Payları/GSYH (%), 1965–2018
ÜLKELER / DÖNEM

1965

1975

1985

1995

2005

2015

2018

ABD

61.9

65.6

69.9

77.2

73.3

64.1

59.4

BK

80.9

80.5

65.2

81.4

75.4

78.0

75.0

Almanya

86.5

86.2

85.8

87.0

86.0

84.3

85.4

Fransa

70.5

75.5

73.6

79.0

80.1

78.8

80.1

Çin

23.2

25.6

26.4

84.1

91.8

94.3

93.3

Hindistan

48.2

44.8

58.1

73.5

71.0

70.6

69.8

Japonya

90.5

94.3

96.3

95.1

91.9

88.0

87.9

G. Kore

59.3

81.3

91.3

93.3

90.9

89.6

87.7

Türkiye

2.38

23.2

61.0

74.3

81.5

78.8

80.8

GÜ

64.9

69.2

68.3

68.5

70.8

74.4

76.1

GOÜ

-

-

28.0

71.1

66.1

68.4

69.8

LAÜ

9.95

23.0

27.0

52.4

52.2

53.3

50.9

G. Asya

45.5

44.2

58.1

75.1

73.1

72.6

70.0

Dünya Ort.

55.6

58.4

58.9

73.9

69.8

68.4

68.7

Kaynak: Dünya Bankası veri tabanından elde edilen verilerden oluşturulmuştur.

Tabloda, gelişmekte olan ülkeler imalat sanayi katma değer payının gelişmiş ülkelere göre daha yüksek
bir artış içinde olduğu görülmektedir. Bunun durum, gelişmiş ülkelerin üretimlerini maliyet koşullarının
daha uygun olduğu ülkelere taşımış olmasından kaynaklanabilir. Türk imalat sanayinin de gelişmiş
ülkeler ve dünya ortalamasına göre bölgesel ve küresel büyümenin önemli bir parçası olabileceği
söylenebilir.
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Tablo 2: İmalat Sanayi İhracatının Toplam İçindeki Payı (%), 1965–2018
ÜLKELER3

1965

1975

1985

1995

2005

2015

2018

GÜ

-

-

-

-

15.3

14.1

14.1

GOÜ

-

-

-

-

22.8

20.3

20.7

UDPÜ

-

-

-

-

30.8

27.7

27.6

GAÜ

14.2

15.3

15.9

17.3

16.1

15.3

14.7

ODKAÜ

-

11.1

11.5

14.0

17.5

13.8

15.4

LAÜ

23.2

24.6

25.0

16.1

15.5

13.1

12.5

Dünya Ort.

-

-

-

-

17.1

15.6

15.6

Türkiye

14.7

16.6

18.3

22.6

16.9

16.7

19.0

Kaynak: Dünya Bankası veri tabanından elde edilen verilerden oluşturulmuştur.

Tablo 2’de, ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Japonya ve G. Kore gibi gelişmiş ülkelerde imalat sanayi
ihracatının toplam içindeki paylarının oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum uluslararası
genişlemede imalat sanayinin önemini açık bir şekilde göstermektedir. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi
gelişmekte olan ülkelerin ihracatında imalat sanayi payının da süreç içinde artışlar olduğu
görülmektedir.

GÜ:Gelişmiş ülkeler, GOÜ: Gelişmekte olan ülkeler, UDPÜ: Uzak Doğu ve Pasifik Ülkeleri, GAÜ: Güney
Asya Ülkeleri, ODKAÜ: Orta Doğu ve K.Afrika Ülkeleri, LAÜ: Latin Amerika Ülkeleri.
3
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Tablo 3: İmalat Sanayi Ar-Ge Harcamalarının GSYH İçindeki Payı (%), 1996–2017
ÜLKELER / DÖNEM

1996

2000

2005

2010

2015

2017

ABD

2.44

2.62

2.51

2.74

2.73

2.80

Almanya

2.14

2.39

2.42

2.71

2.92

3.04

Fransa

2.22

2.09

2.05

2.18

2.27

2.19

Finlandiya

2.45

3.25

3.33

3.73

2.90

2.76

İsrail

2.59

3.93

4.05

3.94

4.28

4.58

Çin

0.56

0.89

1.31

1.71

2.06

2.13

Japonya

2.69

2.91

3.18

3.14

3.28

3.20

G. Kore

2.26

2.18

2.63

3.47

4.22

4.55

Singapur

1.32

1.82

2.16

2.01

2.28

2.22

Türkiye

0.45

0.47

0.57

0.80

0.88

0.96

DAPÜ

2.22

2.26

2.43

2.42

2.38

2.42

GÜ

2.16

2.32

2.23

2.39

2.47

2.57

GOÜ

0.54

0.67

0.86

1.16

1.53

1.79

Dünya Ort.

1.97

2.06

1.96

2.02

2.11

2.30

Kaynak: Dünya Bankası veri tabanından elde edilen verilerle oluşturulmuştur.

Tabloda, tüm ülkelerin milli gelirinde Ar-Ge harcamalarının payı süreç içinde düzenli bir artış
göstermektedir. Örneğin, İsrail’in milli gelirinde imalat sanayi Ar-Ge harcamalarının payı 1996 yılında
%2.59 iken, 2017 yılında %4.58’e çıkmıştır. Türk imalat sanayine milli gelirden ayrılan Ar-Ge payının
süreç içinde artış göstermesine rağmen %1 eşik değerinin altında kaldığı anlaşılmaktadır. Bu değer
gelişmekte olan ülkeler ve dünya ortalamasının da altındadır. Gelişmiş ülke sınıflandırılmasında bu eşik
değerin %2’nin üzerinde olması gerekmektedir (Girgin ve Arıoğlu, 2001).
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Tablo 4: İmalat Sanayi DYY Girişlerinin GSYH İçindeki Payı (%), 1970–2018
ÜLKELER / DÖNEM

1970

1980

1990

2000

2010

2018

ABD

0.12

0.59

0.81

3.41

1.76

1.26

Almanya

0.44

0.04

0.25

2.93

2.60

2.67

Fransa

0.42

0.47

1.04

3.04

1.47

2.15

Malta

4.36

2.13

1.80

17.2

106

33.0

Çin

0.15

0.21

0.97

3.48

4.00

1.50

-

-

-

21.5

21.4

23.8

Singapur

4.84

10.3

15.4

16.1

22.9

22.5

Türkiye

0.11

0.03

0.45

0.36

1.18

1.69

GÜ

0.47

0.52

0.95

4.83

2.70

1.10

GOÜ

-

0.66

0.71

2.97

3.23

1.91

LAÜ

-

0.86

0.75

3.64

3.34

3.58

DGÜ

0.38

0.45

0.23

1.52

4.64

3.29

Dünya Ort.

0.50

0.52

0.91

4.41

2.79

1.40

Hong Kong

Kaynak: Dünya Bankası veri tabanından elde edilen verilerle oluşturulmuştur.

Tabloda, tarihsel süreçte sırasıyla Malta, Hong Kong ve Singapur’un milli gelir içinde en yüksek imalat
sanayi DYY payına sahip oldukları görülmektedir. ABD, Almanya ve Fransa’nın 2018’de imalat sanayi
DYY payları sırasıyla %1.26, %2.67 ve %2.15 iken, aynı dönemde Hong Kong, Malta ve Singapur gibi
ülkelerin DYY payları ise sırasıyla %33, %24 ve %23 düzeyindedir. Türk imalat sanayi DYY payının
ise gelişmekte olan ülkeler ile diğer ülke grupları ortalamasının altında kaldığı görülmektedir.

6. SONUÇ
Bir ülkenin yüksek nitelikli bir imalat sanayine sahip olması ekonomik büyümede hayati önem
taşımaktadır. Bu ancak katma değer yaratma becerisini emek-yoğun sektörlerden bilgi-yoğun sektörlere
taşıyacak yapısal dönüşümlerle mümkün olacaktır. Bu yüzden, Türk imalat sanayinin incelenmesi, genel
görünümünün ortaya konulması ve dünya ülkeleri içindeki görece durumunun belirlenmesi gerekli
olmaktadır.
Dolayısıyla, çalışmanın amacı, öncelikle Türk imalat sanayinin özellikle DYY başta olmak üzere ihracat
ve teknoloji transferi gibi uluslararası yayılma kanalları ekseninde genel görünümünü temel
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göstergelerle ortaya koymaktır. Daha sonra Türk imalat sanayinin seçilmiş ülkeler ile karşılaştırmalı
analizini yapmaktır.
Türk imalat sanayinin genel görünümünün ortaya konulmasında ve seçilmiş ülkelerle
karşılaştırılmasında sırasıyla Türkiye İstatistik Kurumu ve Dünya Bankası’ndan elde edilen veriler
tarihsel süreç içinde kullanılmıştır.
Uluslararası teknoloji yayılma kanalları ve temel yenilik göstergeleri ekseninde yapılan incelemede
ortaya çıkan tüm istatistikler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Türk imalat sanayinin %98’i yerli
firmalardan; %2’si ise yabancı firmalardan oluşmaktadır.
Diğer taraftan, Türk imalat sanayinde yerli firma başına ortalama %2, yabancı firma başına ise ortalama
%98 düzeyinde Ar-Ge harcamaları düşmektedir. Benzer şekilde, yerli firma başına düşen ortalama yeni
ürün satış geliri %2, yabancı firma başına düşen ortalama yeni ürün satış geliri ise %98 düzeyinde
gerçekleşmiştir.
Türk imalat sanayi seçilmiş dünya ülkeleri ile karşılaştırıldığında ise, yarattığı katma değer ve ihracat
payında kayda değer artışlar olduğu anlaşılmaktadır. Buna karşılık, DYY ve Ar-Ge harcaması paylarının
yeterli düzeyde olmadığı ve hatta gelişmekte olan ülkeler ve dünya ortalamasının gerisinde kaldığı
sonucuna varılmıştır.
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Bullying and its effects, a study conducted at
secondary level
Dr. Hina AKBAR1
Dr. Hafiza Gulnaz FATIMA1

Abstract
Bullying is one of the major issues of education system these days. Bullying, an ongoing and deliberate
misuse of power through physical, verbal and social behavior, causes psychological, physical and social
harm. This study was designed to explore the perceptions of students and teachers who were effected
by bullying (and other forms of harassment) at secondary level in District Lahore. The research was
Qualitative by approach. 10 teachers and 20 students were selected by purposive sampling technique.
Semi structured interviews were conducted to collect data from both teachers and students of
government schools at secondary level. Data was analyzed under thematic analysis. Bullying, as
revealed by the study, had its long term effects on the victim. It, bullying, has negative impact on the
social relationships, well-being and overall health of the person that’s being bullied. It destroys
confidence and leaves almost no room for self-respect.
Keywords: Bullying, Teachers, Students
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A Geographical Ecology of Copper Production
in Kolhan Division, India
Arpana Premi Lina ORAON1

Abstract
Natural resources such as copper, gold, silver play a dynamic role in many countries development and
growth, as they provide employment, generate tax revenues and earn foreign exchange. The impact of
mining sectors on economic development in these countries cannot be overemphasized, as they create
employment opportunities for individuals on the domestic, sub-regional and international levels (i.e.
direct or indirect employment, e.g. mining suppliers, contractors, international consultants, engineers
etc.), and transfers modern technology and skills, thus altering the structure of their economies and
providing the basis and potential for “sustainable growth.” Copper is one resource which has the
potential to build a nation’s economy through the injection of enormous levels of foreign investment
and the transfer of advanced technology and skills. One of world’s largest sources of copper ore is found
in India. Copper mining is the backbone of India’s economic sector. Yet inadequate resources and
training, and the adoption of cheap but potentially dangerous approaches to extraction and processing
of minerals, has created significant dangers for both local communities and the environment at large.
Such a situation has been and is being experienced in most of India’s copper mining districts. It is
important to measure the scale of these social and environmental problems and to advance practical
methods to deal with them.
Keywords- Development, opportunities, sustainable, advanced, extraction.
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INTRODUCTION
Jharkhand is a blessed land with the natural gift of immense mineral potential and other natural
resources. The state stretches over 79,714 square kilometer geographical areas with 29.61% forest area
and owns about 40% of total mineral resources of India. The State Occupies 1st position in coal reserves,
2nd position in Iron, 3rd position in Copper ore reserve, 7th position in Baxuite reserve and is the sole
producer of prime coking coal. Limestone, Dolomite, Manganese, Mica, China Clay, Graphite, Soap
stone, Fire Clay, Coal Bed Methane, Uranium, Phosphorite, Apatite, Quartz, Feldspar, Gold and
Pyroxenite are the other important minerals available in huge quantities in State.
Kolhan Copper Belt comprises of a Proterozoic volcano-sedimentary rock that creates a shear zone
known as Singhbhum shear zone. Copper mineralization in SCB is localized along this shear zone.
Prominent deposits of the belt are Chapri, Rakha, Surda, Kendadih, Pathargora and Dhobani. Other
deposits are: Turamdih, Ramchandrapahar, Nandup, Bayanbil and Dhadkidih in Kolhan division. Indian
Copper Corporation Ltd was established by a British company in 1930 at Ghatsila consisting of a cluster
of underground copper mines, concentrator plants and smelter. On 25.09.72 the Govt. of India
nationalized the company under provisions of the Indian Copper Corporation and merged the same with
HCL. Today it falls under the state of Jharkhand, under the jurisdiction of Kolhan Division.
The Kolhan Division which forms the south- eastern portion of South Chotanagpur Division is situated
between 21°58' and 23°36' North latitudes and between 85°0' and 86°54' east longitudes. It extends over
an area of 13440 sq km and has a population of 5257610 persons (2739597 males and 2518013 females)
according to the census of 2011. On the north spread the Ranchi and Purulia district of West Bengal, on
the west it is bounded by the area of Simdega and Sundargarh district of Odhisha, on its south lies the
Keonjhar and Mayurbhanj districts of Odisha and on the east it is bounded by the Medinipur district of
West Bengal in India. According to its natural boundary in the north, region is separated from the Ranchi
plateau by the scarp region mainly of the Dalma Volcanic, in the Baitarni River for a great distance. In
the west no natural boundary seems to separate this region from Ranchi plateau and the Gangpur region
of Odisha. To the south Dhalbhum the region is separated from the Mayurbhanj district of Odisha by a
natural scarp. In the south- eastern extremity the Subarnarekha river separates the region from the
Mayurbhanj region. In the north- east especially to the north of the Dalma ridge and to the east no natural
boundary is present to separate the region from the Ranchi plateau, the Manbhum plain and the lateritic
Midnapore plain of West Bengal in India. This region contains the two incomplete drainage basins- the
Subarnarekha, and the Baitarni. The region has area of 11699.86 sq.kms.
Kolhan Division is one of the five divisions in the Indian state of Jharkhand. The division comprises
three districts, namely East Singhbhum, West Singhbhum and Saraikela Kharsawan. Headquarter of the
division is Chaibasa.
The shape of the division is very irregular. The separation of Odisha from Bihar had been the primary
cause behind the present boundary of the district. Now, there is a complete absence of physical boundary
between the adjoining parts of the states of Odisha and West Bengal as well as between the districts of
Ranchi and Kolhan of Bihar state.
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Surda Mine is one of the major Copper field in the Kolhan Division of India.

Map No.- 1

Surda Copper Field
The Surda is located in Dhalbhumgarh sub division of east Singhbhum District, Kolhan Division. Surda
mining lease is spread over 3.88 sq. km. The deposit is covered under survey of India toposheet no 73/6
bounded between latitudes 22°32'42'' N to 22°34'19'' N and Longitudes 86°25'41'' E to 86°26'42'' E. The
mining lease area falls within Surda, Sahada, Pathargora and Benashole villages and forest block no.
1098. The lease area includes forest land, agricultural land, homesteads, non- forest government land
and surface water bodies. The mine can be approached from the all weather road linking Jamshedpur
with Mosabani via Jadugora. About 2km north of Surda, a road branches off from the JamshedpurMosabani road leading to Ghatsila. At present the road is adequate to handle the traffic. The nearest
National Highway is NH33, which is at distance of 6.5km from the mine and can be approached via
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Ghatsila. The nearest railway station is Ghatsila (on South Eastern Railway’s main BG Howrah Mumbai
line), which is located at a distance of about 4kmeast- north-east of the mine area.

Map No.- 2

Physiography
The area is situated at the edge of the Chotanagpur plateau which is characterized by gentle to
moderately steep or steep slopes. The Surda mining area is situated at the bottom of escarpment
extending in the north- south direction. Consequently the western part of the lease area rises steeply to
a height of 260m above mean sea level from a base slightly more than 100m above mean sea level. The
central and eastern part of the mining area slopes gently towards the east. The lower most pat of the area
is at 104m above mean sea level located on the eastern boundary of the lease. The ground slopes gently
eastwards towards the Subarnarekha River, which flows at a distance of about 2.5km east of Surda mine
lease.
The western half of the sample area is covered by a prominent escarpment extending in the north westsouth west axis whereas the eastern half comprises of the Valley of Subarnarekha River. The escarpment
comprises of a series of hills rising to maximum height of 531m above mean sea level. The escarpment
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is covered with Sal forests. There is no national park, biosphere reserve, sanctuary and habitat for
migratory birds, archeological site, defense installation and airports within the sample area. The area
does not fall in seismically active or land slide prone zone.

Map No.- 3

Drainage
The Surda Copper field area is part of the Subarnarekha Basin. The Subarnarekha river is a major
perennial river which drains a large part of south- eastern Jharkhand, western part of west Midnapur
district of West Bengal and north- eastern parts of Odisha adjoining West Bengal before flowing into
the Bay of Bengal. In the study area, the Subarnarekha flows from north west towards the south- east
through a wide valley about 2-3km east of Surda mine.
Surda mine is drained by mainly by two streams. The northern and central parts are drained by seasonal
drainage channels originating from springs in ML which form the Gharaduba Nala. The southern part
of the ML is drained by the Surda Nala. These perennial streams flow towards the south- east/ east to
meet each other about 2km east of the lease’s south- eastern corner before draining into the Subarnarekha
river 0.5km further east. Another perennial stream, the Kankuram Nala, flows from the south- west

715

towards the north- east just beyond the lease’s northern boundary to join the Subarnarekha river about
2.5km north- north- east of Surda mine lease. A small area in the north- western corner of the lease
drains into the Kankuram nala.
Major part of the area has dendritic drainage pattern. The drainage of the area in controlled though a
network of small seasonal and perennial streams which drain into the Subarnarekha river. The
Subarnarekha river flows from the north east towards the south- east about 2.5km east of the mine area.

Geology
The stretch of Precambrian rocks in Singhbhum, extending over a length of nearly 200km between
Keshapur (Odisha) in south- west, has an array of economic mineral deposits of importance. Copper,
Uranium, Kyanite and apatite deposits are well known and are confined to the Shear/ Thrust zone
popularly known as Singhbhum Copper Belt.
Indian Copper Complex group of mines is a part of the Singhbhum Shear/ Thrust zone and it is
associated with Dhanjori and Chaibasa rocks of Singhbhum super group of Achaean age. The rock
formations within the area are regionally metamorphosed sediments and meta- volcanic of Pre Cambrian
age. The rocks to the north of the Shear zone are garnetiferous- mica- schists, quartzites and quartzkyanite schists belonging to Dhanjori group and found all along the hills and valleys to the south of
shear zone. The regional strike of rock formations is in north 10 to 40 degrees west and dip 30° due NE.
the rocks within the shear zone are highly sheared and mylonitised equivalents of siliceous rocksgranites and quartzites. Because of the presence of soda rich feldspars in granite in Mosabani area, the
rock is called soda granite. Quartizite and more siliceous rocks are found in Surda area and further northwest wards.
Chalcopyrite is the most pre- dominant sulphide mineral followed, inorder of abundance, by pyrite and
pyrrhotite. Important amongst oxide minerals are apatite, magnetite and uranium mineral. Gold and
silver occurs in minor quantities. The sulphides occur commonly as massive, veins, stringers along
foliation and fracture planes, as disseminations and as minor replacement patches and veins. (Brinstein,
2003, Pg. 14)
Singhbhum Copper belt is the single largest area of known copper resources, contributing more than
31% of country’s reserve. The area has deposits large enough to sustain a production level of 40,000
tonnes of copper metal per year. The reserve has been estimated from data obtained from surface and
underground diamond drilling followed by mine development and exploratory drives and crosscuts.
Within erstwhile HCL’s lease holds more than 729 boreholes have been drilled from surface totaling
over 1,80,878m of drilling. These holes are generally inclined with an average depth of 300m, the
maximum being 958.35m (in Pathargora- Mosabani intervening area).
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Soil and Agriculture
1.27 Sq. km. of private land have been leased for setting up the mining area. However none of it has
been utilized so far, nor there is any proposal to do so in the proposed expansion programme. The
proposed expansion work does not envisage any leasing or acquisition of additional land.
The agricultural sector has been benefited as farmers have found a local market for their produce to cater
to the needs of the project’s work-force. Some of the local farmers’ family members have been employed
in the project and they invest some of their additional income in agriculture. It is also most likely that
some members of farmers’ families will find employment in the proposed expansion work, which will
benefit the agricultural scenario. Agricultural land is the predominant land use covering 48.49 % of the
study area. Forests cover 35.68 % of the study area, settlements cover 8.34% of the study area, waste
land covers 6.82 % of the study area, surface water bodies cover 0.44 % of the study area and quarries
& mines cover 0.23% of the study area. The area covers an of 3.88 sq. km. consisting of 1.49 sq. km.
forest area, 2.39 sq. km. of non-forest area. Of the 3.88 sq. km. mine area 0.55 sq km area has been
utilised. This comprises of 0.31 sq. km. Forest Land and 0.24 sq. km. Non-forest land; no agricultural
land or homestead land has been utilized so far. Under the proposed expansion programme, 0.10 sq. km.
of non-forest / nonagricultural land will be utlised for the proposed new shaft. At present the mine lease
area is composed of agricultural land (28.57%), forest land (30.35%), barren land (19.33%), plantations
(4.83%), settlements and buildings (0.81%), surface water bodies (0.90%), roads (0.91%) and mining
infrastructure (14.30%). Most of the study area is rural and includes plain areas and hills. The plain areas
are mostly agricultural land and fallow land. The hills are mostly forested. The mine lease consists of
agricultural land, barren / fallow land, stony waste land settlements and forest land. There are also a few
small water filled ditches. The forest is located on the hill on the western part of the mine lease. The
forest land is located on a hill on the western side of the lease area. 0.32 sq. km. of forest land has been
utilised for setting up of various facilities of the mine. The forest land on the eastern slope of the hill
consists mostly of bushes with patches of trees up to 6 m tall, mostly Sal, Karam, Mahua, Semal, Palash,
Neem and Mango. The shrubs are mostly Putus, Dhoi, Bhant and Bhidi-janata. On the westernmost part
of the mine lease, the forests show little signs of human activities. In these areas, the trees are mostly
mature. The tree density ranges from 860 to 1012 trees per sq. km. The most common shrub is Atundi.
(Chaudhary, 1958, Pg. 196)
Climbers, lianas and orchids are also observed. In the fallow / barren areas in the core zone the vegetation
is of grassland type with widely scattered Sal, Tendu, Mahua, Neem, Palash, Mango, Khajur, Banyan,
Peepal, Babool and Ber trees. The common shrubs including Putus, Bhidi-janata, Cassia tora, Madar
and Bharenda. There are several small ponds / ditches in the eastern half of the mine lease. Arjun trees
are observed growing close to such water bodies and near the Surda Nala, which flows through the core
zone’s southern part. In the settlements the vegetation consists of Mango, Neem, Jackfruit, Peepal and
Banyan trees. Shialkanta, Rend, Cassia tora and Bharenda are seen growing on and around rubbish
heaps. The mine lease does not support any population of large wild animals. However the forested hill,
plantations and agricultural lands support a several species of common reptiles, birds and small
mammals. The buffer zone consists of agricultural land, barren / fallow land, stony waste land,
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plantations (primarily of Eucalyptus and Australian Acacia), rural and urban settlements,forest land,
small ponds / ditches and a large perennial river Subarnarekha. The fallow lands are just like those
present in the core zone. There are several plantations of Eucalyptus and Australian Acacia in the study
area. These plantations have been created by the State Forest Department. The Australian Acacia
plantations are dense the plants have spread beyond the plantation areas. The vegetation of the road side
ditches in the buffer zone is no different from what has been described for similar water bodies in the
core zone. The village ponds have also more or less similar vegetation; in addition many ponds have
infestations of water hyacinth. Water hyacinth is also seen on the banks of the Subarnarekha. The
escarpment extending in the north-west - south-east axis through the middle of the study area is covered
with forests. These forests are classified as Northern Tropical Moist Deciduous Forests. These forests
are composed mostly of Sal, Palas, Safed Siris, Tendu, Asan, Harra, Piar, Karanj, Baheda etc. Palas and
Mahua are fairly common at the foothills. The tree density ranges from 1088 to 1163 trees per sq. km.
The diversity is low due predominance of sal, which constitutes 30 – 45% of the trees. The forests on
the escarpment supports several types of wild animals but only small common species (jackals, foxes,
hares, squirrels, porcupines, mongoose, wild cats, wild pigs etc.) are found as the area of the forests is
not large enough to support viable populations of large species.

Socio-Economic Environment
The total population of the study area is 1.38 lakhs. The sex ratio in the study area is, 925 females per
1000 males. SCs and STs constitute 7.43% and 35.13% of the total population respectively. Agriculture
& allied activities and wage labour are the major occupations of the people of the region. 93% of the
villagers are marginal farmers (land holding <2.5 acres). Agriculture is characterized by mono-crop
culture. 90% of the Gross Cropped Area (GCA) is used for cultivation of paddy; 14% of the GCA is
used for vegetable cultivation. The cropping intensity is about 115%. The people of the study area spend
major portion of their disposable income on food items. However, there has been a growing tendency
amongst villagers towards increasing expenditure on non-food items. 46% of the villagers are illiterate,
11% have primary school education, 9% middle school, 12% high school, 16% have studied up to +2
level, 5.5% are graduates. Villagers interest towards education has been increasing due to hope of getting
jobs especially in the non-agricultural sources.
Surda mining area of HCL measures 3.88 sq. km. spread over villages Surda (1.16 sq. km.), Sohada
(1.82 sq. km), Pathargora (0.10 sq. km.) and Benashole (0.036 sq. km.) and Forest Block No.1098 (0.75
sq. km.). The area consists of agricultural land (1.11 sq. km.), Forest land (1.49 sq. km.), Barren land
(1.18 sq. km.), Roads (0.035 sq. km.), Settlements (0.031 sq. km.) and Water body (0.035 sq. km.). Of
the 3.88 sq. km. lease area only 0.55 sq. km. has been utilized till now. This includes 0.31 sq. km. of
forest land. Surda Mine was opened during the 1930s at a modest scale but the exploration was
suspended later on. The mine resumed production in 1956. The history of the lease is as follows:
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Table No.-1 History of Surda Mine
1934

First Lease was granted to Indian Copper Corporation for an ML area of
69.23 sq. km. for 50 years as Mosabani M.L.

1937

Mining commenced on a small scale.

1956

The mine was fully developed.

1984

First lease renewal took place over 69.23 sq. km. for 20 years in favour of
HCL.

1994

24.30 sq. km. surrendered to state govt. (44.93 sq. km. remains)

2003

Mining suspended.

2004

3.88 sq. km. renewed as Surda M.L. Remaining 41.04 sq. km. surrendered.

2007

Mining resumed.

2014

Mining temporarily suspended w.e.f. 7th September

2015

Mining resumed w.e.f. 16th June

SOURCE- Hindustan copper Limited, Musabani

The mine has been developed over a strike length of 2.2 km. and to a depth of 474 m below ground level
(bgl) [at 13th level]. In the southern part of the mine there are three lodes - Hanging wall, Inter and Foot
wall lode. The prominent ones are hangwall and inter lode and footwall lode becomes prominent in
south – central part of the mine. In Central and Bottom sections of the mine, numbers of shoots with
intervening lean zones have been merged to form an ore body wide up to 20 meter at places which leads
to bulk mining. The average width of lodes in the mine is about 6.61 m. In all 91 surface boreholes,
totaling 29393.96 m and 3058 Nos. underground boreholes totaling to 50,953.08m have been drilled till
31-03-2011.

LAND USE
Table no. 1 shows the land use classification of village Surda during the year 2015- 16. The figures in
the table reveal a poor pattern of land use. As such many mining problems in this village. Physiographic
setting has adversely affected the land use in this village.
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Table No. -2 Surda: Land Use Classification, 2015-16
Sl. No.

Categories of Land Use

Area in sq. % Area
km.

1

Forest

1.51

50.07

2

Land put to non-agricultural uses

0.06

2.09

3

Barren and other un- culturable land

0.64

21.33

4

Land under misc. tree crops and groves

0.02

0.78

5

Culturable Waste

0.06

1.99

6

Old fallow or fallow land other than current fallow

0.04

1.64

7

Current Fallow

0.04

1.47

8

Net area sown

0.62

20.63

9

Area sown more than once

0.12

20.18

TOTAL AREA

3.02

100

Source- District Agricultural Department, East Singhbhum
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SURDA
Land Use Classification 2015-16

17%
42%

Land put to non-agricultural
uses
Barren and other unculturable land
Land under misc. tree
crops and groves
Culturable Waste

17%

1%
1%

18%
2%

0%

Forest

2%

Old fallow or fallow land
other than current fallow
Current Fallow
Net area sown

Diagram No.- 1
Source- District Agricultural Department, East Singhbhum

1. Forest
Forest dominate in the land use of this village. The demarcated forest area cover 1.51 sq. km. of land
constituting 50.07 percent area. Formerly it covered more land. But degradation of forest have covered
emergence of barren lands.
2. Non- Agricultural Use of Land:
The lands put to non- agricultural uses during the year 2015-16 was recorded to 0.06 sq. km. constituting
2.09 percent area of the village. The non- agricultural uses of land concentrates on its use for the
settlements and roads including cart tracks. There are 309 residential houses made up of mud- walls and
local tiles which cover relatively low proportion of lands under this head. However, roads, streets and
tanks (two tanks) cover the remaining areas under this head. The portion of land in this village is used
for economic purpose of mining which can be characterised as non-agricultural use of importance.
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3. Agricultural uses of Lands:
The net area sown was recorded to 0.62 sq. km. constituting only 20.63 percent of the total area during
the year 2015-16. The current fallow was found on 0.04 sq. km. constituting 1.43 percent area. Only
26.51 percent of the total area is recorded as arable lands in this village but only 20.63 percent is uded
annually for cultivation. Culturable waste covered 0.06 sq. km. land of comprising 1.99 percent of the
total area. Forest is the dominant user of land covering 50.07 percent area. However some bushes are
also found around the mining area which is demarcated as barren and other unculturable lands not
available for cultivation. However, barren lands and area not available for cultivation cover larger extent
amounting to more than 1/5th of the total area of this village.

PRODUCTION OF COPPER
Surda mine is an underground mine operating since 1956. The mining plan report envisages a rated
capacity of 0.90 Mt/yr. The ore produced is crushed to -76 mm underground, hoisted to the surface and
dispatched by road trucks to HCL’s ore processing plant at Mosabani about 8 km away.

Table No. 3 Reserves/ Resources of Copper in Surda (In '000 tonnes)
Year

Reserves

Remaining Resources

Total

2012

86818

201307

288125

2013

86818

201307

288125

2014

86818

201307

288125

2015

19134

276828

295962

Total

279588

880749

1160337

Source- Indian Mineral Year Book, 2012, 2013, 2014, 2015.(Part-III), 52nd Edition, Government of
India, Nagpur, (2015).
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Diagram No.- 2
Source- Indian Mineral Year Book, 2012, 2013, 2014, 2015.(Part-III), 52nd Edition, Government of
India, Nagpur, (2015).

Table No.- 4 Year Wise Production of Copper in Surda Copper Field
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YEAR

PRODUCTION (Tonnes)

Avg. Grade

1993-94

317238

0.91

1994-95

308464

0.91

1995-96

327096

0.87

1996-97

318517

0.87

1997-98

328717

0.87

1998-99

287217

0.90

1999-2000

203364

0.88

2000-01

293997

0.91

2001-02

270429

1.00

2002-03

89281

0.95

2007-08

49466

0.87

2008-09

328168

0.88

2009-10

387843

0.88

2010-11

396841

0.87

2011-12

395745

0.91

2012-13

398537

0.91

2013-14

398569

0.90

2014-15

179063

0.84

2015-16

267262

0.88

Source-DIRECTOR, Hindustan Copper LTD, Ghatsila
Note- Mining was suspended between 2003-04 and 2006-07

In table no. 3 shows the reserves of Copper in Surda Copper field. The total reserves of copper is 279588
thousand tonnes. According to Indian Mineral Yearbook 2012 the total reserves of copper was 86818
thousand tonne and in the year 2015 it has been decreased by 19134 thousand tonnes.
In table no. 4 denotes the year wise production of copper in Surda copper field. Here, the production of
copper was 317238 tonnes in the year 1993-94. The every year production was increasing. After 10
years in 2002-03 the production has decrease tremendously i.e. 89281 tonnes in the year 2002- 03
because of mining was suspended in 2003-04. After 10 years the production has been increase that is
398569 tonnes.

Existing & Proposed Mining Method
Surda is a semi-mechanized underground mine. Surda mine was fully developed in 1956 which extends
over a strike length of 2.2 km to a depth of 474 m i.e. 13thlevel. Mining is carried out by Room & Pillar
Method, Horizontal Cut and Fill (HCF) method and Post Pillar Stoping methods. The present mining
methods are most suitable for the geometry and geology of the ore body. The same methods will
continue.
Room and Pillar Stoping Method
This method is used where the ore body width is between 1.5 and 4.0m. A pilot raise is put along the
H/W contact from lower level to upper level. A wooden / steel chute is installed at the lower level,
together with an electric scraper engine. A sill pillar of 5m above the lower level and a crown pillar of
5 m below the upper level are left as support.
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In this method both faces of a central raise are advanced to a span of 10 m, with systematic bolting of
the roof at a spacing of 1.2 m x 1.2 m. 1.5 m long 20 mm dia tor-steel grouted rock bolts are used as
conventional support in place of timbers. A 4m wide rib pillar is left between two consecutive stopes.
Floor stripping is undertaken where width of ore body exceeds 1.5 m. Once the mining is completed to
the extremities of the stope backfilling of the excavated area is done.

Diagram No. - 3
Source :- Hindustan Copper Ltd.
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Horizontal Cut and Fill (HCF) Stoping method
HCF method of stoping is used where the width of ore body is 4 – 6 m. The stoping is commenced by
driving a sill level of about 5m above the ore drive and full width of the ore body is exposed for a
maximum vertical height of 4.8 m. The hanging wall is supported by rock bolts systematically at 1.5 m
X 1.5 m pattern. An F/W haulage is driven on the FW side of ore body and ore passes are excavated at
50o inclination either in waste or ore at intervals of 60m along strike. 1.5m dia ore pass rings made out
of 10mm thick steel plates are welded inside the stope to serve as man way and ore pass through the
backfill. Hopper loader 0.76 m3 electric LHDs are used to load and haul broken ore into the operations.
Two panels are generally prepared; one for production and other for filling and consolidation. Back
stripping is carried out in panels with 2.4 m vertical cut at a time.
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Diagram No. - 4
Source :- Hindustan Copper Ltd.

727

Post Pillar Stoping Method
This method is generally adopted in ore bodies more than 6 m wide and a minimum strike length
of 80m. Basically, it is identical to HCF mining except for the formation of 4m x 4m in-situ vertical
posts to give additional stability to the roof by breaking long spans excavated. In addition to rock bolting
of the roof, the back of each cut in ore is also rock bolted using 1.5m long grouted type rock bolts on
1.5 x 1.5m pattern. A F/W haulage is driven on the F/W side of the ore body and ore passes are excavated
at 50o inclination at 30 m intervals along the strike. The post pillars are spaced at an interval of 13 m
along strike and 9 m dip. Generally, 2.4 m high cuts are taken by drilling 2.4 m long uppers using stope
air legs jack hammers. Maximum height of the excavation is limited to 4.8 m above the backfill. 0.76/1.5
m3 electric LHDs transfer the broken ore into the ore passes from where it is hauled in larger mine cars
by locomotive on to the grizzly.

Diagram No. - 5
Source :- Hindustan Copper Ltd.
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Expansion Plan
Surda block extends 4.5 km in strike in Phase II. The average width of the ore body is 5.5 m, dipping at
300 to 350.
The major activities of Surda Phase II are as follows:
1. Sinking of Vertical shaft of 6 m diameter from surface to 18th L for a depth of 600m. The shaft
will be located at the central portion of the mineralized zone. Conventional mechanized shaft
sinking method by using sinking winder, multi boom drill jumbo, grabs or crawler mounted
loader is considered for shaft sinking.
2. Deepening of existing sub incline shaft from 13th level to 18th level.
3. Inter connection cross cut between vertical shaft and sub incline shaft from 10 th level to 18th
level.
4. Deepening of existing 1200 S winze from 12th level to 16th level.
5. Level connection from 11th level to 16th level between 1200 S winze to sub incline shaft.
6. Level and stope development from 12L up to 9L and 16th L to 13th L.
7. Development of haulage drive at 12th level & 16th level.
8. Installation of Ore handling system, i.e. crusher, feeder, surge Bin, measuring hopper, spillage
handling system etc. below 16th level.

Table – 5 Production of Copper in Surda (Quantity in '000 tonnes: Value in Rs 000)
YEAR

QUANTITY

VALUE

2009-10

13080

402092

2010-11

12904

445678

2011-12

13767

457835

2012-13

12769

428481

2013-14

13742

475046

2014-15

5902

198641

TOTAL

72164

2407773

Source-Indian Mineral Year Book
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Diagram No. 6
Source-Indian Mineral Year Book

In table no. 5 shows the total production of Copper in Surda Copper field. It is recorded that in 2009- 10
the production was 13080 thousand tonnes. Then in 2010-11 it has been decreased by 12904 thousand
tonnes. Again in 2011-12 the production has increased by 13767 thousand tonnes. The total production
of copper is 72164 thousand tonnes in the past 5 years.
Face drilling by Jack hammer with air leg and Drill jumbo are considered for faster development.
Loading and transportation of rock is considered by 824 Loader with a combination of mine car.
Emulsion explosive in cartridge form (25 mm Ø or 40 mm Ø) will be used depending upon the size of
the drilled holes. Blasting will be done by indirect initiation Method. Milli second delay and half second
delay detonator will be used for development face blasting but the length of the lead wire will vary
depending upon the drilled depth.
In case of vertical raise slurry explosive in the form of cartridge (83 mm Ø or 125 mm Ø) will be used.
Mili second detonator will be used for initiation and vertical Crater Retreat method will be adopted. The
waste rock generated disposed off during shaft sinking will be hoisted to surface. Waste rock from
development headings disposed off in stoped out areas.
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PROBLEMS
1. The village Surda is situated within an area of scarps and high relief, where limited lands with
satisfactory mines are available. Comparatively very large extent of lands i.e. 71.40 percent
areas are under forest cover or recorded as barren land.
2. Forestry on area occupying more than 52 percent area is also not being developed. Forestry
development is also not in the hand of the mining people as the lands belonged to the govt and
no individual have right to reclaim forest lands even for tree plantation.
3. The socio- economic conditions of the villagers have also caused retardation towards industrial
developments.
4. Remoteness of the village is also one of the major factor which has caused under use and misuse of the resource.
5. However, the some fields are suitable for mining. The shortage of labour was also observed in
this village.

REFERENCES
1.

Chaudhury, P.C.

(1958)

:

Singhbhum
District
Gazetteer,
Superintendent Secretariat Press, Bihar Patna.

2.

Detaild Information
Dossier

(2011)

:

On Iron ore in India, Geological Survey of
India.

3.

Indian
Minerals
Year Book

(2012)

:

Part-I, 51st edition, Government of India,
Nagpur.

4.

Indian
Minerals
Year Book

(2013)

:

Part-I, 52st edition, Government of India,
Nagpur.

5.

Indian
Minerals
Year Book

(2014)

:

Part-I, 51st edition Government of India,
Nagpur.

6.

Indian
Minerals
Year Book

(2015)

:

Part-I 51st edition, Government of India,
Nagpur.

7.

Sathpati, D.P.P.

(1981)

:

An outline of Indian Geomorphology,
Classical Publishing Company, New Delhi.

731

Career Planning in Business: Examples of
Selected Global Companies
Adnan CELİK1
Zekiye DALBOY2
Gulnur Nermin EFEOGLU3

Abstract
Every business includes material elements as well as human resources. In this sense, the individual of
the organization is highly valuable. For the individual of the organization, a fair, permanent, and
equitable human resources system is at the forefront. Effective career management which is accepted
by the parties facilitates organizational success and permanence. Businesses with an accepted human
resources management and effective career management do not have much difficulty while supplying
human resources. The importance of having qualified workers in making a difference in the sectors is
now generally accepted. To attract and keep talented employees in the business, many useful practices
are needed, from employee recruitment to personnel development. First, highly effective career planning
activities should be exhibited at both individual and organizational levels. This study has been prepared
to identify the functions that are mentioned. First, the concept and scope of career and the dimensions
of career planning in organizations have been explained extensively. Then, career planning practices in
certain global companies have been introduced. As a result of the study, a general assessment has been
carried out and various recommendations are put forward for those concerned.
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INTRODUCTION
Businesses refer to systems with economic, social, technical, and financial characteristics. To be a
sustainable business organization, efficiency is required in basic business functions. Among these
functions, human resources and career management have gained undeniable importance. The concept
of Human Resources is closely related to all employees, from the top manager of an organization to the
lowest employee. This concept is also closely related to the outside workforce that could potentially be
utilized by the business (Celik and Simsek, 2016: 3).
Every business should pay attention to human resources and career planning first. In other words, there
is a need for very effective career planning activities at both individual and organizational levels. After
effective planning, efficiency should be sought in issues such as recruitment, valuation and rewarding,
training and development, industrial relations and occupational safety, and employee health (Simsek
and Celik, 2019: 328).
By closely following technological and environmental developments and harmonizing them with the
organizational structure, enterprises can gain a competitive advantage more easily. Ensuring that
employees are satisfied with their job and the organization they work for has become as necessary as
producing goods and/or services for organizations. In this respect, individual and organizational career
planning activity has gained great importance. In these two dimensions of the career planning process,
goal compatibility is sought. In the career planning process, there are corporate evaluation, position
identification, personnel identification, career counseling, performance evaluation, career trends, and
career strategy development activities. Besides, organizational goals and needs appear as the main
factors that form the main point in the organizational career planning process.
This study consists of three separate sections. The first part is about the concept and scope of the career.
In the second section, career planning in organizations has been handled. In the third part, career
planning practices in selected global companies have been given. The study has been concluded with
results and suggestions.

1. THE CONCEPT AND SCOPE OF CAREER
In today's business world, changes and innovations have also changed the structure of competition in
the market by influencing the organizations. It is possible to catch up with the pace of this change in
business life and to keep up with the times, by managing the human resources, which is the most valuable
treasure of today's organizations, and ultimately by creating a happy and satisfied workforce in business
life, the issue of "career" comes up. (Celik, 2016: 127-128). This concept has passed into Turkish from
the French word "carriere". It means car road in the Provence language of Roman origin spoken in the
south of France. In French, it is also used in meanings such as profession, diplomatic career, stages that
need to be overcome in the profession, the chosen direction in business life, the surrounded area
dedicated to car racing. A career is defined as a set of paths that an individual must follow throughout

733

their work or professional life. Similarly, a career is defined as a chain of individually determined
positions in which a person is in their business life throughout their life (Bingol, 2013: 329).
Although the concept of career has existed since the 16th century, the scientific use of it for humanity
and the business world is seen in the book "Psychology of Professions" (firstly) written by Anne Roe in
1956. 'Career Psychology' written by Donald E. Supper in 1950, 'Career Development Selection and
Practice' by Triedeman and Ohara in 1963, and 'Individual Career Development Theory' and 'Profession
Preference Works such as 'Theory’ has made the subject of career debatable. The concept of career has
been examined in the 1970s and it has started to be used in the business world (Atay, 2006: 5). Under
the heading of the concept and scope of career; definition of career, characteristics of career, dimensions
of career, career stages, and the relationship between life periods and career sub-titles are included.

1.1. Definition of Career Concept
Career is defined as achieving success and progressing in the profession by reaching better points
throughout the business life and all the experiences of the individual related to their roles throughout the
business life (Tasliyan et al, 2011: 233). In another definition, it is expressed as the possibilities that
employees may encounter in the business life, material and moral gains they can obtain, job satisfaction,
success and happiness, economic, social, and psychological positions and forms that can make their
lives easier. It is not necessary to limit the concept of career only to business life. The achievements of
employees in business life can also be determined in their social life. The communities the employee is
in, the people he/she interacts with, the economic values he/she invests in can be related to career (Gonul
and Demir, 2020: 1649).
Career is the planning of a person's business life. At the same time, its development is a lifelong process
that will never end (Once, 2007: 69). A career is not just a job, but an active effort involving emotions,
behaviors, and attitudes in the development process that are affected by the social lives of individuals
and managed by the institutions in which they work. Looking at the definitions related to the concept of
career, it is expressed as "the path, process or field that an individual follows to achieve a progressive
success in business life" Conditionally, the word career is used to mean personal advancement or the
development of the person in the profession (Noe, 2009: 22).
Career is not a one-sided concept, it has its counterpart at both a working and organizational level
(Jackson and Wilton, 2017: 750). This concept includes both the effects of the organization on the
individual and the individual's ability to plan and control their own business life. Career is not just a
concept that belongs to people with high status or jobs with rapid progress. Just like the careers of
managers in organizations, it is also possible for a chamber man to have a career (Celik, 2016: 136).
The concept of career means that individuals who work continuously advance in their business lives and
develop their skills. The career system needs to specialize in a particular business area, to advance and
achieve success in this business area, to provide pre-service and in-service pieces of training to ensure
specialization, to give importance to working time and seniority. Along with these, continuous career
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advancement and remuneration systems, social security, legal guarantees are among the basic principles
of the career system (Tortop, 1982: 46). There are also approaches that view career as a characteristic
of a profession or organization. Also, some consider it as a qualification of people. According to these,
individuals have a career unique to them as a result of the jobs they do and the tasks they take
(Greenhaus, 1987: 5).

1.2. Characteristics of Career
No matter how different the definitions are in the concept of career, the following features should be
considered to avoid misunderstanding the content of the concept of career (Celik, 2016: 136):
-The concept of career is not just about people doing jobs with high status or opportunities for fast
progress. Its meaning is more flexible. It can be said that it can be the career of managers in the
organization, as well as the career of a secretary or even a valet.
-The concept of career isn't just concerned with vertical movements. In other words, in addition to the
hierarchical rise in the organization, it also includes the personnel who are satisfied with their current
job and want to rise.
-The concept of career is not simultaneously with recruiting in an organization. It can be related to more
than one organization and more than one activity.
-Today, career expectations can have different meanings for employees of different ages.
1.3. Dimensions of Career
1. Individual Dimension: The most important dimension of the concept of career is its individual
dimension because all career work to be done concerns the individual first. Each individual needs to
make plans and studies regarding their career. Clear determinations about personality will lead to selfknowledge and determining future strategies and thus expanding the horizon for the person. At this
stage, the individual will make various determinations about what his/her expectations are for business
life with the questions he/she will ask. A person will determine the way of individual development when
searching for answers to these questions throughout his/her life (Eryigit, 2007: 9). Within the career
dimensions, the individual's knowledge and skills, adaptation, working style, and expectations gain
importance. In this context, complaints about the job, high motivation, not going to work can be given
as examples of subjective perceptions about the employee's job and career development. Every
organization that wants to implement successful career management should not ignore how they
perceive their careers against the expectations of their employees, namely the internal dimension of the
career (Celik, 2016: 137).
2. Organizational Dimension: The individual is important based on the organizational dimension of the
career. However, harmony is also sought here. Organizational career refers to the position of the
individual within the organization. The concept of organizational career has a two-way effect in terms
of "integration of goals", that is, harmonization of organizational and individual goals. Corporations
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should implement a harmonization process, both considering their own goals and possibilities and taking
into account the expectations of employees. Rather than one's career expectations and desires, wage and
seniority increase is included within the external dimension of the promotion career (Kucuk, 2012: 8;
Eryigit, 2007: 9).

1.4. Career Stages
Career stages can be explained in four different dimensions as formation, improvement, continuation,
and leaving as follows (Eroglu, 1995: 49-50; Celik, 2016: 140; Dundar, 2015: 270).
1. Formation: A person makes many decisions related to his/her career during the transition period from
school life to business life. While making these decisions, the professions of family and family members
can affect the individual. At this stage, the individual makes decisions about getting to know and
discovering himself/herself, recognizing his/her strengths and weaknesses, and in which field of work
he/she will work. This stage, which emerges at the beginning of the career, is the period where the
employee attaches the most importance to the safety needs and expects support from the managers.
Therefore, administrators should approach the individual by assuming the role of guide teacher at this
stage.
2. Improvement: This stage, which is considered as the first years of career, generally covers the age
range of 26-35 and starts with the entry of the individual to the organization. Starting with looking for
jobs from different sources, this period includes the time to find the first job that proves real-world
success or failure, to get a job, to gain skills, to learn the job, and to be accepted by peers. It is a process
of at least five years.
3. Continuation: A person who can reach this stage has managed to get to a certain point in his career
and has been able to have a say in his career. In business life, his/her duties and responsibilities have
been increased, he/she has reached a decision-making point and has reached the status of an expert. At
this stage, a person who has reached a certain point in his profession and career goes on the path of
reassessing his career plans and goals. At this stage, people who cannot progress much in their career
can also enter into some physiological or psychological disorders due to their inability to provide new
satisfaction from their work. This refers to the mid-career crisis period.
4. Leaving: For organizations, the leaving stage is a regular system. Taking people out of the
organization at the end of their careers will ensure the continuation of productivity. In some
organizations, this stage has been systematized with practices such as reduced work programs or
extension of vacation periods. Thanks to these practices, this stage is easier for those who work. At this
stage, the individual will create opportunities for self-realization by concerning individual and social
activities that are relatively difficult to do in business life.
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1.5. The Relationship Between Life Periods and Career
It is possible to list the career concept and life periods as follows (Eroglu, 1995: 53-54).
1. Puberty: It is the period between the ages of 15 and 25. In this period, the identity of "I" is formed. If
the identity of” I " has not yet been formed in the person, some problems may be encountered in career
life. Choosing a career with the “I” identity formed and following an educational program that will help
the individual achieve this career becomes very important during this period.
2. Young Adulthood: In this period between the ages of 25 and 35, people start to interact not only with
people around them but also with people in other groups and organizations. The degree of success of
people's interactions in this period is highly correlated with how well the "I" identity has been achieved
in adulthood. Among the career stages, the formation stage and the beginning of the improvement stage
correspond to this life period.
3. Adulthood: In this period between the ages of 35 and 65, people try to use their talents and skills
productively. They aim to pass on the knowledge and experience they have gained to the generations
that will come after them, to guide and manage them. From the career stages, this life period corresponds
to the improvement and continuation stages.
4. Retirement: This period, which starts after the age of 65, includes the preparations of people to leave
business life. In this period, people's productivity and creativity skills are finished. The conclusion of
this period with success depends on the sense of satisfaction that people get from their career life. The
phase of leaving the career stages corresponds to this life period.

2. CAREER PLANNING IN ORGANIZATIONS
Here, career planning, process and techniques in organizations are explained separately.

2.1. The Concept, Scope and Basic Dimensions of Career Planning in Organizations
Career planning involves successfully achieving the intended career goals with timelines, creating a
strategic action plan, and setting goals. In particular, career planning is compatible with the size of
decision-making learning (Jakson, 2017: 154). Career planning is part of career management. Career
management is defined as "an ongoing process of the preparation, implementation, and monitoring of
career plans realized individually or in conjunction with the career systems of the organization"
(Ballakrishnan and Srividhya, 2007: 51).
Career planning is a continuous process of exploration in which an individual slowly develops his/her
professional concept as a result of his or her value system's skills or abilities, needs, motivations, and
aspirations. Career planning is seen as a very systematic and comprehensive process aiming at career
development and the implementation of strategies, self-assessment, and analysis of opportunities, and
evaluating their results (Antoniu, 2010: 13-14).
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The career planning process involves both organization and individual responsibility. Therefore, career
planning should associate individual needs and desires with organizational needs and opportunities,
advise and inform staff about career planning, individual development efforts, training, and development
programs (Antoniu, 2010: 13-14). Career planning is a step-by-step systematic process that people
choose to achieve their goals and objectives. Under this title, the importance, aims, principles and
necessity of career planning in organizations and the integration of individual and organizational goals
in career planning have been given.

2.1.1. The Importance of Career Planning in Organizations
With the increase in competition and the dynamism in the economic order, the neglect of the employees
has led to the establishment and development of the human resources sector (Antoniu, 2010: 13).
The changes caused by the efforts to adapt to environmental conditions and the successful survival
efforts of the organizations have increased the importance of career planning in the development of
human capital and creating a flexible organizational structure. It is stated that career planning is an
important phenomenon, especially in terms of keeping talented individuals in the organization and
increasing efficiency (Tasliyan, et al, 2011: 234-235).
With effective career planning, turnover of the workforce may decrease and organizational commitment
and job satisfaction may increase. Also, the individual may become more conscious of future
responsibilities (Karadas, et al, 2017: 2).

2.1.2. Aims of Career Planning in Organizations
Below are some of the aims of career planning (Soni, 2018: 1):
-To recruit and keep the right kind of personnel in the organization
-To train and develop employees for a better position
-To map out the career paths of employees according to their potential and willingness
-To get stable employees in the organization by reducing the labor turn over cost
-To provide employees with opportunities for promotion
-To achieve individual goals along with organization goals
-To guide employees so that they perform in a better way

2.1.3. Principles and Necessity of Career Planning in Organizations
The benefits of an effective career planning system for the organization and individuals are listed below
(Eryigit, 2007: 37):
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- Guiding employees,
- Ensuring individual-organization integrity,
- Achieving goals faster with increased efficiency,
- Establishing a continuous communication network within the organization, ensuring mutual message
flow.
The principles of career planning can be listed as follows (Human Resources, 1996: 31 and Ergul, 1996:
75 as cited in Soysal, 2016: 217):
- Career planning can only be carried out sturdily by determining the competencies and insufficiencies
in the current job.
-Employees and managers should not forget that they are the complementary members of the career
planning process.
-Managers need to keep their orientation and improvement efforts continuous.
- A link should be established between individual development plans and organizational backup plans.

2.1.4. Integration of Individual and Organizational Goals in Career Planning
Career planning is the process of determining individual career goals and the tools necessary for
individuals to achieve these goals. In this process, career planning affects both organizations and
individuals. Although the main target is focused on the individual, organizations also need to support
individuals to achieve their goals through human resources. At this point, the harmony of the needs of
the organizations and the expectations of the individuals becomes important (Soysal, 2003: 52).
Organizational career planning is a process carried out by the organization and it is a process that ensures
the harmonization of organizational goals with individual goals and supports the work done for the
realization of individual career plans and organizational goals (Sav, 2008: 25).
Employees must first determine their strengths and weaknesses and their goals, take advantage of the
career planning opportunities and advantages of the career plans of the business, be ready to undertake
career planning activities, and have the necessary skills for this. Employees can create an ideal business
environment in line with their plans, while on the other hand, they can create new opportunities by
contributing to the growth, productivity, and quality of the organization (Soysal, 2016: 224).

2.2. Career Planning Process in Organizations
The career planning process in organizations includes the following stages:
1. Corporate Assessment: This first stage of the organizational career planning process includes the
studies of better recognition of the employees based on the assessment of the human resources of the
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institution and determining their wishes, needs, and expectations (Aytac, 1998: 20-21). Generally, the
organization analyzes its human resources at this stage. This stage is important in terms of both being
necessary for career management and being the beginning of human resources management practices.
As a result of these studies, the professional development needs of individuals are determined and
individuals are allowed to create their future for new opportunities (Kocak, 2019: 116).
2. Defining the Position: After determining the career paths, it is necessary to reveal the qualifications
required for each position and task on these paths. At this stage, the technical and social aspects of
functional features for positions should be clearly expressed (Soysal, 2003: 50).
3. Determining Staff: Career planning, which takes a relatively long time to return among human
resources management practices, can be considered as a kind of investment for organizations. In this
context, it is clear that the selection of the personnel to be included in the career planning study will
require a special study (Yildiz, 2016: 9). Functional features of positions are divided into two as
technical and functional characteristics related to social structure. Functional features related to the
technical structure; covers more position-related duties, authorities and responsibilities, organizational
structure, economic and technical equipment. On the other hand, the characteristics related to the social
structure consist of the role and the distribution of these roles, colleagues, employees of other
departments, and managers (Kocak, 2019: 116).
4. Career Counseling and Determining Career Goals: Career counseling is a consultancy service that
supports employees or candidates to make career plans and ensure their career development. Career
consultancy services, which are mostly carried out by the human resources unit within the organization,
can also be outsourced if necessary. For individuals to achieve their career goals, experts should be
assigned by the organization. These assigned specialists should provide the support they need by
providing the necessary information and guidance for employees to achieve their planned career goals
(Kocabey, 2010: 108; Kocak, 2019: 117).
5. Comparison of Individual Characteristics with Position: It is the stage of comparing and evaluating
the compatibility of the existing and potential qualities of people and the qualities required by their
current positions and targeted positions within the organization (Soysal, 2003: 51).
6. Performance Evaluation: At this stage, the performance of the employee while doing his/her job is
measured and evaluated. Performance evaluation refers to the evaluation of a person's success in doing
his job in a certain period and the potential to increase this success and skill for the future according to
some criteria (sales volume, communication skills, teamwork, problem-solving, etc.) (Gurbuz, 2017:
203). Performance evaluation is created within management systems, taking into account the corporate
structure of each organization within its structure. In this context, performance management is
considered an important stage that contributes to career, wage, and training planning and management
(Odabası, 2010: 75).
7. Career Training: It is beneficial to conduct various pieces of training in line with the career
opportunities determined in the organization, the measurements made for performance evaluation, as
well as the results of the research conducted to determine the morale of the staff from time to time. In
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addition to being a preferred practice for the employees to have the desired standards, planning the
objectives first, making the plans suitable for the purposes, and making the practices in accordance with
the procedures and principles are the working steps of the process (Soysal, 2016: 233; Yildiz, 2016: 13).
8. Developing Career Strategies: Career strategies are the process that covers activities carried out to
reduce future uncertainty about the achievement of individuals' career goals. In this process,
opportunities, threats, strengths, and weaknesses can be identified and individuals and organizations can
achieve their career goals more successfully (Soysal, 2016: 235).

2.3. Career Planning Techniques in Organizations
The techniques used in the career planning process in organizations are quite diverse. Opportunities,
qualitative and quantitative structures of organizations closely affect the degree of use of these methods,
and the career planning methods covered in this context are listed below (Soysal, 2003: 50-51):
1. Consulting Workshops: It is a method of providing consultancy services to employees. In these
workshops, guiding advice and information are given to the staff about their career.
2. Assessment Centers: It is a method of creating a work team that allows employees to evaluate their
interests, abilities, and opportunities by identifying them and thus becoming aware of the point they are
in at the career stages. In this way, employees are helped to develop special career plans.
3. Self-Improvement Materials: These materials include exercise books and other reading materials
published by organizations specifically for staff use.
4. Career Information Systems: These are official information systems in which information about
career development is provided within the organization.
5. Career Management Program: These are formal and comprehensive programs created to understand
the career dynamics of people within the organization and help the organization at this point.
6. Assessment Programs: These programs include a series of tests that determine attitudes, tendencies,
abilities, interests, personality, and other characteristics used in personnel selection, promotion, transfer,
and development decisions.

3. CAREER PLANNING PRACTICES IN SELECTED GLOBAL COMPANIES
In this section, career planning practices of "Samsung, Hugo Boss, Toyota, and Coca-Cola" companies
as some selected global examples have been examined.

3.1. Samsung
Samsung was founded in the 1930s as a company that exports fruit and sundry goods. After the Korean
War, it started developing as a sugar refinery and through textile production, and in the 1960s Samsung
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entered the paper, electronics, fertilizer, retail, and life insurance industries. In the 1970s and early
1980s, by investing in petrochemicals, hotels, and construction, Samsung has gradually become a highly
diversified conglomerate that includes semi-concentrators, computers, aerospace, genetic engineering,
and robotics (Samsung, 2021).
Since the 1970s, when the Korean economy grew rapidly, regulations have been made first in personnel
and then in the field of HRM. Samsung and others have been targeted at improving employee
productivity and professionalization. In the following periods, responsibility for HRM areas such as
recruitment, remuneration, promotion, education and job security, specialized HRM departments, union
rights, and social supports has become a current issue (Pucik and Lim, 2001: 140).
The company has introduced a merit-based personnel system and has replaced the current minimum
number of years of employment required for each class with the average number of years of employment
to refocus the job rating system as a career development mechanism and greatly expand selective
promotion opportunities for leading workers. Here, two different systems are used for the promotion of
managers and personnel. While a promotion for personnel is mainly determined by the results of exams,
service duration, job performance evaluations and awards received, promotion for managers has
progressed towards a more talent-oriented system. With the rating function in the personnel management
system, productivity, stability, talent development, and employee motivation have been tried to be
increased (Chang, 2012: 1444-1446).
In the company, personnel training is believed to be the secret of the company's success. According to
top manager Lee, "the right people for the right position" and "incentive compensation" are important
(Yoo and Lee, 1987: 101). According to this philosophy, people are trained to become leaders who will
act as agents of change. After 1995, the company has made arrangements from seniority-based
promotion to performance and creativity-based promotion. Most of the employees are trained and
certified in the areas of quality and reliability. The trainees are divided into different groups based on
their degree and work to develop as twenty-first-century group leaders. Even for managers, most of the
training is done to emphasize loyalty and capability spirit (Chang, 2006: 371).

3.2. Hugo Boss
Founded in 1923 in Metzingen, Germany, Hugo Boss has been one of the leading international
companies in designer fashion since 1970. It has an important market share in the world in men's
clothing. It has production facilities in Germany, America, Switzerland, Italy, and Turkey. Covering all
important fashion segments for men and women, the group also has additional product groups such as
shoes, accessories, perfumes, glasses, and watches. There are 5 different collections available to world
markets, which use the HUGO or BOSS brand (Hugo Boss, 2021).
Freedom and independence, individual education, and a good work-life balance are seen as important
in HB. Experienced professionals and new business people are offered numerous career paths.
Employees are supported by an individual development plan, and flexible working time arrangements
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are offered to better combine their private and professional lives. Lifelong learning and individual
development are encouraged (Hugo Boss, 2021).
The performance evaluation system, which is generally applied as a superior-subordinate evaluation,
enables those who work in HB to state their expectations, satisfaction, or dissatisfaction from the
management through one-to-one interviews made in certain periods, unlike other companies. The
"Pomegranate System" is remarkable. This system, whose main goal is to implement a fair wage policy,
first includes competency and target-based performance evaluation. "Career Step" is important here. At
the first level of this, there is a standard. It progresses as "flexible", "liberal" and "master", respectively,
according to the employee's experience at work. Thanks to job enrichment and cross-training, the person
can step up. Thus, it becomes easier for the company to meet the rapidly changing customer demand.
The career step practice overlaps with the performance evaluation system. Employees are provided with
several different tasks within certain periods to learn the operation of the entire company and its
subunits. Rewarding the person with a wage as much as his / her success, promoting the achievement of
great success, enrichment of the job, changing the job in case of failure, or training reinforcement in the
subjects that are missing are in question. Besides, the "Employee Satisfaction Survey" conducted every
year is another practice in which subordinates evaluate the superiors (Once, 2007: 94-98).

3.3. Toyota
Initially known for its textile and dead security, the company has become one of the automotive giants
of the world in later periods. Toyota engine has been known since 1937. The company is one of the
largest automotive companies in the world, producing a wide range of models, from minivans to large
trucks. It has 12 factories in Japan, 3 subsidiaries, and 53 manufacturing plants in 27 countries. Goods
are sold to more than 170 countries. The company believes that harmonious cooperation with the
environment, global economy, regional communities, and stakeholders is the key factor for long-term
and balanced development (Toyota, 2021).
Toyota Motor Manufacturing Turkey is one of Toyota's manufacturing plants in Europe. Toyota Turkey,
which produces the Corolla and Toyota C-HR model, exports to more than 150 countries. In this branch,
as in its headquarters, the human resources policy is based on a management approach that prioritizes
respect for humans for the existence and well-being of the company. It is encouraged to establish and
maintain a relationship of trust and respect in cooperation (Toyota, 2021).
Career development and planning approaches at Toyota are explained as follows. The "Toyota Way",
which consists of common values, beliefs, and business styles that give life to the organization, has been
developed. This approach, announced in 2001, has been prepared to share the company's methods and
business goals with employees and to create a common culture. Continuous improvement, respect for
people and society, teamwork that creates synergy, and opportunities to think and improve themselves
are indispensable elements of the corporate culture. The following are important in Toyota education
policy: - Creating a productive and skilled workforce with on-the-job training, -Developing and
managing in-company training activities, -Continuous training of promoted people to adapt to their new
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responsibilities, - Updating and increasing the knowledge, skills, and experiences of the employees, Increasing the level of job satisfaction and motivation, -Supporting the establishment of a constructive
employee-workplace relationship, -Improving the managerial skills of the employees (Toyota, 2021).

3.4. Coca Cola
The Coca-Cola business manufactures and sells in more than 200 countries today. The company's human
resources policy aims to be a preferred company by creating a competent organization composed of
highly loyal employees. On the road to continuity, there are such strategies; “-Institutional development
of competencies that will increase competitiveness. - Bringing in and developing the talents that can
form leader cadres to the company. - Promoting high business loyalty and performance. - Creating a
common corporate culture that can keep differences together and benefit from this wealth” (Coca Cola,
2021).
The company's approach to work is expressed as follows; "We want to enable our employees to use their
potential at the highest level for the sustainability of our workplace and business. In every country we
are in, we aim to ensure that all our work practices comply with local laws, are fair and ethical, and that
our decisions are respectful to human rights. We wish to positively affect the quality of life and work of
everyone working with us, each group, and we spend all our efforts for this "(Coca Cola, 2021).
The following practices stand out (Coca Cola, 2021): “-Employees are offered career opportunities
where they can realize their potential and contribute to the success of the company. This situation has
been continuing from the first entry to the job. -Coca-Cola University exists for employees to enrich
their personal and professional competencies. Here; classroom training, workshops, conferences, elearning modules, online magazines, and book library or guest speakers are the practices made use of. To identify future leaders, besides standard pieces of training, participation in mentoring and coaching
programs is also supported. -Employee development and performance measurement include everyone.
For development and high performance, not only knowledge and skill development but also competence
development is aimed. The "Impress and Persuade, Inspire, Win with the Customer, Be Inclusive,
Always Raise the Bar, Think for the Future" approach is taken into consideration in the personnel
selection and career process. -The goal is to be a company that is open, fair, sensitive and listens to
opinions and suggestions in the eyes of the employees. Policies and procedures are announced to
employees, open positions are shared, internal customer satisfaction and employee loyalty surveys are
conducted, and everyone can access the e-learning platform, communication is made effective through
open door meetings and human resources information meetings”.

CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS
This study has been prepared regarding the phenomenon of career planning in businesses and its practice
dimension. "Samsung, Hugo Boss, Toyota, and Coca-Cola" companies have been selected to enrich the
subject, and information about them has been evaluated. While determining companies, attention has
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been paid to their global recognition levels in the electronics, textile, automotive, and beverage
industries.
Career planning is important not only for individuals but also for organizations. Although this is
generally used individually, it defines the development of organizations and provides benefits in the
development and efficiency of organizations. Career planning should be viewed from the perspective of
the organization and the individual. From the organizational point of view, the inability to motivate
employees by planning their careers may hinder the process of filling vacancies, leading to a decrease
in staff participation and improper use of the budget allocated for training and development programs.
From an individual perspective, the lack of career planning can lead to disappointment, feelings of not
being appreciated by the company, and the inability to determine the right position, leading to a job
change and company necessity.
Within the scope of career planning of the enterprises selected for the study, the following are at the
forefront:
-A merit-based personnel system has been developed in the career planning process of Samsung
company. Here, the job rating system has been re-planned as a career development mechanism.
The business applies 180 and 360 performance evaluation models. Personnel training is believed
to be the core of the company's success.
- Competence and a good business life balance are highlighted in Hugo Boss. There are various
career opportunities. Performance evaluation and career planning activities are carried out with a
special application called "Pomegranate System". The main goal of the system is to implement a
fair wage policy. An application that subordinates and superiors evaluate performance is used.
-Toyota's human resources policy emphasizes a management approach based on respect for
human beings for the company's existence and well-being. It is important to establish and
maintain a relationship of trust and respect in cooperation. A system called "Toyota Way" has
been established in career development and planning. Here, common values, sharing beliefs with
employees, and creating a common culture are the main issues. Training policies are seen as
extremely important for the careers of those working in the company. Continuous improvement
and the Kaizen system are the goals.
- In Coca-Cola, it is aimed to be a well-accepted company and provide employee loyalty.
Employees are offered educational support and career development opportunities starting from
the first day. There is an educational institution (Coca-Cola University) established for education
and development. Merit and competence are important.
It is beneficial to highlight some common points in the career plans and practices of the companies
within the scope of the study. First of all, plans are continuous, and sustainable policies are preferred.
Individual and organizational harmony is aimed, taking into account the requirements of the sectoral
structure. These and other useful practices that can be listed have benefits for the global and/or national
level of company management. Institutionalization and sustainability are the leading ones.
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There is a need for very effective career planning activities at both individual and organizational levels.
Job analysis should be done correctly. Employees who are suitable for the job, who have technical
knowledge and skills should be selected and they should be supported to improve themselves.
The dimensions of career and career planning in organizations of this study have been prepared using
generally accepted literature. The information about the companies "Samsung, Hugo Boss, Toyota and
Coca Cola" listed among some selected global examples have been mostly compiled from web
addresses. This situation is among the main limitations of the study. Besides, it will be useful to reach
primary data in similar studies to be carried out in the future and to evaluate the statistical information
specific to companies.
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Abstract
The aim of this presentation is to reveal which methods are being applied by social workers in working
with families lacking positive parenting skills.
Aim of the research: Determine social work methods, which are being applied by socail workers to
develop positive parenting skills.
Work objectives: Define the concept of a family at risk. Reveal theoretical possibilites of work with a
family a risk, developing positive parenting skills. Define social work methods, which are being used
by social workers to develop positive parenting skills.
Research methods: Scientific literature, Interview method, qualitative analysis of content.
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English Language Learning Strategies Used By
Students at Intermediate Level of Public and
Private Institutes of Lahore
Dr. Moafia NADER1
Hafiza Saira FAYYAZ1

Abstract
The study was designed to explore the English Language Learning Strategies use by the intermediate
students in public and private sector in Lahore Pakistan. The intent of this study was to determine the
extent to which language-learning strategies used by intermediate students of public and private sector,
the specific strategies that language-learners use, and what are the most common and least common
strategies used by intermediate students. Sample has been taken from 102 which are public students and
108 private students at intermediate level. This study was quantitative in nature. This study explores the
influence of independent variable like genders, and sector i.e. public and private sector students of
intermediate level. Data was collected using one instrument in which include some biographic question
like age,major field of study.Data was analyzed through using several descriptive statistics.T-test and
Chi square was utilize to examine association between gender and sector or individual strategies
belonging to six strategies of oxford(1-Memory strategies,2-cognitive strategies,3-Compensation
strategies,4-Metacognitive strategies,5-Affective strategies,6-Social strategies).Students from public
sector or private sector reported more use of cognitive strategies(Mean=44.8,SD=6.2) and least common
used strategies are compensation strategies(Mean=11.6,SD=2.1).Despite fewer resources and neglected
state of teaching in the state run colleges, students from the public sector reported higher use of learning
strategies abilities, which shows their eagerness, and effort to learn the language. Results of the t test
and chi square reveal that there was a significant effect of sector on strategy use, with private sector
participants reporting greater strategy use. No statistically significant differences were found for major
field of study on strategy use.
Keywords: English language and Learning strategies
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Sürgündeki Şair
“Ağlaram” Şiiri
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The Poet in Exile Mustafa Aga Arif and his Poem "Aglaram"
Afina BARMANBAY1

Öz
Azerbaycan yazılı edebiyatında yüzyıllardan beri var olan gurbet temasının, 19. yüzyıl itibariyle sosyal
sorunlar ihtiva ettiği görülmektedir. Gurbet konulu eserlerin meydana çıkması sosyal sorunların yanı
sıra siyasi sebeplerle de ilintilidir. Coğrafi konumundan dolayı Azerbaycan pek fazla sürgün ve göçlere
maruz kalmıştır. Bölgede Çarlık Rusya hegemonyasının başlamasıyla artan sürgünler, Azerbaycan
edebiyatında gurbet ve gariplik temasının daha çok işlenmesine sebebiyet vermiştir. Ayrıca 19.yüzyıl
şairlerinden birçoğunun eserlerinin günümüze ya hiçbiri ya da yalnızca bir kısmı ulaşmıştır. Bu gibi
nedenlerden dolayı Azerbaycan edebiyatının pek bilinmeyen ilk muhacir şairlerinden Mustafa Ağa Arif,
tanınmayı ve araştırılmayı hak etmektedir.
Mustafa Ağa’nın sürgün edildiği tarih, yer ve sürgün sebebiyle ilgili edebiyat kaynaklarında kesin bir
bilgiye rastlanmamaktadır. Dönemi anlatan tarihî belgelerde Mustafa Ağa’nın şairliğinin yanı sıra askerî
kimliği, tutuklanması ve sürgüne gönderilmesine dair bazı bilgi ve belgelere rastladık.
Çalışmamızda Mustafa Ağa Arif’in kişiliği, yaşamı ve sanatı yeni bilgiler ışığında ele alınacak,
sürgündeyken ağabeyi Kazım Ağa Sâlik’le yaptığı şiirleşmelere yer verilecek, on dokuz dörtlükten
oluşan “Ağlaram” şiiri, eserin ortaya çıkış öyküsüyle birlikte yorumlanacaktır.
Anahtar kelimeler: Mustafa Ağa Arif, Gurbet, Sürgün, “Ağlaram”, Kazım Ağa Sâlik.
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Abstract
The theme of outland that had existed in the written literature of Azerbaijan for centuries started to
contain social problems as of the 19th century. The emergence of literary works related to the outland
was related both to social problems and political reasons. Due to its geographical location, Azerbaijan
faced many exiles and migrations. The exiles that increased with the beginning of the hegemony of
Tsarist Russia in the region caused the theme of outland and strangeness to be more frequently used in
Azerbaijani literature. In addition, the literary works of many poets of the 19th century have not survived
up to the present day or only some of their works have survived. Due to these reasons, Mustafa Aga
Arif, who is one of the first immigrant poets of Azerbaijani literature and who is, unfortunately, littleknown, deserves recognition and research.
There is no definite information in literature sources regarding the date, place and reasons for the exile
of Mustafa Aga, the native of Shikhly village of Gazakh District. In the historical documents describing
that period, we have come across some information and documents regarding Mustafa Aga’s poetry, as
well as his military identity, arrest and exile.
In our study, the personality, life and literary heritage of Mustafa Aga Arif will be studied in the light
of new information, the poetic correspondence maintained in exile between the author and his elder
brother and poet Kazım Aga Salik will be included, and his poem "Aglaram" consisting of nineteen
quatrains will be interpreted together with the story of the emergence of this literary work.
Keywords: Mustafa Aga Arif, Outland, Exile, “Aglaram”, Kazım Aga Salik.

GİRİŞ
Kafkaslarda Çarlık Rusya hegemonyasının başlamasıyla Azerbaycan halkı daha fazla sürgün ve göçlere
maruz kalmış, dolayısıyla bu olaylar ve etkisi edebiyata en çok yansıyan konular içerisinde yer almıştır.
Bundan dolayı 19. yüzyıl itibariyle edebiyatta gurbet teması, sosyal sorunların yanı sıra siyasi sebeplerle
de ilintilidir. Ayrıca şu bir gerçek ki, 19. yüzyıl sonlarına dek yaşayan pek çok şairin eseri ya hiç ya da
bütünüyle günümüze ulaşamamıştır. Bu dönem şairleri ve eserleri hakkında birçok materyali bulup gün
yüzüne çıkarmak, Feridun Bey Koçerli’nin en büyük hizmetlerinden biridir. Bu bakımdan hakkında pek
fazla bilgiye ulaşılamayan “Arif” mahlaslı şair Mustafa Ağa, Çarlık Rusya siyasetinden nasibini alan ve
ilk defa Köçerli tarafından tanıtılan şairlerdendir.
Mustafa Ağa Arif, 1774 yılında Gazah bölgesinin yetiştirdiği aydın kişileriyle ünlü Şıhlı köyünde
doğmuştur. Döneminin tanınan şairlerinden “Sâlik” mahlaslı Kazım Ağa’nın ağabeyidir. Şair Kazım
Ağa Sâlik (1781-1842), ömrünün sonuna kadar doğup büyüdüğü Şıhlı köyünde yaşamış ve kendi
memleketinde vefat etmiştir. Kazım Ağa Sâlik, sevgilisi Tuba’ya yazdığı şiirinde (Köçәrli, 2005: 241)
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kendisi hakkında bir hayli bilgi vermiştir. Sözü geçen şiirde şairin kendi tarifine göre aslen Şemseddil
Sultanlığına bağlı Şemkir’dendir, vatanı Şıhlı köyüdür, avlağı Karayazı2 ormanlarıdır, “Şeyhzade”3
adlanan nesilleri üç yüz kişiden fazladır. Dolayısıyla Sâlik’in kendisi hakkında yazdığı bu sözler,
ağabeyi Mustafa Ağa Arif için de geçerlidir. Rusya’nın hâkim olduğu bölgelerde yürüttüğü siyaset
gereğince, Mustafa Ağa sürgün edilmiş, ömrünün sonuna kadar vatanına dönememiştir. Vefat tarihi tam
olarak belli olmamakla birlikte, 1845 yılı olarak tahmin edilmektedir. Feridun Bey Köçerli, Rusya’nın
zapt ettiği bölgelerde ahalinin kendisine tabi olması için yörelerdeki reis ve hâkimleri sürgüne
gönderdiğini, o zümreden Mustafa Ağa’nın da sürüldüğünü belirtmiştir (Köçәrli, 2005: 235). Arapça ve
Farsça, biraz da Rusça biliyordu; “ziyadesiyle dindar” (Köçәrli, 2005: 235) ve mahlası gibi kendisi de
arif, “hoş tabiatlı ve mert millî bir şairdir” (Vekilli, 1934: 125). Mustafa Ağa, Rusçayı muhtemelen
sürgündeyken öğrenmiştir. Ahmet Caferoğlu, “Azeri Edebiyatında İstiklal Mücadelesinin İzleri”
başlıklı makalesinde Arif’i “istiklal kurbanı”, “kelimenin geniş manasıyla gayretli ve şuurlu bir
milletperver ve istiklalperver bir mücadil” olarak değerlendirir, şairin “İstiklal aşkını gizletemediğinden
Rus istilası ordusu tarafından hıyanetle ittiham edilerek” (Caferoğlu, 1932: 343) sürüldüğünü belirtir.
Mustafa Vekilli “Sürgünde Şairlerimiz” adlı makalesinde Arif için aynı fikirleri ifade etmiştir: “hem
zamanının iyi şairlerinden hem de halk arasında çok sevilmiş ve nüfuslu şahsiyetlerinden biri olmuştur.
Başına felaket de ondan gelmiştir” (Vekilli, 1934: 125). 1930’lu yıllarda Türkiye’de Azerbaycanlı
muhacir aydınlardan Ahmet Caferoğlu ve Mustafa Vekilli, yazdıkları makalelerde Feridun Bey
Koçerli’nin verdiği bilgileri kullanmışlardır. Mustafa Ağa Arif’in “Rusya’nın uzak semtlerine”,
Kazan’a veya Harkov şehrine sürüldüğüne dair bilgiler tekrarlanmaktadır (Köçәrli, 2005: 235;
Caferoğlu, 1932: 343, Vekilli, 1934: 125).

1. Mustafa Ağa Arif Hakkında Yeni Bilgiler
Mustafa Ağa’nın sürgün edildiği tarih, yer ve sürgün sebebiyle ilgili edebiyat kaynaklarında kesin bir
bilgiye rastlanmamaktadır. Bu boşluğu bir miktar olsun kapatmak için Kafkas tarihiyle ilgili kaynaklara
müracaat ettik. Dönemi anlatan tarihî belgelerde şairin tutuklanması ve sürgüne gönderilmesiyle ilgili
birçok bilgi ve belgelere rastladık. Tarihî siyasi olaylarda iştiraki, Mustafa Ağa’nın Gazah’da askerî
güce sahip bir komutan olduğunu göstermektedir. Rus İmparatorluk Ordusunun Korgenerali ve askerî
tarihçi V.A. Potto4, 1887 yılında yazdığı “Kafkas Savaşı” kitabının “Yermolov Dönemi” başlıklı
bölümünde, Şemseddil ve Gazah bölgelerindeki isyanların ortaya çıkma sebeplerini ayrıntılı şekilde
anlatmıştır. Aleksey Petroviç Yermolov5 1816-1827 yıllarında Rus ordusunun Kafkas Kolordusu
komutanlığını ve Kafkasya valiliği görevini yapmıştır. Potto’nun yazdığına göre, bölgelerde Rus
hâkimiyetini güçlendirmek için yapılması gerekenleri hiç tereddüt etmeden yapan Yermolov,
Karayazı – Şimdiki Gürcistan sınırları içerisinde yer almaktadır.
Köçerli’nin latın alfabesine aktarılarak basılan “Azerbaycan Edebiyatı” kitabında verilen şiirde “Şeyhzade”
yazılmasına rağmen Köçerli’nin kendi yazısında neslin adı “Şıhzade” şeklinde aktarılmıştır (Köçәrli, 2005: 241).
Köçerli eserlerinin Kiril alfabesiyle kitap şeklinde ilk baskısında ise şiirdeki gibi “Şeyhzade” yazılmaktadır
(Köçәrli, 1963: 155).
4
Василий Александрович Потто (1836-1911).
5
Алексей Петрович Ермолов (1777-1861).
2
3
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Rusya’nın çıkarlarını zarara uğratan yerli ağaların yetkilerini kısıtladı ve bölgelere kendi memurlarını
atadı. Halk direnişleri 1819 yılının baharında güçlendiği zaman ise Yermolov, sorunların başı olarak
gördüğü iki liderin: Şemsedilli Sultanlığı’ndan Nesib Sultan ve Gazah’dan Mustafa Ağa’nın
tutuklanmasını emretti. 7 Mayıs 1819’da Knyaz Medetov6 onları Yelizavetpol7’e çağırdı ve oradan
Tiflis’e gönderdi (Потто, 2007: 286-287). Ayrıca Enver Çingizoğlu, birinci el kaynak ve arşiv belgeleri
esasında yazdığı “Şemseddil Sultanlığı” adlı kitabında, Rus ordusuna karşı gösterilen ciddi direnç
hareketine Gazah’da Mustafa Ağa’nın, Şemseddil’de ise Nasip Sultan’ın liderlik ettiğini yazmaktadır.
Beyanatların ve tehditlerin hiç bir netice vermediğini gören Yermolov, bu organize harekâtın düzenini
bozmak için Mustafa Ağa’yı ve Nesib Sultan’ı hapsetme kararı aldı. Bu konuda gizli emir alan Medetov,
Nesib Sultan ile Mustafa Ağa’yı Gence’de görüşmelere davet ederek tutuklattı ve Tiflis’e gönderdi
(Arşiv Belgesi: QAKA VI Cild, sәnәd 1032. Aktaran: Çingizoğlu, 2012: 58). Bu olay, isyanın patlaması
için bir sinyal görevini yapmış oldu. Baş mübaşir Yarbay Vadarski’nin raporuna göre, bu tutuklanmalar
Şemseddil’de ağır sonuçlar doğurdu. Sakinler, tarla işlerini bırakıp Elizavetpol’den Tiflis’e götürülen
Nasip Sultan’ı zor gücüyle kurtarmak istedi. Nasip Sultan olacakları önceden tahmin ederek halkı
sakinleştirmek için birisini gönderdi, bu isyanın halkı daha fazla felakete sürükleyeceği konusunda
onları ikna ettirdi. Ardından, önde kadınlar olmak üzere tüm nüfus bir dilekçeyle tutuklanan Nasip
Sultan’ın serbest bırakılmasını talep etti, Yarbay Vadarski ise bu konuda onlara söz verdi. Gazah
bölgesinden mübaşir Yarbay Lapinski’nin bildirdiğine göre, Mustafa Ağa tutuklandığı zaman Gazah’da
da aynı olaylar baş gösterdi (Потто, 2007: 286-288). Gazah mübaşiri Lapinski, raporunda şöyle
yazıyordu: “Mustafa Ağa’nın tutuklanmasına itiraz eden bütün ağalar ve kethüdalar toplaşarak onun
serbest bırakılmasını talep ettiler” (Arşiv Belgesi: QAKA VI Cild, sәnәd 1034. Aktaran: Çingizoğlu,
2012: 59). Tutuklanan kişilerin geçici olarak sürüldüğü ve eğer isyanı bırakıp dağılmazlarsa bir daha
esirlerin asla geri dönmeyeceği hususunda yalan beyanlarla halkı ikna etmeyi başardılar. Dolayısıyla
Gazah ve Şemseddil bölgesinin bütün itiraz ve taleplerine rağmen 12 Haziran 1819’da Nesib Sultan ve
Mustafa Ağa Rusya’ya gönderildi (Çingizoğlu, 2012: 59). Bu durumdan memnun kalan Rus
başkumandan ise yönetime yazdığı mektubunda alınmış olan bu sert tedbirlerin devam edeceğini şöyle
ifade etmiştir: “Halk arasında daha çok nüfuzu ve taraftarı olan Nesib Sultan’ı ve Mustafa Ağa’nı Rusya
guberniyasına gönderdim. …Ben sadece bununla yetinmeyeceğim, çünkü şöyleleri onların arasında pek
çoktur. O insanları, genel olarak bütün halkı gözetim altında tutacağım” (Arşiv Belgesi:: QAKA VI
Cild, sәnәd 1035. Aktaran: Çingizoğlu, 2012: 59). Yeri gelmişken, Şemseddil Sultanlığının başındaki
kişi olan Nesib Sultan (1763-1819) zamanında Rus ordusu terkibinde Gence hükümdarı Cavad Han’a
karşı savaşmış, bu gibi hizmetlerinden dolayı Şemseddil Sultanlığı ve Gazah mahallinin başına
geçirilmişti. Daha sonraki olaylardan ötürü tutuklandıktan sonra aynı yılda - 1819’da öldürülmüştür.
Dolayısıyla Gazah bölgesinin Şıhlı köyünden olan Mustafa Ağa, 7 Mayıs 1819’da Çarlık Rusya
hükûmeti tarafından Gence’ye çağrılarak hapsedilmiş ve Tiflis’e götürülmüş, 12 Haziran’da ise
Rusya’ya gönderilmiştir. Vatanından sürülen Mustafa Ağa bir daha geriye dönememiş, bütün yaşamını
gurbette sıla acısıyla sürdürmek zorunda bırakılmıştır.

6
7

Yermolov’un yardımcısı Ermeni kökenli General Valerian Medetov (1782-1829).
Yelizavetpol – Gence.
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2. Kazım Ağa Sâlik Şiirlerinde Mustafa Ağa Arif ve Şiirleşmeleri
Döneminin tanınan şairi Kazım Ağa Sâlik’in Gazah valisi Palandov’a yazdığı bir şiirinde Mirza Baba,
Kutsi Abbaskulu Ağa (Bakıhanlı), Vâgif, Vidâdi, “Şair” mahlaslı Abdurrahman Ağa Dilbazoğlu gibi
şairlerin adı geçmektedir. Kazım Ağa bu şiirinde ağabeyi Mustafa Ağa Arif’ten de bahsetmiştir. Şiirde
Arif’le ilgili mısralar şöyledir:
Biri Arif, ona cevretti8 devranKi, gurbette şehit ü müpteladır. (Köçәrli, 2005: 243)

Konuyla ilgili bir diğer şiir ise ağabeyi Mustafa Ağa Arif’le “Sensiz” adlı şiirleşmelerdir. Arif’in;
Can zar ü tenim nizar9 sensiz,
Ömrüm başa yetti yâr sensiz.

Feryat ki devr-i namuvafık
Koydu beni ey nigâr sensiz. (Köçәrli, 2005: 238-239)

- mısralarıyla başlayan şiirine Sâlik iki şiir-mektupla cevap vermiştir. Birinci şiirin son mısraları
şöyledir:
Çekmiş hevesin şikeste Sâlik,
Ne kavme bakar ne yade sensiz. (Köçәrli, 2005: 239)

Benzer tarzdaki ikinci şiirinde de ağabeyi Mustafa’ya olan özlem ve hasretini anlatır:
Halka görünür vücudum ama
Benzer bedenim serabe10 sensiz. (Köçәrli, 2005: 240)

Kazım Ağa, sürgündeki ağabeyi Mustafa Ağa Arif’e yazdığı bir diğer şiirinde çaresizliğini şöyle ifade
eder:

Cevretti – eziyet etti.
Nizar – zayıf.
10
Serabe – seraba.
8
9
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Deme bu zahmin11 tabibe, bunda yoktur çaresi,
Merhem-i vuslat diler bu tiği-hicran yaresi,
Gark-ı hun eyler cihanı çeşmimin fevvaresi,
Olmuşam deşt-i fenade “Arif”in avaresi,
Gel ki pâmâl 12eylemiştir “Sâlik”i hicran gemi13. (Köçәrli, 2005: 248)

Şair, yarasını tabibe göstermeye gerek duymaz, çünkü hicran kılıcının açtığı bu yaranın tek merhemi
vuslattır. Gözlerinden fışkıran yaşlar, dünyayı kan gölünde batırır. Fena sahrasında - fani çöllerde
Arif’in avaresi olmuştur. Gel gör ki, ayrılığın neden olduğu şu onulmaz acı, Sâlik’i ayakları altına alıp
ezmiştir.
Kazım Ağa Sâlik’in şairlik maharetinin ağır bastığı bu şiirlerde ağabeyi Mustafa’nın sürgün edilmesinin
ağır etkisi açıkça görülmektedir.

3. “Ağlaram” Şiiri
Rusya’nın sömürgeci siyasetinin bölgelerin önde gelen isimlerine verdiği zarar pek çok edebî eserin
konusu olmuştur. Mustafa Ağa Arif de bu siyasetin kurbanlarındandır. Ahmet Caferoğlu, Mustafa Ağa
Arif’in sürgün hayatında gördüğü “mezalimi ve bilhassa vatanî aşkını şiirlerinde tarif” ettiğini,
eserlerinin oldukça vatani ve millî olduğunu, bu sebepten şairin Rus istilasına karşı beslediği nefretten
katiyen tereddüt edilemeyeceğini belirtmektedir (Caferoğlu, 1932: 343). Mustafa Ağa Arif’in konu
uzmanları tarafından bilinen üç şiiri vardır. Şiirlerin her üçü sürgündeyken yazılmıştır. Bunlardan biri,
önceki bölümde bahsettiğimiz “Sensiz” redifli şiirdir. Diğer şiirini şair, oğlu Ali Ağa’ya yazmıştır. Öğüt
ve nasihat içerikli şiirde oğlunun eğitimini aksatmaması, dininin bütün olması gerektiği önerilmektedir.
Mustafa Ağa Arif’in on dokuz dörtlükten oluşan “Ağlaram” redifli şiiri ise hem hacim ve sanatsal yönü
hem de dönemin siyasi abuhavasını göstermesi bakımından gurbet konulu eserler arasında dikkat
çekmektedir. 1804’te Gence Hanlığının işgalinden sonra Cevad Han hakkında destan yazan
Abdürrahman Ağa Dilbazoğlu’nun da “Ağlaram” adlı bir koşması vardır. Abdürrahman Ağa Dilbazoğlu
da aslen Gazah mahallindendir. Gürcistan hâkimi İrakli tarafından gözleri çıkarılmıştır. Abdürrahman
Ağa Dilbazoğlu’nun “Ağlaram” koşmasının bir dörtlüğü şöyledir:
Elden ayrı düştüm, güzarişim yok,
Sığındım Mevla’ya, gayri işim yok,

Zahm – yara.
Pâmâl – çiğnenmiş, ezilmiş.
13
Gem – gam.
11
12
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Munisim, gamharım14, bir yoldaşım yok,
Serimde15 kavgalar, gallar16, ağlaram. (Köçәrli, 2005: 229)
Her iki şairin trajik kaderine sebep olan, yabancı dış güçlerdir. İlk bakışta benzer gibi görünen aynı adlı
bu eserler aslında birçok yönüyle birbirinden farklıdır. Abdurrahman Ağa’nın şiirinde gözleri oyulmuş
şairin tamamen çaresiz ve umutsuz durumu, Arif’in şiirinde ise ömürlük sürgündeki şairin vatanına
dönmek isteği ve umudu ön plandadır.
Mustafa Ağa Arif’in “Ağlaram” (Köçәrli, 2005: 235-237) şiirinde sıla hasretinin ve yurt özleminin
arkasında, Çarlık Rusya’nın, sömürülen halkların millî düşünce entelektinden mahrum bırakılıp kendi
içinde eritmek siyasetinin vurduğu yaraların sızıntıları, naleleri gayet net şekilde duyulmaktadır.
“Ağlaram” redifli şiire Mustafa Ağa Arif’in ayrı düştüğü vatanına, yakınlarına, dostlarına duyduğu
özlem hissi hâkimdir. Sürgünde sıla hasretiyle kavrulan şairin anıları gözleri önünde canlanır.
Yakınlarının, dostlarının, yârenlerinin yokluğuna dayanamayan şair, gözlerinden kanlı yaşlar akıtır:
Fikreylerem her bir düşer yâdıma
Yâr u hemdem, dost, yârenler, ağlaram.
Dolar didelerim eşk-i al ile
Gözlerimden akar kanlar, ağlaram!
Sebepsiz yere işe düştüğünü söyleyen şair Allah’tan derdine derman ister. Gece gündüz yakınlarını
anarak bazen açıktan bazen de gizli gizli ağlar:
Saldı beni felek işe bisebep17,
Sen eyle bir ilaç ya kadir Çelep18
Anup19 yâr-ı hemdemleri ruz-i şeb20
Kâh aşikâr kah nihanlar ağlaram!
Şair, yârine hayalen mektup yazar. Seher yeli mektubunu yâre götürecektir. Yalnızlıktan gönül derdini
havaya anlatan şair, yurdundan yuvasından derbeder olduğu ve evini barkını kaybettiği için ağlar:

Gamhar – gamlı, tasalı.
Ser – kafa, baş.
16
Gal – burada gürültü patırtı.
17
Bisebep – sebepsiz.
18
Çelep – Allah.
19
Anup – anıp.
20
Ruz-i şep – gece gündüz.
14
15
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Name yazdım yâre badısabadan21,
Derd-i dilim22 izhar ettim havadan,
Düşmüşem avare ilden-obadan,
İtirmişem23 hanımanlar24, ağlaram!
Şair, aylar ve yıllar hesabına kanarak sürgündeki günlerini saymaktadır. Eski devranları hatırladıkça içi
yanar. Bahçıvanlar bahçeleri terk eylemiş, gülistanlar hazan olmuş, sararıp solmuş. Şair, bu devranın
geri dönmesini, yine eski zamanların gelmesini diler:
Vade geçti, günlerimi sanaram25,
Aylar, yıllar hesabına kanaram,
Her zaman yâdıma düşer yanaram
O devranlar, o zamanlar, ağlaram!
Görüm dönsün böyle devran, zamanlar,
Terk eyleyip bağlarını bağbanlar,
Hazan değip, solup gül ü reyhanlar,
Saralıptır gülistanlar, ağlaram!
Şair, seyreylediği, gezdiği, ava çıktığı yerleri hatırladıkça ağlar. Pınarlar, nilüferle süslü çeşmeler, laleli
dağlar, sisli ve karlı yaylaklar gözlerinin önünde canlandıkça şair o günlerin mazide kaldığını
kabullenemez:
Seyreyleyip gezip gittiğim yerler,
Avlağından geçip öttüğüm yerler,
Tarlan26 ile şikâr ettiğim yerler,
Yâda düşer o mekânlar, ağlaram.
Serçeşmeli27, nilüferli bulaklar,
Badısaba – seher yeli.
Derd-i dil – gönül derdi.
23
İtirmişem – yitirmişim.
24
Hanıman – hanuman, ev bark, ocak.
25
Sanaram – sayarım.
26
Tarlan – şahin.
27
Serçeşme – çeşme başı, pınar.
21
22
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Süsenli28, sümbüllü, laleli dağlar,
Dumanlı, çiskinli29, karlı yaylaklar,
Hani bizim o meydanlar, ağlaram.
Şair, beyli ve paşalı yurdunu, vatanının çeşitli ağaçlarıyla rengârenk hâle dönüşen dağları, gül çiçekle
dolu bereketli bağları hatırlar. Şimdi memleketinden hiçbir haber alamıyor. Gazah ve Şemseddin ne
hâlde diye merak edip durur. Kaderin kazası yüzünden eski devranlar elden çıkıp gitmiştir. Hâl
böyleyken şair feryat edip imdat dilemektedir. Derdi günden güne artmaktadır. Sürekli Gazah-Garaman
diye gözyaşı dökmektedir:
Ellerimiz30 vardı beyli, paşalı,
Dağlarımız vardı elvan meşeli,
Süsenli, sümbüllü, ter benövşeli31,
Kaldı bağlar, hıyabanlar, ağlaram.
Bilmem noldu bizim Gazah, Şemseddin,
Gelmedi onlardan bir haber yeğin,
Kaza-yi İlahi bu imiş hemin,
Gitti elden o devranlar, ağlaram!
Dad eylerem32 yeten yoktur feryada,
Derdim olur günden güne ziyada,
Ağlaram her zaman düşende yâda,
Bizim Gazah-Garamanlar, ağlaram!
Şairin kullandığı “Gazah-Garamanlar” ifadesiyle ilgili Köçerli, şöyle bir dipnot düşmüştür: “Bazı
rivayetlere göre, Gazah mahallinde evvelce yurt ve bina salan iki kardeş olmuşlar. Onlardan birinin
adı Gazah, diğerininki Karaman yahut Kahraman’mış. Bu sebepten Gazah mahalline Gazah-Karaman
denirmiş. Mahallin batı semtindeki Gazah, güney doğusundaki ise Karaman’mış” (Köçәrli, 2005: 236).

Süsen – susam çiçeği.
Çiskin – çisenti.
30
El – oba, yurt.
31
Benövşe – menekşe.
32
Dad eylemek – yardım dilemek.
28
29
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Sağlam duruşlu ve er meydanında birbirinden iyi olan Borçalı beyleri misafir karşısında da cömert
davranırlar. Şair bunları özlemle hatırlar. Gazah’da ise durum pek iç açıcı değildir. Ağalık, sultanlık,
hanlık yok olmuş diye soyluluk, şevket ve şanlılık da elden gitmiş. Şair bu duruma ayrıca üzülerek ağlar:
Kaldı paydar33 Borçalı’nın beyleri,
Meydan günü birbirinden yegleri34,
Mihman karşısına mert gelmekleri
Yâdıma düşende onlar, ağlaram!
Hani Gazah? Mihribanlık gedibir35,
Ağalık, sultanlık, hanlık gedibdir,
Nücebadan36 âlişanlık37 gedibdir,
İtibdir38 şevket ü şanlar, ağlaram!

Gurbet elde perişan olan, kendini hasta ve bitkin hisseden şair, yurdunun genç delikanlıları ve servi
boylu, cilveli, nazlı kızları aklına geldiğinde bağrı sökülür, gözlerinden kanlar dökülür, beli bükülür:
Alovlanır39, yanır bağrım sökülür,
Akar, gözlerimden kanlar dökülür,
Düşende yâdıma geddim40 bükülür,
Boyu selvi41 huramanlar42, ağlaram.
Diyar-ı gurbette gözlerim giryan43,
Hatırım şikeste, gönlüm perişan,
Gelir hayalime düşer nagehan O gördüğüm novcavanlar44, ağlaram!
Paydar – payidar, kalıcı.
Yegleri – iyileri.
35
Gedibdir – gitmiştir.
36
Nüceba – necipler, soylu kişiler.
37
Alişanlık – şanlılık, yücelik.
38
İtibdir – yitmiştir, kaybolmuştur.
39
Alovlanır- alevleniyor.
40
Gedd – boy pos, sırt, bel.
41
Selvi – servi, uzun boylu.
42
Huraman – cilveli, nazlı.
43
Giryan – ağlayan.
44
Nocavan (nevcivan) – genç, delikanlı.
33
34
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Şiirde şairin “vatana, gençliğe, halka olan bağlılığı ve muhabbeti ifade edilir” (Qasımzadә, 1974: 59).
Cennet kokan gülistanından – yurdundan yuvasından ayrı düşen şair, nice hanümanlar kaybettiğini
yanarak anlatır. Şairin “alevlenmesi”, “bağrının sökülmesi”, “gözlerinden kanlar akması” gibi eylemler,
tamamen sosyal, tarihî, psikoloji sebeplere dayanan siyasal karakter taşımaktadır. Şöyle ki, Mustafa Ağa
Arif’in “Ağlaram” redifli şiirinin ortaya çıkmasının asıl sebebi, Çarlık Rusya’nın Kafkaslarda yürüttüğü
sömürgeci ve hilekâr politikanın doğurduğu sonuçlarla alakalıydı.
Bülbülümü kaçırmışam elimden,
Ayrılmışam gülşenimden45, gülümden,
Cüda düşüp ulusumdan, elimden,
İtirmişem dudmanlar46, ağlaram!

Şairin gözyaşlarının coşkun sellerinde gemiler batar. Sarıoğluların, yani Rusların elinde esir olduğu için
Müslümanlara seslenerek derdini anlatır:
Gark olur keştiler47 eşkim48 selinde,
Yeşilbaşlar oynar çeşmim gölünde,
Esir oldum ben-i asfer49 elinde,
Ağlaram, ey Müslümanlar, ağlaram!
Görüldüğü üzere, bu mısralarda “şairin Çar zulmüne karşı gazabı, bedii ifadesini bulmuştur”
(Qasımzadә, 1974: 39). Şair, sürgündeyken doğal olarak gerçek dosta ihtiyaç hisseder ve bu boşluğu
daha çok hisseder. Namuslu ve arsız olmayan kişi, ahdine sadık kalır ve mutlaka sözünü tutar. İyi dost
zor günde yanında olur, kötü dost ise seni görmezden gelir.
Her kimde kim namus olur, ar olur
Ahtü ikrarında berkarar olur,50
Yahşı yoldaş yaman günde var olur,
Yaman yoldaş öter, yanlar, ağlaram!

Gülşen – gül bahçesi.
Dudmanlar – hanedanlar, soy sop, sülale.
47
Keşti – gemi.
48
Eşk – gözyaşı.
49
Ben-i asfer – sarı (soluk benizli) oğlu.
50
Sözünü tutar, sözünden dönmez, ahdine sadık kalır.
45
46
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Çaresizliğe rağmen şair sürgünün biteceğine dair umudunu kaybetmez, ama bu aralar aşırı dolmuştur.
Bir an önce sürgün bitecek ve vatanına dönmesine izin çıkacak diye endişe ve heyecanla beklemektedir.
Beklediği iyi haber gelmezse şair gözyaşlarıyla tufanlar koparacaktır. Şiirin sıradaki bendinde ise şair,
gönlünde kopan fırtınaları dolayı yolla Nuh Tufanı’na benzetmektedir:

Bu demlerde gitmek eğer olmasa,
Vatan sarı51 azm-i sefer52 olmasa,
Arif’e bir yahşı haber olmasa
Gör eylerem ne tufanlar, ağlaram!
Gönlüm galıb53 ehl-i tufan içinde,
Dolanır sergerdan54 hayran içinde,
Korkuram ki, ölüm küfran içinde,
Bade gide55 din imanlar, ağlaram!
Caferoğlu’na göre, “Rus istilasına kurban edilen bu güzel ülke bir daha istiklaliyetine kavuşacak mı ve
şair, ana vatanına avdet edebilecek mi diye “Arif”, kısmetine intizar etmektedir”, kendi ölümünden çok
“Rus istilasıyla, millî varlığın ve din, imanın yabancılar elinde ezildiğinden haklı olarak endişe
etmektedir” (Caferoğlu, 1932: 344). Kendini Araf’ta kalmış gibi hisseden şair, “ehl-i tufan” içinde avare
ve şaşkın hâlde dolaşmaktadır. Vatanına dönüş haberini Nuh’un kurtuluş haberi gibi bekleyen şair, kendi
kurtuluşunu vatanına dönmekte görür. Kurtuluşu olacak o karar verilmezse şair, imansızların arasında
ölüp gidecek, böylece dini ve imanı da ziyan olacaktır.

SONUÇ
Mustafa Ağa Arif, Gazah’ın Şıhlı köyünde doğup büyümüştür. Gazah’da askerî güce sahip tarihî bir
şahsiyettir. 19. yüzyıl başlarında bölgelerde baş gösteren ayaklanmalar sonucunda Gazah’ın önde gelen
ve sözü geçen komutanı sıfatıyla tutuklanıp Rusya’ya ömürlük sürgüne gönderilmiştir. Tarihî
kaynaklara istinaden Mustafa Ağa’nın 7 Mayıs 1819’da Rus hükûmeti tarafından Gence’ye çağrılarak
hapsedildiğini ve Tiflis’e götürüldüğünü, 12 Haziran’da ise Rusya’ya gönderildiğini tespit ettik.
Sarı – taraf, doğru (semt).
Azm-i sefer – kesin sefer.
53
Galıb – kalmış.
54
Sergerdan – avare.
55
Bade gide – ziyan ola, uça.
51
52
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Mustafa Ağa Arif’in kardeşi Kazım Ağa Sâlik, döneminin tanınan şairlerindendir. Kazım Ağa Sâlik’in
şiirleri sayesinde Mustafa Ağa hakkında daha fazla bilgi edinilebilmektedir.
Çarlık Rusya’nın bölgede hâkimiyeti ele geçirmesiyle başlanan sürgün ve göçler Azerbaycan
edebiyatında gurbet temasının zenginleşmesine neden olmuştur. 19. yüzyıl itibariyle gurbet konulu
eserlerde sosyal içeriğin yanı sıra siyasi unsurlar da görülmektedir. Dönemin sosyal siyasi hayatını
yansıttığı için Mustafa Ağa Arif’in şiirleri, özellikle “Ağalaram” adlı şiiri dikkat çekmektedir. Şair,
günümüze kadar ulaşan üç şiirini Rusya’da sürgündeyken yazmıştır. Eserlerinde, özellikle on dokuz
dörtlükten oluşan “Ağlaram” redifli şiirinde tarihî siyasi olayların toplumun hayatına etkisi
görülmektedir. Şiirde sürgündeki şairin kendi acısıyla birlikte milletinin ve ümmetinin problemleri de
ele alınmıştır. “Ağlaram” destanı ister şiirsellik ister ele aldığı konu isterse de hacim bakımından gurbet
konulu eserler arasında önemli bir yere sahiptir.
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Öğretmen Adaylarının Konuşma Kaygılarının
Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Examining Pre-Service Teachers' Speech Anxiety in Terms of Various Variables

Aysel ARSLAN1
Sait BARDAKÇI2

Öz
Öğretmenlik mesleği de doğrudan insanla temasa geçen başlıca mesleklerden biridir. Bu çalışmada
öğretmen adaylarının konuşma kaygısına ilişkin bilgilerin cinsiyet, sınıf düzeyi ve branş değişkenler
açısından belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada genel tarama modeli; verilerin elde edilmesinde
Sevim (2012) tarafından geliştirilen “Konuşma Kaygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek geliştirme
çalışmasında güvenirliği .91 bu çalışmada ise .92 olarak bulunmuştur. Araştırmanın örneklemini 20192020 akademik yılı güz döneminde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yedi farklı
branşta eğitimlerine devam eden 267 kadın 146 erkek olmak üzere toplamda 413 öğretmen adayı
oluşturmaktadır. Verilerin analizinde bağımsız iki örneklem ortalamasının karşılaştırılmasında
parametrik istatistiksel yöntemlerden bağımsız gruplar t testi, üç veya daha fazla sayıda grubun
ortalamalarının karşılaştırılmasında ise tek yönlü varyans analizi (Oneway ANOVA) kullanılmıştır.
Elde edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının konuşma kaygılarının düşük düzeyde olduğu, cinsiyet
değişkeninde ölçeğin çevre odaklı kaygı faktöründe kadın öğrenciler lehine anlamlı farklılık bulunduğu
ancak diğer faktörler açısından anlamlı düzeyde farklılık bulunmadığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen Adayı, Konuşma Kaygısı, Üniversite

Sorumlu Yazar, Dr. Öğr. Gör., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO, Çocuk Gelişimi Bölümü
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Abstract
The teaching profession is also one of the main professions that come into direct contact with people. In
this study, it was aimed to determine the knowledge of teacher candidates on speech anxiety in terms of
gender, grade level and branch variables. General screening model in research; The "Speech Anxiety
Scale" developed by Sevim (2012) was used to obtain data. Its reliability was found as .91 in the scale
development study and .92 in this study. The sample of the study consists of a total of 413 teacher
candidates, 267 women and 146 men, who continue their education in seven different branches at Sivas
Cumhuriyet University Faculty of Education in the fall semester of the 2019-2020 academic year. In the
analysis of the data, independent groups t test from parametric statistical methods was used to compare
the mean of two independent samples, and one-way analysis of variance (Oneway ANOVA) was used
to compare the means of three or more groups. According to the findings, it was determined that the
speech anxiety of the teacher candidates was low, there was a significant difference in favor of female
students in the environmental-oriented anxiety factor of the scale in the gender variable, but there was
no significant difference in terms of other factors.
Keywords: Teacher Candidate, Speech Anxiety, University

GİRİŞ
Konuşma becerisi oldukça önemli olup birey diğer kişilerle hayatı boyunca kurduğu her türlü iletişimde
ilk sırada bu beceriyi kullanmaktadır. Bu becerinin yetkin ve etkin bir şekilde kullanılması bireyin
kendini doğru ifade etmesi, söylediklerinin tam ve eksiksiz olarak anlaşılması gibi birçok alanda ona
avantaj sağlanmaktadır. Birey toplumsal bir varlık olarak sürekli bir iletişim ihtiyacı içindedir. Bu
ihtiyacını da büyük oranda konuşarak gidermektedir (Gündüz, 2007). Konuşma becerisi bireyin duyu
ve konuşma organlarında herhangi bir sorun olmaması durumunda çevreden dinlediği sesleri taklit
ederek kazanılmaktadır. Ancak bu becerinin tam olarak etkin kullanılması dilin kurallarının ve
olanaklarının bilinmesiyle mümkün olmaktadır (Özbay, 2005). Konuşma becerisinin gelişmesinde
bireyin zihinsel ve kişilik gelişiminin, psikolojisinin çevresel etkenlerin (Sevim, 2012; Özdemir, 2013),
içinde yaşadığı sosyo-kültürel, ekonomik yapının büyük önemi bulunmaktadır (Sargın, 2006). Konuşma
becerisi bireyin özel, sosyal, akademik ve mesleki alanlarda öne çıkmasında, başarılı olmasında katkı
sunmaktadır (Kurudayıoğlu, 2003).
Konuşma becerisinin öneminin üzerinde durulmasına karşın bireylerin bu beceriyi kullanma konusunda
bazı sıkıntılar yaşadıkları ifade edilmektedir (Sargın, 2006). Ancak bazı durumlarda birey konuşma
yapma konusunda kendini yeterli hissetmez ve konuşma yapması gereken durumlarda yoğun bir kaygı
hissi yaşar. Bu sıkıntılar konuşma kaygısı olarak tanımlanmaktadır. İnsan olmanın temel özellikleri
arasında olan ve hayatta kalma dürtüsüyle ilişkili olduğu belirtilen kaygı; bireyin üzüntü, endişe, korku,
sıkıntı, huzursuzluk, başarısızlık, acziyet, yargılanma endişesine bağlı olarak ortaya çıkan güvensizlik
hissiyle ilişkilidir (Yaman & Suroğlu Sofu, 2013). Bireyin yaşamını idame ettirmesi ve kendini
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tehlikelerden koruması adına bir miktar kaygı olumlu kabul edilmekle birlikte bunun aşırıya vardığı
durumlarda bireyi hareketsiz kılabilmektedir. Kaygının her insanda bulunmasının gerekli ve doğal
olmasına karşın kaygının şiddetinin yüksek ve süresinin uzun olmasının sorun oluşturduğu
belirtilmektedir. Bu durumlarda bireyin hissettiği kaygı onun herhangi bir konuda harekete geçmesine
engel olarak onu başarısızlığa itmektedir (Ellis, 1994). Konuşma kaygısı da benzer şekilde bireyin
konuşma yapması gereken durumlarda tedirginlik, gerginlik yaşamasına, korku yaşamasına neden
olmaktadır.
Konuşma kaygısı hemen herkesin hayatında birçok olumsuzluğa neden olmakla birlikte özellikle insanla
çalışması ve onlarla iletişim kurması gereken mesleklere mensup insanlarda daha büyük bir sorun
oluşturmaktadır. Konuşma kaygısı kişilik kaynaklı olup bireylerin genellikle bir topluluk önünde
konuşması gereken durumlarda ortaya çıkmaktadır. Ancak daha ileri boyutlarda birey herhangi bir
kişiyle konuşurken de bu kaygıyı hissetmektedir (Suroğlu Sofu, 2012; Özdemir, 2013). Konuşma
sürecinde hissedilen kaygı; üzüntü, korku, endişe, kalbin hızla çarpması, kızgınlık, titreme, terleme gibi
fiziksel şekilde kendini gösterebilir (Demir & Melanlıoğlu, 2014). Birey, bu iç gerginliğinin kaynağını
tam olarak bilmediği için çaresiz kalmaktadır (MacIntyre, Clément, & Donovan, 2002). Birey
konuşmaya başladığında düşüncelerini toplamakta zorlanır, olumsuz duygular hisseder, bedeni ve sesi
titremeye başlar, kalbi hızla çarpmaya başlayarak kan akışını artırır, ağzı kurur (Vural, 2007). Birey
konuşma kaygısından kaynaklı sorunlar yaşamaya başlayınca konuşma kalitesi düşer ve konuşmadaki
performansı hakkında da endişelenmeye başlar. Bu durum çok yoğun bir endişe yaşamasına ve
kaygısının katlanmasına neden olur (Özdemir, 2013; Suroğlu Sofu, 2012). Konuşma kaygısı yaşayan
bireylerin çoğu çevrelerindeki herkesin kendi yaşadıklarını fark ettiğini düşünür ve sadece kendisinin
bu sorunu yaşadığına inanır (Yaman & Suroğlu Sofu, 2013). Konuşmanın yapıldığı mekân ve ortama
ilişkin özellikler, konuşulan konun, dinleyici özellikleri de bireyin yaşadığı konuşma kaygısı üzerinde
etkilidir (Sevim, 2012).
Bireyin toplumsallaşma süreçlerine önemli etkisi bulunan okullarda birey kendini ifade etme, duygu ve
düşüncelerini ifade etme olanağı bulmaktadır. Okullardaki öğrenme süreçlerinde sözlü iletişim
dolayısıyla konuşma becerisi önemlidir (Kavcar, Oğuzkan, & Sever, 2004). Bireyin yaşadığı konuşma
kaygısı onun okuldaki öğrenmelerini de olumsuz etkilemektedir. Sözlü ödevlerini sunma, herhangi bir
konuya ilişkin duygu ve düşüncelerini ifade etme konusunda kaçınmaktadır. Bunu yaşayan öğrenciler;
arkadaşlarının olumsuz eleştiri yapacağına ve rezil olacaklarına ilişkin bir yargıya sahiptir (Demir &
Melanlıoğlu, 2014). Eğitim ortamlarında konuşma kaygısı yaşayan veya konuşmaktan kaçınan
öğrencilerin belirlenmesi için öğretmen tüm öğrencileri konuşmaya teşvik etmelidir. Konuşmaktan
kaçınan öğrencilere dolaylı olarak sınıf içinde konuşmaya dayalı görevler vererek onların bu kaygılarını
yenmelerine destek olmalıdır (Yaman & Suroğlu Sofu, 2013). Ancak eğitim süreçlerinde bu kaygıyı
yaşadığı halde fark edilemeyen öğrenciler bulunmaktadır. Hatta bu öğrenciler üniversiteden mezun
olarak mesleki hayatlarına başlamaktadır. Ancak konuşma ile ilgili sorununun üstesinden gelmedikçe
hangi meslekte olursa olsun performansını tam sergilemekte ve kendini ifade etmekte zorlanacaktır.
Özellikle insanlarla iç içe olan ve iletişimin üst düzeyde olduğu mesleklerde konuşma kaygısı bireyin
mesleki başarısını olumsuz yönde çok fazla etkilemektedir. Bu mesleklerden başlıcası öğretmenliktir.
Öğretmenlerin işi insan yetiştirmektir. Bunun için de ifade yeteneklerinin gelişmiş olması ve etkili
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olarak kullanmaları gerekmektedir. Eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğretmen adaylarının konuşma
kaygı düzeylerinin belirlenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Yapılan bu çalışmada da öğretmen
adaylarının konuşma kaygı düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda da aşağıdaki
soruların yanıtları aranmıştır:
a) Öğretmen adaylarının konuşma kaygısı ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları, ölçeğin tamamı ve alt
faktörlerinde hangi düzeydedir?
b) Öğretmen adaylarının konuşma kaygısı ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları cinsiyet, sınıf düzeyi
ve bölüm değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır?

YÖNTEM
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 akademik yılı güz dönemi itibariyle Sivas Cumhuriyet
Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören toplam 413 öğretmen adayı (267 kadın, 146 erkek)
oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu belirlemede kolayda örnekleme yöntemi
benimsenmiştir.
Çalışma grubundaki öğretmen adayı öğrencilerin bazı demografik değişkenlere göre frekans dağılımları
Tablo 1’de verildiği gibidir.

Tablo 1. Çalışma Grubuna Ait Frekans Dağılımları
Frekans

Yüzde (%)

Kadın

267

64.6

Erkek

146

35.4

1. Sınıf

248

60.0

4. Sınıf

165

40.0

Türkçe Öğretmenliği

63

15.2

Okul Öncesi Öğretmenliği

49

11.9

PDR Öğretmenliği

45

10.9

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

64

15.5

Sınıf Öğretmenliği

78

18.9

Fen Bilgisi Öğretmenliği

52

12.6

Matematik Öğretmenliği

62

15.0

Değişkenler
Cinsiyet

Sınıf

Bölüm
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Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan demografik bilgi formu ile
Sevim (2012) tarafından geliştirilen “Konuşma Kaygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Konuşma Kaygısı
Ölçeği 5’li Likert tipinde, 20 adet madde ve 3 tane alt boyuttan oluşan bir ölçektir. Ölçeğin alt boyutları
“Konuşmacı Odaklı Kaygı”, “Çevre Odaklı Kaygı” ve “Konuşma Psikolojisi” şeklinde
adlandırılmaktadır. Ölçekte yer alan ifadelerin cevap seçenekleri olumsuzdan olumluya doğru
“1=Hiçbir Zaman”, “2=Çok Az”, “3=Bazen”, “4=Çoğu Zaman” ve “5=Her Zaman” şeklinde ifade
edilmektedir. Ölçekte ters yönde anlam içeren madde bulunmamaktadır. Ölçeğin geliştirilme
çalışmasında Cronbach alpha güvenirlik katsayılarının ölçeğin tümü için 0.912 olduğu, “Konuşmacı
Odaklı Kaygı” alt boyutu için 0.89 olduğu, “Çevre Odaklı Kaygı” alt boyutu için 0.82 olduğu,
“Konuşma Psikolojisi” alt boyutu için ise 0.87 olduğu belirtilmiştir. Bu çalışmada ise Cronbach alpha
güvenirlik katsayıları ölçeğin tümü için 0.918 olarak, “Konuşmacı Odaklı Kaygı” alt boyutu için 0.878
olarak, “Çevre Odaklı Kaygı” alt boyutu için 0.835 olarak, “Konuşma Psikolojisi” alt boyutu için ise
0.796 olarak bulunmuştur. Bu değerlere göre, ölçekten elde edilen verilerin yeterli ve yüksek düzeyde
güvenirliğe sahip olduğu söylenebilir.

Verilerin Toplanması ve Puanlanması
Veri toplama aracı çalışma grubuna çevrimiçi (online) anket yoluyla Google Forms platformunda
uygulanarak araştırmanın verileri elde edilmiştir. Konuşma Kaygısı Ölçeğine verilen cevaplar en
olumsuz seçenekten en olumlu seçeneğe doğru 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde puanlanmış, ölçeğin tamamına ve
alt boyutlarına ilişkin ortalama puanlar içerdikleri maddelerin toplam puanı madde sayısına bölünerek
hesaplanmıştır.

Kullanılan İstatistiksel Yöntemler
Konuşma Kaygısı Ölçeğine ve alt boyutlarına ait ortalama puanların normal dağılım gösterip
göstermediği çarpıklık ve basıklık katsayıları değerlendirilerek incelenmiş ve hem genel ölçek puanının
hem de alt boyutların tümünün ortalama puanlarının çarpıklık ve basıklık değerlerinin normal sınırlar
olarak kabul edilen ±1.5 aralığında değerler aldığı saptanmıştır. Çalışmada, bağımsız iki örneklem
ortalamasının karşılaştırılmasında parametrik istatistiksel yöntemlerden bağımsız gruplar t testi, üç veya
daha fazla sayıda grubun ortalamalarının karşılaştırılmasında ise tek yönlü varyans analizi (Oneway
ANOVA) kullanılmıştır.

BULGULAR
Bu kısımda araştırma verilerinin analizi sonucunda elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Aşağıda
bulunan Tablo 2’de ölçek maddelerine ilişkin ortalama ve standart sapma puanları yer almaktadır.
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Tablo 2. Konuşma Kaygısı Ölçeği Maddelerine ve Alt Boyutlarına Ait Ortalama ve Standart Sapma
Değerleri
İfadeler

Ort.

ss

Konuşurken beden dilini kullanmaktan çekinirim.
Konuşurken muhatabımın gözlerine bakmaktan çekinirim.

1.91
1.95

0.92
1.02

Önümde bir metin olmadan konuşmak bende kaygı uyandırır.

2.33

1.08

Sempozyum, panel, konferans vb. etkinliklerde konuşma düşüncesi beni gerer.

2.86

1.22

Konuşma konuma farklı açılardan yaklaşamadığım düşüncesi beni endişelendirir.

2.57

1.03

Konuşurken canlı ve coşkulu davranmayı beceremem.

2.28

1.08

Kendimi dinleyicilerin gözünden görme ve eleştirme düşüncesi beni rahatsız eder.

2.33

1.15

Konuşma hızımı iyi ayarlayamadığım zaman elim ayağıma dolaşır.

2.61

1.15

Topluluk önünde konuşmaktan korkarım.

2.53

1.19

2.38

0.89

2.39

1.12

Tanımadığım insanların karşısında konuşmaktan utanırım.

2.38

1.12

Bir konu hakkında aniden konuşmam istendiğinde kaygılanırım.

2.77

1.13

Karşı cinsten biriyle konuşurken heyecanlanırım.

2.16

1.14

Öğretmen ya da amirimle konuşmam gerektiğinde kendimi kaygılı hissederim.

2.31

1.07

İyi tanımadığım biriyle telefonda konuşurken kendimi gergin hissederim.

2.16

1.06

Otorite pozisyonunda olan birisiyle konuşurken kendimi kaygılı hissederim.

2.47

1.07

Konuşurken bana ayrılan sürenin yetmeyeceğinden korkarım.

2.27

1.01

İnsanlara kendimle ilgili konulardan bahsederken utanırım.

2.05

1.05

Konuşurken sözümün kesilmesi bende endişe uyandırır.

2.72

1.27

Konuşmacı Odaklı Kaygı Alt Boyutu
Çevre Odaklı Kaygı Alt Boyutu

2.38
2.38

0.73
0.81

Konuşma Psikolojisi Alt Boyutu

2.35

0.83

Ölçek Toplam

2.37

0.68

Konuşurken zihnimdekileri tam olarak karşılayacak sözcükleri ve cümleleri
kullanmada sıkıntı yaşarım.
Herhangi bir tartışma ortamında söz alarak konuşmaya katılmaktan çekinirim.

̅ = 2.37)
Tablo 2’deki bulgulara göre öğretmen adaylarının genel konuşma kaygısı ortalamalarının (X
̅ = 2.38),
düşük düzeyde olduğu görülmektedir. Benzer şekilde konuşmacı odaklı kaygı alt boyutu (X
̅ = 2.38) ve konuşma psikolojisi alt boyutu (X
̅ = 2.35) ortalama
çevre odaklı kaygı alt boyutu (X
puanlarının da düşük düzeyde olduğu söylenebilir.
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Öğretmen adaylarının konuşma kaygısı ölçeğine ilişkin puan ortalamalarının cinsiyet ve sınıf düzeyi
değişkenlerine göre anlamlı farklılık oluşturup oluşturmadığının belirlenmesine yönelik uygulanan
bağımsız gruplar t test sonuçları Tablo 3’te sunulmuştur.

Tablo 3. Cinsiyet ve Sınıf Düzeyi Değişkenleri Bağımsız Gruplar T Testi Bulguları
Değişken

Ölçek Faktörü
Konuşmacı Odaklı
Kaygı
Çevre Odaklı Kaygı

Cinsiyet
Konuşma Psikolojisi

Gruplar

N

Ort.

ss

Kadın

267

2.41

0.72

Erkek

146

2.32

0.73

Kadın

267

2.43

0.83

Erkek

146

2.27

0.77

Kadın

267

2.37

0.82

Erkek

146

2.31

0.86

Kadın

267

2.41

0.68

Erkek

146

2.30

0.67

1. Sınıf

248

2.43

0.75

4. Sınıf

165

2.29

0.69

1. Sınıf

248

2.41

0.84

4. Sınıf

165

2.33

0.77

1. Sınıf

248

2.38

0.84

4. Sınıf

165

2.33

0.82

1. Sınıf

248

2.41

0.70

4. Sınıf

165

2.32

0.65

Toplam
Konuşmacı Odaklı
Kaygı
Çevre Odaklı Kaygı
Sınıf
Konuşma Psikolojisi

Toplam

t

p

1.124

0.262

2.015

0.045*

0.717

0.474

1.505

0.133

1.947

0.052

0.956

0.340

0.556

0.578

1.351

0.178

Tablo 3’teki t testi bulgularına göre, öğretmen adaylarının genel konuşma kaygısı ortalama puanları
cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir (p>.05). Aynı şekilde öğretmen
adaylarının konuşmacı odaklı kaygı ve konuşma psikolojisi alt boyut ortalama puanları da cinsiyet
değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemekte (p>.05) iken, çevre odaklı kaygı alt boyut ortalama
puanları cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermektedir (p<.05). Grup ortalamaları dikkate
alındığında, kadın öğretmen adaylarının ortalama çevre odaklı kaygı alt boyut puanlarının erkek
öğretmen adaylarına göre anlamlı derecede daha yüksek olduğu söylenebilir.
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Öğretmen adaylarının hem genel konuşma kaygısı ortalama puanları hem her üç alt boyut ortalama
puanları öğrenim görülen sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir (p>.05).
Her ne kadar 1. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının hem genel konuşma kaygısı hem de alt
boyutlarının ortalama puanları 4. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarına göre yüksek bulunsa da
görülen bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildir (Tablo 3).
Öğretmen adaylarının konuşma kaygısı ortalama puanlarının branş değişkenine göre anlamlı farklılık
ortaya koyup koymadığının belirlenmesi için yapılan ANOVA testi sonuçları Tablo 4’te sunulmaktadır.

Tablo 4. Branş Değişkeni ANOVA Testi Bulguları
Değişken

Ölçek
Faktörü

Varyans
Kaynağı
Gruplar Arası

Konuşmacı
Odaklı Kaygı

Gruplar İçi

Gruplar Arası
Gruplar İçi

Gruplar Arası
Konuşma
Psikolojisi

Gruplar İçi

3.486

6

.581

213.150

406

F

p

1.107

0.358

216.636

412

3.013

6

269.501

406

0.756

0.605

0.809

0.563

1.028

0.407

.502

272.513

412

3.359

6

280.998

406

.560
.692

Toplam
Gruplar Arası
Toplam

Kareler
Ort.

.664
Toplam

Bölüm

sd

.525
Toplam

Çevre Odaklı
Kaygı

Kareler
Toplamı

Gruplar İçi

284.357

412

2.863

6

188.524

406

.477
.464

Toplam

191.387

412

Tablo 4’teki sonuçlara göre, öğretmen adaylarının genel konuşma kaygısı ortalama puanlarının
öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri bölüme göre anlamlı bir farklılık göstermediği tespit
edilmiştir. (p>.05). Aynı şekilde konuşmacı odaklı kaygı, çevre odaklı kaygı ve konuşma psikolojisi alt
boyut ortalama puanları da öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri bölüme göre anlamlı derecede
farklılaşmamaktadır (p>.05).
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SONUÇ TARTIŞMA ve ÖNERİLER
Öğretmen adaylarının genel konuşma kaygısı ortalamalarının düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir.
Benzer şekilde konuşmacı odaklı kaygı alt boyutu çevre odaklı kaygı alt boyutu ve konuşma psikolojisi
alt boyutu ortalama puanlarının da düşük düzeyde olduğu söylenebilir. Arslan (2018) tarafından yapılan
çalışmada konuşma kaygısının bu çalışmayla uyumlu olarak düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir.
Arslan, Ilıman ve Aslan (2019), Suroğlu Sofu (2012), Sallabaş (2012) tarafından üniversite öğrencilerine
yönelik yapılan araştırmada ise öğrencilerin konuşma kaygıları orta düzeyde olarak saptanmıştır.
Öğretmen adaylarının genel konuşma kaygısı ortalama puanları cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir
farklılık göstermemektedir. Aynı şekilde öğretmen adaylarının konuşmacı odaklı kaygı ve konuşma
psikolojisi alt boyut ortalama puanları da cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemekte
iken, çevre odaklı kaygı alt boyut ortalama puanları cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.
Grup ortalamaları dikkate alındığında, kadın öğretmen adaylarının ortalama çevre odaklı kaygı alt boyut
puanlarının erkek öğretmen adaylarına göre anlamlı derecede daha yüksek olduğu söylenebilir. Baki ve
Karakuş (2014), Arslan vd., (2019) tarafından yapılan çalışmalarda cinsiyet değişkeninin anlamlı
farklılık oluşturmadığı bulunmuştur. Öğretmen adaylarına yönelik olarak Sevim (2012), Özkan ve
Kınay (2015), Sallabaş (2012) Gedik (2015) tarafından yapılan çalışmalarda da anlamlı farklılık tespit
edilmemiştir.
Öğretmen adaylarının hem genel konuşma kaygısı ortalama puanları hem her üç alt boyut ortalama
puanları öğrenim görülen sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Her ne
kadar 1. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının hem genel konuşma kaygısı hem de alt boyutlarının
ortalama puanları 4. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarına göre yüksek bulunsa da görülen bu
farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildir. Gedik’in (2015) lise düzeyindeki öğrencilerin konuşma
kaygılarını incelediği araştırma bulgularına göre; sınıf düzeyi değişkeni ile konuşma kaygı puanları
arasında anlamlı farklılık tespit edilememiştir. Yıldırım’ın (2015) yaptığı araştırmaya göre de konuşma
katılımcıların konuşma kaygılarının sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı farklılık göstermediği tespit
edilmiştir. Arslan (2018) tarafından yapılan çalışmada sınıf düzeyinin ölçeğin çevre odaklı kaygı
faktöründe anlamlı farklılık olduğu diğer faktörlerde olmadığı belirlenmiştir.
Elde edilen sonuçlara göre, öğretmen adaylarının genel konuşma kaygısı ortalama puanlarının öğretmen
adaylarının öğrenim gördükleri bölüme göre anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Aynı
şekilde konuşmacı odaklı kaygı, çevre odaklı kaygı ve konuşma psikolojisi alt boyut ortalama puanları
da öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri bölüme göre anlamlı derecede farklılaşmamaktadır. Sevim
(2014), Suroğlu Sofu (2012) ve Temiz’in (2015) çalışmalarında bu çalışmayla uyumlu olarak öğrenim
görülen branşın öğrencilerin konuşma kaygıları üzerinde belirleyici derecede anlamlı farklılık
oluşturmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Arslan vd. (2019) tarafından yapılan çalışmada ise branş
değişeninin anlamlı farklılık ortaya koyduğu saptanmıştır.
Konuşma becerisi oldukça önemli bir beceri olup her kademedeki öğrencilerin bu becerisini geliştirmesi
için derslerde uygun fırsatlar sunulması önemlidir. Bu doğrultuda kendini ifade eden ve etkileyen
gerekliğinde ikna becerisi yüksek, sosyal olarak daha aktif gençlerin yetiştirileceği unutulmamalıdır.

772

KAYNAKÇA
Arslan, A. (2018). Ortaokul öğrencilerinin yazma kaygıları ve akademik öz-yeterlik inançlarının çeşitli
değişkenler açısından incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 18(3), 1286-1312.
Arslan, A., Ilıman, E., & Aslan, R. (2019). Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin
Konuşma Kaygıları ve Öz-Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından
İncelenmesi. Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi, 2(4), 124-147.
Baki, Y., & Karakuş, N. (2014). Aresearch on speech of prospective Turkish teacher. The Antropologist,
21, 271-276.
Demir, T., & Melanlıoğlu, D. (2014). Ortaokul öğrencileri için konuşma kaygısı ölçeği: Geçerlik ve
güvenirlik çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 47(1), 103-124.
Ellis, R. (1994). The study of second language acquisition. Oxford University Press.
Gedik, M. (2015). Siirt örnekleminde ortaöğretim öğrencilerinin konuşma kaygılarının incelenmesi.
Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 13, 77-93.
Gündüz, O. (2007). Konuşma eğitimi. A. Kırkkılıç ve H.Akyol (Ed.). İlköğretimde Türkçe öğretimi
içinde. Ankara: PegemA.
Kavcar, C., Oğuzkan, F., & Sever, S. (1997). Türkçe öğretimi. Ankara: Engin.
Kurudayıoğlu, M. (2003). Konuşma eğitimi ve konuşma becerisini geliştirmeye yönelik etkinlikler.
Türklük Bilimi Araştırmaları Türkçenin Öğretimi Özel Sayısı, 13, 267-309.
MacIntyre, P. D., Baker, S. C., Clément, R., & Donovan, L. A. (2002). Sex and age effects on
willingness to communicate, anxiety, perceived competence, and L2 motivation among junior
high school French immersion students. Language learning, 52(3), 537-564.
Özbay, M. (2005). Sesle ilgili kavramlar ve konuşma eğitimi. Millî Eğitim Dergisi, 168, 116-125.
Özdemir, E. (2013). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin konuşma kaygılarının kaynakları. Yüksek
Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Özkan, E., & Kınay, İ. (2015). Öğretmen adaylarının konuşma kaygılarının incelenmesi (Ziya Gökalp
Eğitim Fakültesi örneği). Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 4(3),
1290-1301.
Sallabaş, M. E. (2012). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin konuşma kaygılarının
değerlendirilmesi. Turkish Studies, 7(3), 2199-2218.
Sargın, M. (2006). İlköğretim öğrencilerinin konuşma becerilerinin değerlendirilmesi -Muğla ili
örneğinde-. Yüksek Lisans Tezi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.

773

Sevim, O. (2012). Öğretmen adaylarına yönelik konuşma kaygısı ölçeği. Turkish Studies- International
Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7 (2), 927937.
Sevim, O. (2014). Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe konuşma kaygılarının bazı değişkenler
açısından incelenmesi. EKEV Akademi Dergisi, 60(60), 389-402.
Suroğlu Sofu, M. (2012). Öğretmen adaylarının konuşma kaygıları. Yüksek Lisans Tezi. Sakarya
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
Temı̇ z, E. (2015). Pedagojik formasyon alan öğretmen adaylarının konuşma kaygıları. Journal of
Turkish Studies, 10(3), 985-985.
Vural, B. (2007). Toplum önünde etkili ve başarılı konuşma prezantasyon-sunum. İstanbul: Hayat.
Yaman, H., & Suroğlu Sofu, M. (2013). Öğretmen adaylarına yönelik konuşma kaygısı ölçeğinin
geliştirilmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 17 (3), 41-51.
Yıldırım, G. (2015). Ortaokul öğrencilerinin konuşma kaygıları. Yüksek Lisans Tezi. Uşak Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.

774

1931-1950
Yılları
Arasında
Tbmm
Gündemindeki
Maarif
Politikaları
Tartışmaları
Discussions on Education Policies on the Agenda of the TGNA between 1931-1950
Esra ERZİN1
Mehmet Bedri MERMUTLU

Öz
Cumhuriyetin ilanından sonra gerçekleştirilen inkılâplar ve hayata geçirilen reformlarla Türk ulusunun
kültürel yapısında radikal ve kalıcı değişimler hedeflenmiştir. Parlamenter rejimin simgelerinden biri
olan millet meclisinin oturumlarında tartışma zemini bulan ve zaman zaman siyasetçiler arasında
dikotomiler yaratan bu söylem ve tartışmalar bir dönemin siyasi yapısına ışık tutması açısından önemli
olduğu kadar, Türk toplumunun geçirmiş olduğu sosyolojik değişimler bağlamında da önemlidir. Bu
çalışmanın amacı 1931-1950 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ele alınan maarif
politikaları hakkındaki söylemleri incelemek ve dönemin siyasetçilerinin toplumsal değişimlere
yaklaşımlarını irdelemektir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim Politikaları, Toplumsal Değişimler, Meclis Tutanakları, TBMM.

Abstract
The revelotions and reforms implemented after the proclamation of the Republic aimed at radical and
permanent changes in the cultural structure of the Turkish nation. These discourses and debates, which
find a ground for discussion in the sessions of the national assembly, which is one of the symbols of the
parliamentary regime, and occasionally create dichotomies among politicians, are not only important in
terms of shedding light on the political structure of a period, but also in the context of the sociological
changes that Turkish society has undergone. The aim of this study is to exemine the rhetoric about the
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education policies and the approach of the politicians to social changes in Turkey Grand National
Assembly in the period of 1931-1950.
Keywords: Education Policies, Social Changes, Parliament Protocols, TGNA.

1.GİRİŞ
Kuvvetler ayrılığı teorisine göre, devletin üç temel hukuki kuvveti olarak kabul edilen yasama, yürütme
ve yargı kuvvetleri farklı organlarca kullanılır. Yasama organı, anayasanın verdiği yetkiyle kurulan ve
asli görevi yürütmeyi denetlemek olan meclistir. Meclisin yasa geçirme, değiştirme ve yürürlükten
kaldırma yetkileri vardır. Parlamenter sistemlerin vazgeçilmezi olan meclis toplumun her kanadından
temsilcileri ile ülke demokrasisinin simgesi niteliğindedir.
1876 yılına değin halk üzerinde mutlak egemen olan padişahlık kurumuyla yönetilen Osmanlı
Devleti’nde Tanzimat dönemiyle birlikte cumhuriyet düşüncesinden bahsedilmeye başlansa da dönemin
Osmanlı aydınları meşrutiyetin kurulması ile yetinmişler ve Osmanlı 1876-1878 ile 1908-1918 yılları
arasında mutlak monarşi ile yönetilmiştir. Yasama ile yargı kuvvetlerinin iç içe geçtiği düzende tanzimat
bu iki kuvveti pragmatik metodlarla dengelemeye çalışmış böylelikle padişah ve yöneticiler hukuki bir
nizama bağlanmışlardır. Sonuç olarak iktidar bürokrasi üzerinden sağlanır olmuştur.
I.Dünya Savaşının ardından Mustafa Kemal Paşa önderliğinde başlayan mücadele yalnızca muharebe
meydanlarında değil aynı zamanda siyasi arenada da cereyan etmiştir. Kurtuluş mücadelesinin ilk
yıllarında beliren halk iradesinin egemen olacağı fikri ‘Ulusal Kuvvetleri etken ve ulusal iradeyi egemen
kılmak esastır’ ifadesiyle perçinlenmiştir. (Türkiye'de Cumhuriyetin İlanı, 2021)
Ulusun iradesini somut olarak gösterecek olan kurum 23 Nisan 1920 tarihinde Büyük Millet Meclisi
adıyla kurulmuştur. Yasama ve yürütme yetkilerini Meclis Hükümetinde toplayan 1921 Anayasası, 1923
yılında yapılan değişiklikle parlamenter sisteme doğru kaydırılmıştır. 1924 Anayasası ise hem meclis
hem de parlamenter sistemin özelliklerini taşıyan bir karma sistem olarak ‘kuvvetler birliği görevler
ayrılığı’ şeklinde nitelendirilmiştir. (Asilbay, 2013)
Siyasi istikrarın sağlanmaya çalışıldığı 1920’li yıllar aynı zamanda yeni cumhuriyetin ulaşmayı
hedeflediği muasır medeniyet seviyesindeki Batılı devletlerin kültürlerine yakınlaşmasını sağlayacak
olan inkılâpların ve reformların hayata geçirildiği yıllardır. Bu dönemde Batı kavramıyla yaratılan algı;
ileri, çağdaş, gelişmiş, kültür düzeyi yüksek, rafine zevklere haiz ve uygardır. Kültürlü, terbiyeli ve
uygar olmak kavramlarıyla yüceltilen bu Batılı olma hali cumhuriyetin devrimci kadrolarınca özenilen
ve hem devlet yönetiminde hem de toplumsal hayatta uygulanmak istenen bir durumdu.
Uzun yıllar süren savaşlarda askerlik sebebiyle kaybedilen iş gücü, halkın eğitimsizliği, yoksulluk
mücadele edilmesi gereken büyük sorunlarken, Batının sanayileşme gücüne, kentleşme hızına, bilim ve
teknolojide kaydettiği ilerlemelere yetişebilmek yeni hükümet için büyük çabalar sarf etmeyi
gerektirmekteydi. Nitekim Batılaşmanın özdeşleştirildiği diğer kavramlar ise kentleşme, sanayileşme ve
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modernleşmedir. Hatta bu üç kavramın birbirleri ile olan bağıntıları Batılaşmaya atıflar yapar
niteliktedir.
Sosyolog Johan Willem Schoorl modernleşmeyi Batılaşma ile özdeş görmemekle birlikte,
modernleşmenin Batı’da doğup, Batı kültürü etrafında gelişmesinden ötürü, modernleşmekte olan
toplumların kaçınılmaz bir biçimde Batılaştığını da ifade eder. (Canatan, 2017) Mustafa Kemal’in son
derece radikal bir tutumla gerçekleştirdiği inkılâp ve reform hareketleri modernleşme adına atılan kararlı
adımlar olarak yorumlanabilir.
Mustafa Kemal’in tahayyül ettiği muasır medeniyet seviyesindeki Türkiye için üç önemli adım atılması
gerekmekteydi. İlk olarak emperyalist Avrupa Devletlerinin işgali altındaki ülke topraklarının
kurtarılması, sonra Türk toplumunu ekonomik yönden zayıflatan, çağdaş normlara göre geri bırakan
Osmanlı Devlet kurumlarının tasfiyesi ve son olarak da bu kurumların yerine çağdaş devlet kurumlarının
tesisi. (Erşan, 2006) İlk adım kurtuluş savaşının kazanılmasıyla atılmıştır. İkinci adım ise Cumhuriyet’in
kurulmasından hemen sonra çıkartılan kanunlar ve yapılan inkılâplar ile gerçekleştirilmiştir. Üçüncü ve
en zor olan adım ise, Batıdan ithal edilen kurumların kurulması değil, bu kurumların halk tarafından
benimsenerek uygulanır olması idi.
Yapılan reformlar halkın değişik kesimlerince değişik şekillerde yorumlanmıştır. Aydın kesim için
Batılaşma, ilerleme, laik düzen ve modernleşme kavramlarıyla özdeşleştirilerek gerekli addedilmiş ve
benimsenmiştir. Ancak Batılaşmanın maliyetini karşılamak için alınan ekonomik tedbirler, yeni vergiler
ve düzenlemeler bazı kesimleri rahatsız ederken, Batılaşma hareketleri özellikle mütedeyyin kesimce
dinden uzaklaşma, kötülüğe ve yozlaşmaya müsait bir yaşam biçimini benimseme olarak
yorumlanmaktaydı. Her iki taraf arasında kalan bir kesim ise bazı yenilikleri kabul ederken bazılarına
ihtiyatlı yaklaşıyor ve bu süratli değişimi sakıncalı buluyordu. Oysaki Mustafa Kemal 1922-1936
yıllarına yayılan, pek çoğu devrim niteliğindeki bu değişimleri modernleşme yolunda atılması gereken
zorunlu adımlar olarak görüyor, Batı’nın hayat felsefesinin tüm sembolleri ve değer yargılarıyla bir
bütün olarak benimsenmesini istiyordu. Mustafa Kemal bu isteğin bir ifadesi olarak şu sözleri
söylemiştir:
‘Medeniyim diyen Türkiye Cumhuriyeti halkı zihniyetiyle medeni olduğunu ispat ve izhâr etmek
mecburiyetindedir… Aile hayatiyle, yaşayış tarzıyla medeni olduğunu göstermek mecburiyetindedir.’
(İnalcık, 2020)
Mustafa Kemal yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü temellere oturması, kalıcılığının sağlanması,
Türkiye’nin modern bir ülke, Türk toplumunun modern bir toplum olabilmesi adına gerçekleştirdiği
devrim ve reformların iyi anlaşılarak uygulanabilmesinin ancak iyi eğitimli, aydın ve hür düşünebilen
bireylerce sağlanabileceğine inanıyordu. Mustafa Kemal yeni cumhuriyetin yeni paradigmalarını
yerleştirmek için eğitim kurumundan yararlanmayı düşünmekteydi. Bu nedenle 1921 yılındaki Maarif
Kongresi ile eğitim alanındaki reformları kurumsal bir çerçevede başlattı.
Bilgi, meslek, statü ve çağa uyum sağlama yetisi kazandırma gibi fonksiyonlarının yanı sıra eğitim
manevi değerlerin tanınması, özümsenmesi ve gelecek nesillere aktarılması işlevi ile de en önemli
toplumsal yapılardan birisidir. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurumsal bir eğitim sistemine ve
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ülkenin sürdürülebilir kalkınma, sanayileşme, ekonomiyi güçlendirme bağlamında hamleler
yapabilecek kadroları yetiştirmeye muktedir eğitim politikalarına ihtiyaç duyduğu bir gerçektir.
Söz konusu eğitim kurumlarının tesisi ve kanunların düzenlenmesi, yasama organı olarak TBMM
bünyesinde gerçekleşmiştir. Meclisin ilk üç dönemini kapsayan 1920-1931 yılları arasında sırasıyla
M.Vehbi Bulak, Rızanur, İ.Safa Özler, H.Suphi Tanrıöver, H.Vasıf Çınar, M.Şükrü Saraçoğlu, M.Necati
Uğural, Recep Peker, C.Hüsnü Taray ve Refik Saydam Milli Eğitim Bakanı olarak görev almışlardır.
(Önceki Bakanlar, 2021Mart) Bu dönemde daha ziyade memleketteki okul, öğretmen ve öğrenci
mevcudunun tespitine çalışılmış, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretimin sorunları üzerinde
durulmuştur. (Sarı, 2013) Bu dönemde toplanan I.Maarif Kongresi ve Heyet-i İlmiye çalışmaları da
sürece destek vermiştir. (Güven & Boyraz, 2016)
TBMM 4.dönemi olan 1931-1934 yıllarında, 1930 yılında Milli Eğitim Bakanı olarak göreve gelen Esat
Sagay bu görevi 1932 yılına kadar sürdürmüştür. Sagay’ı takiben Reşit Galip (1932-1933), Yusuf
Hikmet Bayur (1933-1934), Zeynel Abidin Özmen (1934-1935), Saffet Arıkan (1935-1938), Hasan Âli
Yücel (1938-1946), R.Şemsettin Sirer (1946-1948) ve H.Tahsin Banguoğlu (1948-1950) Milli Eğitim
Bakanı olarak görev yapmışlardır.
Kurumsal kimliğe bürünen Milli Eğitim Bakanlığı çalışmaları ve Meclis’e sunulan eğitim yasa
tasarılarıyla amaçlananın, okullarda verilen eğitim ile milli bilincin kazandırılmasının yanı sıra,
gerçekleştirilen inkılâpların ve reformların, idrak ve kabulünün nispeten daha kolay olan genç beyinlerce
özümsenmesi ve uygulanması olduğu düşünülebilir. Doğaldır ki toplumun yaşayış ve hatta düşünüş
biçimleri ile örf, âdet ve geleneklerinde kalıcı değişikliklere gidilmesinin, bir başka deyişle toplumda
yeni kültürel kodlamalar yapılmasının en doğal ve etkin şekli okul ortamında amaçlı ve metotlu
eğitimdir.

2. YENİ HARFLER VE TÜRK DİLİ ÜZERİNE SÖYLEMLER
3 Kasım 1928 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ‘Yeni Türk Harflerinin Kabul ve
Tatbiki Hakkında Kanun’ ile Arap harfleri esaslı Osmanlı alfabesinin kullanımı sonlanmış ve Latin
harfleri esaslı Türk alfabesi kullanıma girmiştir. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine bağlı
Türkiyat Enstitüsünü kurmuş olan Prof. Dr. Fuat Köprülü harf devriminin onuncu yılı münasebetiyle
Ülkü Dergisi’nde harf inkılâbının Ortaçağ Doğu kültüründen silkinip ileri batı kültürüne mensup olma
iradesinin bir göstergesi olduğunu ifade eden bir makale kaleme almıştır. (Korkmaz, 2009) Arap
alfabesindeki harflerin Türkçedeki sesleri karşılamadığı ve okunup yazmasındaki zorluklar gerekçe
gösterilerek gerçekleştirilen inkılâp sayesinde Latin harflerine geçilmekle kalınmamış aynı zamanda
Türk Dili üzerinde yapısal olmasa da sözcük ve kavramların yenilenmesi yolu açılmıştır.
Türk Dili Ural-Altay dil ailesinden gelen eklemeli bir dil olup sözcük türetilmesi sabit köke eklenen
ekler yoluyla olmaktadır. XV. yüzyıl ortalarından sonra Arapça, Farsça ve Türkçe kelimelerin
karışımıyla oluşan ve Osmanlı Türkçesi ise daha karmaşık yapısı nedeniyle daha ziyade eğitimli bir
kesim tarafından kullanılmaktaydı.
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Dilin düşüncelerin üretilmesi ve ifadesinde yegâne araç olduğu düşünülürse, anlamı halkın her
kesimince tam olarak çözülemeyen kelimeler ile dolu bir dilin yönetim ile halk arasındaki iletişimi
düzgün olarak sağlayamayacağı, ülkede fikir gelişimini destekleyemeyeceği ve milli bilinci
besleyemeyeceği aşikardır. Nitekim Aksaray Milletveki Besim Atalay’ın 1931 yılında Maarif Vekâleti
tarafından idare edilecek mektep pansiyonları kanunu münasebeti ile söylediği şu sözler Türk Dili’nin
Türklük bilinci ile alakasını açık bir şekilde ifade etmekle kalmayıp dilin Türkçeleşmesini milletin
kurtuluşu ile ilişkilendirmektedir.
‘Bu memleket ancak düşünüşünde, söyleyişinde, kazancında ne vakit öz Türk olursa o vakit
kurtulmuştur. Halâ daha manasını iyice bilmediğimiz, söyleyemediğimiz Arapça, Acemce tabirleri,
mevzuatımıza girmiştir diye, bir kelimeyi bile atamıyoruz. Hayır efendiler bu kelimeler gelişi güzel
atılmış değildir. Ben bunlarla yirmi sene uğraşmış arkadaşınızım. Burada mücadele ettiğim arkadaşlar
vardır. Hiçbir kelime, Türkçe’nin içine yabancı olarak geçmemelidir. Nasıl bir yabancıyı, Türk
memleketi içinde, başı boş gezmeğe müsaade etmiyorsak, böyle Arapça ve Acemce ve diğer yabancı
kelimelerin yerleşmesine, kökleşmesine, bundan sonra kail olamayız arkadaşlar. Bu nasıl halkçılıktır?’
(Türkiye Büyük Millet Meclisi 4.Dönem Tutanak Dergisi, 2021)
1937 Senesi Maarif bütçe görüşmelerinde söz alan Naşid Uluğ Arap harfleri ile okuyup yazabilenlerin
kasabalarda bile parmakla gösterilebilecek sayıda olduğunu, --kendi deyimiyle- Kemalist rejimin Türk
harflerini millete vermesinin doğudaki halk yığınları için başlatılan ilk kültür hareketi olduğunu
savunmuştur. (Türkiye Büyük Millet Meclisi 5.Dönem Tutanak Dergisi, 2021)
Aynı oturumda söz alan İstamat Özdamar ise Atatürk’ün tarih yazan inkılâplarından Harf İnkılâbı’nın
sönmez ışığı altında Türk kültürünün geniş bir alanda göz kamaştıracak hızla gelişip yükseleceğine olan
inancını dile getirmiştir. Bu sayede büyük şehir merkezlerinden başlayarak en ücra köylere varıncaya
değin okullaşma hızının artacağı, modern bir devlete yakışır medeni bir nesil yetişeceği vurgusu
yapmıştır. (Türkiye Büyük Millet Meclisi 5.Dönem Tutanak Dergisi, 2021)
Özdamar okullarda verilen eğitimde dilin önemine istinaden şu sözleri söylemiştir:
‘Dilin duygu üzerine büyük tesiri, rolü vardır ve bunun içindir ki her millet ve devlet kendi ana dili
üzerinde büyük kıskançlık, asabilik gösteriyor; hiçbir ihmal, fedakârlık yapmıyor. Tabiî ve pek
yerindedir ki biz Türkler de bu yurttaşlarımızın çocuklarının toplu Türk okullarında okumaları, Türk
diliyle konuşmalarını isteriz ve bunu ileri sürerken, milli bir hakkımızın yerini bulması demek
olduğundan, asla çekinmeyiz ve bundan vaz geçemeyiz, zevk duyarız. Aynı zamanda Türk dilini
çocuklara sevdirecek öğretmenlerin fazla iktidarı, temiz karakteri üzerinde de tevakkuf etmeliyiz.’
(Türkiye Büyük Millet Meclisi 5.Dönem Tutanak Dergisi, 2021)
Oturumun sonunda söz alan dönemin Maarif Vekili Saffet Arıkan yapılan eleştiri, öneri ve dileklere
cevap mahiyetinde sarf ettiği sözlerinde mektebin ilerleme, gelişme kaydetmek, milli bilinç ve kültürü
yerleştirmekte bir vasıta, dilin ise gelişmeyi sağlayacak fikirlerin üretilmesinde en mühim anahtar
olduğunu ifade etmiştir. İnsanın kendisini Türk olarak hissetmesinin önemine dikkat çeken Arıkan
sözlerini ‘Ne mutlu Türküm diyene’ ifadesi ile sonlandırmıştır. (Türkiye Büyük Millet Meclisi 5.Dönem
Tutanak Dergisi, 2021)
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Dilin Türkçeleştirilmesi çalışmalarına karşın bazı ticari kurum ve kuruluşların yazılı belgelerinde bu
hassasiyeti göstermiyor olmaları 1939 senesi Maarif bütçesi tartışmaları esnasında Osman Şevki Uludağ
tarafından dillendirilmiştir. Uludağ endişelerini şu şekilde ifade eder:
‘Bir de memleket dahilinde ticaret yapan müesseselerin ilânlarında Türk diline hiçbir kıymet, ehemmiyet
verilmiyor. Bir fotoğraf filmi alınız: içinde İngilizce, Fransızca, Almanca hatta Arapça birçok
tarifnameler olduğu halde Türkçe bir şey göremezsiniz. İlâçlarda da ayni hal. Bir ilâcın içerisinde 8 10 dilden hatta İspanyolca’ya varana kadar tarifeler vardır, fakat Türkçe bir satır bulamazsınız. Bunun
için Türkiye’de ticaret yapan müesseselerin mutlak surette Türk diline ehemmiyet vermelerini Maarif
vekâletinden rica ederim.’ (Türkiye Büyük Millet Meclisi 6.Dönem Tutanak Dergisi, 2021)
Aynı oturumda söz alan Nevzat Ayas gençlerin fikir ve düşüncelerini ifade etmekte yetersiz kaldıklarını;
bu durumun hayatlarında çeşitli olumsuzluklar şeklinde tezahür ettiğini ifade ederken sorunun Türkçeyi
doğru konuşup doğru yazamamaktan kaynaklı olduğunu belirtmiştir. Ayas yaptığı konuşmasında Maarif
Vekili’nden gençlerin Türkçeye saygı, sevgi ve heyecan beslemeleri konusunda tedbirler konmasını
ister. (Türkiye Büyük Millet Meclisi 6.Dönem Tutanak Dergisi, 2021)
Dilin Türkçeleştirilmesi faaliyetleri millet vekilleri arasında kavramlara ilişkin tartışmaların
yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Örneğin ‘mektep’ kelimesi üzerinde yapılan tartışmalarda kelimenin
kapsamının farklı millet vekillerince farklı olarak yorumlandığı gözlemlenmektedir. 6. Dönem Maarif
Vekili Hasan Âli Yücel’e göre mektep, içinde okutanlarla okuyanların bulunduğu yerdir. Bu bağlamda
ilk, orta ve lisenin yanı sıra üniversiteler de mektep kategorisindedir. İstanbul Milletvekili İbrahim
Alâettin Gövsa, Yücel ile aynı fikirde olduğunu ve okul olarak Türkçeleştirilen mektep kelimesinin tüm
eğitim kurumlarını kapsadığını söylemesine karşın Çanakkale Milletvekili Ziya Gevher Etili üniversite
gibi yüksek eğitim müesseselerinin bu kategoriye konulamayacağı hususunda itirazını dile getirmiştir.
(Türkiye Büyük Millet Meclisi 6.Dönem Tutanak Dergisi, 2021)
Dilde öz Türkçe kelimelerin kullanılması hususunda tartışmaya katılan milletvekillerinden birisi de
Antalya Milletvekili Rasih Kaplan’dır. Kaplan öz Türkçe tarım demek olan ‘tar’ kelimesi ile türeyen
‘baytar’ kelimesinin yerine Almanca kökenli ‘veteriner’ kelimesinin kullanılmasından duyduğu
memnuniyetsizliği dile getirmiştir. Bu memnuniyetsizliği son derece yerinde bulan Kütahya Milletvekili
Besim Atalay Macaristan’dan örnekleme yaparak, Macarların Batılı bir devlet olmasına karşın öz
kimliklerinden feragat etmediklerini; Türk milletinin de benliği ve dili üzerinde hassasiyetle durması
gerektiğinin altını çizmiştir. (Türkiye Büyük Millet Meclisi 6.Dönem Tutanak Dergisi, 2021)
Meclis tutanaklarında dikkat çeken bir başka tartışma konusu ise harf inkılâbından sonra Latin harfleri
ile basılan kitap ve eserlerin yanı sıra eski Türkçe ile basılmış olan yapıtların okul kütüphanelerinde yer
alıp alamayacağı konusudur. 6. Dönem Erzurum Milletvekili Kemalettin Kâmi okul kütüphanelerine
eski harflerle basılmış kitapların konulmasına lüzum olmadığını ancak ilim ve sanat değeri yüksek olan
eserlerin milli kütüphanelerde değerlendirilebileceğini söylemiştir. İstanbul Milletvekili İbrahim
Alâettin Gövsa ise 11 sene önce gerçekleşen harf devrimi sonrasında eski dilde basılmış eserlerin
kullanımının yasaklandığını, bulundukları tarihte bu karın halen geçerli olduğunu belirterek eski dil ve
eski dilde yazılmış olan eserlere karşı olan tutumunu sergilemiştir. Esasen bu tartışmalardan anlaşılan,
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eski dilde yazılan kitapların yürürlükten kaldırılması taraflısı olan milletvekillerinin konuyu irticai bir
eylem olarak algılamasından kaynaklı olduğu düşünülebilir. Aynı oturumda söz alan Ziya Gevher Etili,
eski Türkçe ile yazılmış olan eserlerin yasaklanmasının bir kültür birikiminin zayi edilmesi anlamına
geldiğini, bu eserlerin Üniversite kütüphanelerine konularak Türk milletinin geçmiş değerleri ile
bağlarının kopartılmaması gerekliliğini savunmuştur. Diyarbakır Milletvekili Dr. İbrahim Tâli Öngören
ise yeni yazının halkın her kesiminde yeterince sindirilememiş olduğunu; hatta fırsat bulunduğunda eski
alfabe ile yazan kimseler bulunduğunu ileri sürmüştür. 1941 yılı bütçe görüşmelerinde söz alan Bingöl
Milletvekili Feridun Fikri ise Osmanlıcanın ‘kaideli bir lisan’ olduğundan dem vurarak eski Türkçeye
vâkıf bir insan olmasına karşın bazı ders kitaplarındaki dili anlayamadığından bahsetmektedir. (Türkiye
Büyük Millet Meclisi 6.Dönem Tutanak Dergisi, 2021) Feridun Fikri’nin söyleminden, 1941 senesine
gelindiğinde ders kitaplarında muhtelif dil farklılıkları olduğu, bu nedenle öğretimde sıkıntılar yaşandığı
anlaşılmaktadır.

3. DÖNEMİN TOPLUMSAL CİNSİYET PARADİGMALARI
Kadınlar tarih boyunca ev kadını ve analık rolleri ileri sürülerek hane içinde kalmaya ve rollerinin
gerektirdiği işlerle meşgul olmaya zorlanmışlardır. Bu meşguliyet uzun yıllar onları eğitim almaktan,
hane dışındaki dünyayı tanımaktan, hayat felsefelerini oluşturmaktan, yaşadıkları çevre ve hayattan
beklentileri konusunda söz söylemekten, yorum yapmaktan kısacası erkekle eş bir birey olmaktan
alıkoymuştur. Kadın psikolojik olarak zayıf, özgüveni eksik, bilişsel yetenekleri itibarıyla eksik
bırakılmıştır. Bu çaresizliğe erkeğin görünen fiziksel kuvveti de eklendiğinde toplumsal normlar kadını
zayıf ve aciz, erkeği güçlü ve iktidar sahibi karakter olarak biçimlendirmiştir.
Tarihin hemen her döneminde ve her coğrafyada en çok rastlanan erkek egemen bu düzenin özünü
erkeğin üstünlüğü fikri oluşturur. Bu yapının değiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen inkılâplar Türk
kadınına eşitlik, hürriyet ve erkekle eş bir toplumsal statü kazandırmak amacı gütmüştür. Ancak hayata
geçirilen tüm bu değişimlerin halk tarafından anlaşılması, benimsenmesi ve uygulanarak sonraki
nesillere aktarılması gerekmekteydi. Her alanda olduğu gibi yeni Türkiye’nin kültürel kodlarının
modernize edilerek toplumsal cinsiyet paradigmalarının yenilenmesinde, bir başka deyişle Türk kadını
kimliğinin yeniden oluşturulmasında eğitimden faydalanılması gerekmekteydi. Bunun için okur yazarlık
vasfının erkeklere özgü ve -erkek nüfusta bile- son derece düşük olduğu bir dönemde kız çocuklarının
da okutulması gereği vurgulanmalıydı. Özellikle kırsalda ailenin iş gücü olarak görülen kız öğrencilerin
zamanlarını okulda geçirmeleri, karma eğitim şartları dahilinde erkek öğrenciler ile aynı ortamda
bulunmaları, evlendiklerinde baba evine gelecek olan başlık parasının kesilmesi kız aileleri için
kabullenilmesi zor unsurlardandı.
TBMM oturumlarında vuku bulan söylemlerden anlaşıldığına göre, dönemin siyasileri toplumsal
cinsiyet kalıpları konusunda fikirsel ayrılıklar yaşamaktaydı. Bazı milletvekilleri kadını ülkenin
çağdaşlaşma boyutlarından birisi olarak telakki ettiklerinden kız öğrencilerin eğitimleri üzerinde
hassasiyetle durmaktaydılar. Bazı milletvekilleri içinse kız öğrencilerin okutulmaları ve sadece okur
yazar olmakla kalmayarak, eğitimlerini ilerletmeleri için sarf edilen gayretlerinin temelinde kadınların
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toplumsal hayatta erkek ile eşit pozisyonlarda yer almaları, meslek sahibi olmaları ve geleceğin
Türkiye’sinde bilimsel gelişmelere katkı sağlamaları düşüncesi değil, kadının yeri olduğu düşünülen
evinde iyi bir eş, iyi bir anne ve bilinçli bir ev ekonomisti olması gerektiği düşüncesi yatmaktaydı. 1939
senesi Maarif bütçesi görüşmeleri esnasında söz alan Hasib Ahmet Aytuna, köy muallim mekteplerinin
ve kız enstitülerinin sayılarının ivedilikle çoğaltılarak yarının hayatına layık nesiller yetiştirilmesi
gerekliliğine vurgu yapmıştır. (Türkiye Büyük Millet Meclisi 6.Dönem Tutanak Dergisi, 2021)
Buna karşılık bir kadın milletvekili olarak İzmir Milletvekili Şehime Yunus’un verdiği cevap hayli
düşündürücüdür:
‘Kız talebe ne kadar tahsil yaparsa yapsın, herhangi bir mesleğe sülûk ederse etsin, nihayet günün
birinde ana olacağını unutmasın. Esasen bu vazife, aldığı vazifelerin başında gelir ve en doğrusu da
budur. Bu vaziyet karşısında demek istiyorum ki kızlarımız tahsil etmesin(mi); etsin, en yükseğini yapsın
ve nihayetinde de peşin evlâtları müstefid olsun. Şimdi Maarif vekilinden ricam, Enstitülerimiz bu işi
belâgan ma belâğ görüyorlar. Acaba liselerimizde de bu telkini yapamaz mıyız? Ben liseleri iyi tanırım.
16 sene içinde bulundum. Mektebimde zaman zaman kız talebe üzerinde yaptığım sondajlara aldığım
cevaplar beni müteessir etti. Onları açıyorum, onları anlamak için sualler, soruyorum, vesileler
buluyorum. Ben evlenmeyeceğim, doktor olacağım, hâkim olacağım diyorlar. Olsunlar, hepsini
yapsınlar ve nitekim hayat da gösteriyor ki başarıyorlar. Fakat hiçbir zaman bunlar ana olmasına mâni
teşkil etmez. Ana olacağını da göz önünde bulundurmak ve daha ufak yaşta iken ona göre hazırlamak
lâzımdır. Bu, kızlarımızı pek çok kötü maceralardan da uzaklaştırır. Bu feci maceralar öyle fena
şeylerdir ki aile kadını oldukları zamana kadar uzanıyor, çok kötü hale düşürüyor. Bu sonra da devam
ediyor ve dahası alışıyor. Eğer biz ona daha küçük yaşta iken, sen ana olacaksın, yuva kuracaksın dersek
ve bunu aşılarsak -ki bizim eski terbiyemizde pek güzel vardı- kuvvetli, demir gibi, ahlâkı yerinde
analara sahip oluruz. Onun için Maarif vekilimizden ricam; ben kendi hesabıma bu işi çok esaslı
görüyorum, acaba kız mekteplerinde bu telkinleri yapmak imkânları olamaz mı? (Türkiye Büyük Millet
Meclisi 6.Dönem Tutanak Dergisi, 2021)
1941 yılına gelindiğinde mecliste Türk kadınlarının toplum hayatındaki yerleri ve kız öğrencilerin
eğitimlerine ilişkin söylemlerde bir farklılaşma olmadığı görülmektedir. Feridun Fikri’ye göre kız
öğrenciler toplumsal hayatta erkekle beraber çalışmak ve ona denk olmak üzere yetiştirilmektedirler.
Hatta Feridun Fikri kendi çocuklarına ait emellerinden örnek vererek kız çocukların sadece ilkokul
eğitimi ile yetindirilmemeleri gerektiğini söylemiştir. Buna mukabil kızların esas vasıflarının anne
olmak olduğunu, orta mektep ve lise eğitimlerine devam ederek kültür seviyelerini arttırmalarını,
böylelikle Türk cemiyetine layık evlatlar yetiştireceklerini sözlerine ilave etmiştir. İlkokul sonrası
eğitimlerine devam edecek olan kız öğrencilere ithafen, Feridun Fikri, ‘oraya gidenler, aldıkları bilgiler
ve diplomalar ile aile teşkil etmemek mefkûresi peşinde koşmamalıdırlar’ sözüyle söylevini
noktalamıştır. (Türkiye Büyük Millet Meclisi 6.Dönem Tutanak Dergisi, 2021)
Aynı oturumda düşüncelerini dile getiren İzzettin Çalışlar köy mekteplerinde okuyan öğrencilerin
çoğunlukla erkek öğrenciler olduğunu, kız öğrenci sayısını arttıracak girişimlerde bulunulması
gerektiğini söylemekle birlikte okutulan kız öğrencilerin evlilik müessesine sıcak bakmadıklarını;
oysaki kız çocuklarının zamanı geldiğinde evlenip çok çocuklu bir aile anası olmalarının milletin
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geleceği açısından önemli olduğunu belirtmektedir. Çalışlar’a göre kız çocuklarına ileride aile kurarak
ülkenin kalkınmasını sağlayacak bireyler yetiştirme fikri bu fikri benimseyip öğrencilerine de
benimsetmeye çalışan kadın muallimlerce sağlanabilir.
Eğitim politikaları tartışmalarında bahsi geçen bir başka konu ise kadın öğretmenlerdir. 1931 Maarif
bütçe görüşmeleri esnasında Refik Şevket Bey kadın öğretmenlerin gerek bünyesel naiflikleri gerekse
evlilik dahilinde yüklendikleri sorumluluklar sebebiyle görevlerini ihmal edebileceklerini ve bu
durumun yeni yetişmekte olan öğrenciler açısından sorun oluşturacağından bahsetmektedir. (Türkiye
Büyük Millet Meclisi 4.Dönem Tutanak Dergisi, 2021)
Kadınların analık vazifelerinin tüm diğer vazifelerin üstünde olacağına olan inanç Türk kadınını bu
yıllarda çalışma hayatının hemen her kesiminden uzak tutmuştur. İş hayatında kadın için uygun görülen
meslekler ilkokul öğretmenliği ve hemşirelik ile sınırlı kalmıştır.
Denizli Milletvekili Mazhar Müfit Bey’in fikirleri ise dönemin toplumsal cinsiyet paradigmalarını
sarsacak nitelikdeydi denilebilir:
‘Benim bildiğim, muallim-muallime yoktur. Muallim vardır ve gene benim bildiğim bir şey varsa kadın
ve erkek arasındaki kıymet, kadınlık ve erkeklikte değildir. İlimde ve irfandadır. Ben öyle kadın
muallimler tanırım ki emsali erkek muallimlerden ziyade muvaffak olmaktadır…. Zaten demokraside
erkek böyle olacak, kadın böyle olacak yoktur. Mikyas ilim ve fazilettir’ (Türkiye Büyük Millet Meclisi
4.Dönem Tutanak Dergisi, 2021)
Okullarda verilen eğitim dahilinde düzenlenen sanatsal faaliyetler esnasında sahnelenen eserler ve bu
faaliyetlerde rol alan kız öğrencilerin rol gereği giyim, saç ve makyaj gibi kostüm unsurlarının
geleneksel Türk kültürü ile örtüşmemesi ve kız çocukların Batı kültürüne meyletmelerine zemin
hazırlamaları nedeniyle eleştirilmişlerdir.

4. YABANCI DİL EĞİTİMİ HAKKINDA
Osmanlı döneminde Müslüman olmayan halklara kendi dinlerine ait gerekleri öğrenmeleri amacıyla
kendi dillerinde eğitim yapılan okullar açma yetkisi tanınmıştı. Müslüman halk içinse geleneksel eğitim
kurumu medrese idi. Azınlıklara tanınan bu hakkın Kurtuluş Savaşı sonrasında Lozan Barış
Anlaşmasının hükümlerince de garanti altına alınmasıyla, yurtta yabancı dilde eğitim yapan okul
sayısında artış yaşanmıştır. 1924 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile mektep-medrese ikilemi
sonlandırılmış ve tek eğitim kurumu olarak kalan mekteplerde Osmanlı döneminde yabancı dil olarak
öğretilen Arapça ve Farsça yerine İngilizce, Fransızca ve Almanca dersleri konmuştur.
Okullara İngilizce, Fransızca ve Almanca dil derslerinin konulmasındaki amacın dili öğretmenin ötesine
geçerek bu dillerin konuşulduğu Batı ülkelerinin kültürlerinin benimsetilmesi olduğu fikri dönemin
siyasilerince TBMM oturumlarında tartışmaya açılmıştır. Bazı milletvekilleri Batı’da yaşanan bilimsel
gelişmelerin takibi açısından yabancı dil bilmeyi gerekli görürken (Türkiye Büyük Millet Meclisi
6.Dönem Tutanak Dergisi, 2021) bazı milletvekilleri gençleri Batı kültürüne meylettirdiğini
düşündükleri yabancı dil derslerini Türk ulusunun kültürel genetiğine yapılan bir müdahale olarak
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görmüşlerdir. Hatta bu milletvekillerinden biri olan Refik Şevket Bey 1931 yılı Maarif bütçesi
görüşmeleri esnasında bazı ailelerin çocukları için yabancı dilde eğitim yapan okulları özellikle tercih
ettiklerini, Türk okullarını bu okullardan daha aşağı gördüklerini belirterek yakınmıştır. (Türkiye Büyük
Millet Meclisi 4.Dönem Tutanak Dergisi, 2021)
Türk okulları ve yabancı okullar arasındaki karşılaştırmalar sonraki yıllarda da devam etmiştir. 1935 yılı
Maarif bütçesi tartışmaları esnasında Abidin Özmen çocuklarını hangi okula gönderecekleri hususunun
velilerin kendi tasarrufunda olduğunu ancak yabancı dil eğitiminde Türk okullarını gayet başarılı
bulduğunu hatta ilim konularında Türk okullarının yabancı okullardan daha ileri seviyede olduğunu
belirtmiştir. Bunun nedenini de Türk okullarında yabancı dil derslerinin yabancı asıllı öğretmenlerce
verilmesine bağlamıştır. Aynı oturumda söz alan İstamat Özdamar da Türk çocuklarının yabancı dil
eğitimini mutlaka Türk okullarında almaları gerektiğini savunmuştur. (Türkiye Büyük Millet Meclisi
5.Dönem Tutanak Dergisi, 2021)
6. Dönem Milletvekillerinden Rasih Kaplan yabancı dil eğitiminde İngilizce, Fransızca ve Almanca
seçeneklerinin sunulmasından ziyade Japonya’da olduğu gibi tek bir dile yoğunlaşılmasının daha faydalı
olacağını savunmuş ve bu dilin de İngilizce olmasını önermiştir. (Türkiye Büyük Millet Meclisi
6.Dönem Tutanak Dergisi, 2021)
1941 yılı TBMM tutanaklarında Besim Atalay’ın yaptığı şu konuşma da yoğun yabancı dil eğitimine
muhalefetin örneklerindendir.
‘Arkadaşlar, Batı kültürüne yüzümüzü döndüğümüz bir çağda yabancı dili üstün tutmanın aleyhinde söz
söylediğime şaşmayınız. Ben yabancı bir dili çok iyi bilmediğimden her gün acı duymakta olduğum
halde acıyarak söyleyeceğim ki, bunun kısmen aleyhindeyim. Siyasal bilgiler okulu yeni talebe aldığı
zaman Fransızca bilenleri üstün tutuyor. Bu doğru değildir. Biz Cezayir’i idare edecek değiliz.
Fransızca bilsin ondan sonra ne bilirse bilsin...(!) Türkiye’yi idare edeceğiz.’
Bu söylemde altı çizilen gerçek, yabancı dil bilme açılımının yabancı kültürü bilme, bu kültüre yakın
olma hali olup, yabancı bir kültürün Türk kültürüne üstün tutulma durumudur. Nitekim aynı oturumda
Besim Atalay’ın dile getirdiği bir başka gerçek, eğitim almış Türk kadın ve erkeklerinin yabancı
vatandaşlarla evlenmeyi tercih ettikleri gerçeğinden yola çıkılarak yüksek kültür seviyesine kavuşan
gençlerin Türk kültürünü aşağı gördükleri yönündedir. (Türkiye Büyük Millet Meclisi 6.Dönem Tutanak
Dergisi, 2021)
Meclis oturumlarında tartışılan bir başka konu ise Türk Maarif sistemi ve kurumları hakkında araştırma
yapılması ve bulguların raporlanması için yabancı bilim insanlarına başvurulmasına karşın söz konusu
raporlarda sunulan önerilerin dikkate alınmadığı gerçeğidir. (Türkiye Büyük Millet Meclisi 4.Dönem
Tutanak Dergisi, 2021) 4.Dönem Milletvekili Alaettin Bey’in sözünü ettiği raporlar Albert Malsch ve
John Dewey tarafından hazırlanan raporlardır.
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5. KÖYLERDE EĞİTİMİNİN ÖNEMİ
Cumhuriyetin ilk yıllarında nüfusun %85’i köylerde yaşamaktaydı. Yüzyıllar boyu eğitimi ihmal edilen
köy halkı kurtuluş mücadelesi nedeniyle iyice fakir düşmüş, köylerdeki erkek nüfus azalmış, nüfusla
birlikte azalan üretim nedeniyle yoksulluk baş göstermiş ve sefalet başlamıştı. İlk olarak 1914’de Ethem
Nejat, Sabri Cemil ve İsmail Mahir Efendi tarafından dillendirilen köylerdeki eğitim sorunu 1923 İzmir
İktisat Kongresinde tartışılan tarım ve hayvancılık politikaları ile yeniden gündeme getirilmiştir.
(Gündüz, 2015) Kongrede alınan kararlardan birisi köy ilkokullarının geniş bahçelerinin, kümes ve
ahırlarının olması ve bu alanlarda öğretmenlerin öğrencilere uygulamalı olarak tarım ve hayvancılık
anlatması idi. Söz konusu kararın uygulaması 1926 yılında Kayseri Zincidere köyünde ‘Köy Muallim
Mektebi’nin açılması ile başlamıştır. Altı yıl eğitim yaptıktan sonra kapatılan bu mektep köyler için
açılan ilk öğretmen okuludur. 1927 yılında Köy Muallim Mektebine çevrilen Denizli Erkek Muallim
Mektebi de altı yıl boyunca köy öğretmenleri yetiştirdikten sonra 1933’de kapatılmıştır. (Akyüz, 2019)
1928 Harf Devrimi ve sonrasında Millet Mekteplerinin yaygınlaştırılması beklenen sonucu
getirmemişti. 1930’ların ortalarında okuryazar oranı hala nüfusun %25’i oranındaydı. 1935 yılından
sonra bir grup eğitimcinin Eskişehir, Çorum, Kayseri ve Yozgat’ın köylerinde yaptıkları tetkikler
sonucu hazırladıkları bir rapora istinaden dönemin Milli Eğitim Bakanı Saffet Arıkan, Mustafa Kemal
ile yaptığı bir görüşme esnasında sorunu bir kez daha gündeme getirmiş, elinde ödenek olmasına karşın
köy halkını eğitecek yetkinlikte eleman olmadığını belirtmiştir. Askeri eğitim almış olan Mustafa
Kemal’in, askeriyede olduğu gibi çavuşların eğitmen olarak kullanılabileceklerini önermesiyle,
askerliklerini çavuş olarak yapmış olan 85 köy delikanlısı Eskişehir Çifteler Öğretmen okulunda altı ay
süren eğitimin ardından köylerine dönerek köy çocuklarına temel eğitim vermeye başlamışlardır. Bu
çalışma sonraları Köy Enstitüleri olarak anılacak olan oluşuma zemin hazırlamıştır.
30’lu yılların başında Kültür Bakanlığı köyde kalkınmanın temelini atmak için Ziraat Bakanlığı ile iş
birliği yapmış, köylerde eğitim için gerekli kitapları ve tarım aletlerini temin etmeye başlamıştır. Bu
dönemde köylüye tohum, yem, hayvancılık, bahçıvanlık, sütçülük, arıcılık, tavukçuluk bilgileri de
verilmiştir. Dönemin Milletvekillerinden İstamat Özdamar da 1937 yılı Maarif bütçesi görüşmelerinde
köylünün eğitiminde büyük rol oynayan ancak ödeneksizlik nedeniyle kapatılan yatılı okulların yeniden
açılması hususunda görüş bildirmiştir. Bu dönemin Maarif Vekili Saffet Arıkan nüfusu 800’den fazla
olan köylerde 5 sınıflı mektepler, nüfusu 400-800 olan köylerde ise her iki veya üç köye isabet edecek
şekilde 5 sınıflı mektepler yapılmasına çalışıldığını, nüfusu 400’ün altında kalan köylerde ise köy
eğitmenleri vasıtasıyla eğitim sorununa çözüm aranacağını belirtmiştir. (Türkiye Büyük Millet Meclisi
5.Dönem Tutanak Dergisi, 2021)
6. Dönem milletvekillerinden Ahmet Hamdi Dikmen, Meclis oturumlarında söz aldığında köy
muallimlerinin sayısındaki eksikliği dile getirerek bu eksikliğin ivedilikle giderilmesi gerektiğini; zira
köy muallimlerinin sadece köy çocuklarına okuma yazma öğretmekle kalmayıp aynı zamanda köy
halkını zirai bilgilerle aydınlattıklarını da belirtmiştir. Aynı dönemde İzettin Çalışlar köylü kızlarının
eğitimleri hususuna dikkat çekmiş, eğitimli kızların köylerin bayındırlığı açısından önemini
vurgulamıştır. Çalışlara göre erkek öğrenciler aldıkları eğitimi hayata atıldıkları zaman unutmaktadırlar.
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Ancak kız öğrenciler aldıkları eğitimi hayatın her anında kullanarak taze tutmakta, böylelikle köylerin
kalkınmalarına fayda sağlamaktadırlar. (Türkiye Büyük Millet Meclisi 6.Dönem Tutanak Dergisi, 2021)
1944 yılı Maarif bütçesi görüşmelerinde söz alan Emin Ataç, Köy Enstitülerinin öğrencilere sadece
tarım ve hayvancılık bilgi ve pratikleri kazandırmakla kalmadığını, aynı zamanda modern hayatın
vazgeçilmez unsurları konusunda da eğittiğini ifade etmiştir. Bu unsurların başında sanat geldiğini
vurgulayan Ataç’a göre öğrenciler musikiyi ruhun gıdası ya da bir dinlenme vasıtası gibi görmektedirler.
Kimi öğrenci mandolin, gibi Batı’ya mahsus bir enstrüman seçerken kimi öğrenciler kopuz gibi
geleneksel müzik aletlerine yönelmektedirler. Ancak bazı köylerde bu tip sanatsal faaliyetlerin köy halkı
tarafından hoş karşılanmadığına dikkat çeken Ataç sözlerini şu şekilde sonlandırmaktadır:
‘Köy enstitülerinde; yetişenler gerilik için, taassup için, cehalet için açılmış cephede en ileri karakol
bekçisi olmak için yetiştirilmektedir. Ben bu teşkilâtın mensuplarını derin bir vecit içinde gördüm.
Kendilerinden geçmelerdi. Sıfırın altındaki bilmem kaç derecedeki soğuğu istihfafla karşılamışlardı. Bu
vaziyette köye gidenler benim için birer kahramandırlar. Bunları orduya mensup kahramanlar gibi bu
kürsüden selâmlamağı bir vazife bilirim.’ (Türkiye Büyük Millet Meclisi 7.Dönem Tutanak Dergisi,
2021)
Esasen köy halkının eğitilmesi ve köylerin kalkındırılması adına Meclis’e getirilen yasa tasarıları ile
köy enstitüleri projesi sayesinde köy halkının köyde kalmasını sağlamak, köylünün üretime ve
ekonomiye katkısını arttırmak, aynı zamanda ülkenin ihtiyacı olan tarım ve hayvancılık ürünlerinin
köylerden tedarik edebilmek amaçlanmaktaydı. Bunun yanı sıra yurdun çeşitli bölgelerindeki köylerde
var olan halı, kilim, dokumacılık, oymacılık gibi zanaatların yaşatılması da köy okullarındaki eğitimin
hedeflerindendi.

6. EĞİTİMDE BATI KÜLTÜRÜNÜN ETKİLERİ
‘Batı’ değişik açılımları yapılabilecek algısal bir kavramdır. Bu kavram aydınlanma çağı sonrasında
çağdaşlaşma, ilerleme, modernleşme durumlarını içermektedir zira Doğu’da sosyal hayatı dinsel inanış
ve düşünüş biçimleri tanzim ederken, Batı’da hümanist düşünce hüküm sürmektedir. Bu nedenledir ki
Osmanlı’da III. Selim döneminden itibaren Türk kültürünün Batı’ya doğru değişim göstermesi
hedeflenmiştir. Doğululuktan kurtulmanın yolunun dinamik şahsiyetler ve dinamik beyinler
yetiştirmekten geçtiği düşüncesiyle gerçekleştirilen Atatürk İnkılâpları ve sonrasında geliştirilen
Kemalist politikaların amacı Türkiye’nin Batı uygarlığı içerisinde yer edinmesidir. (Azman, 1986)
Osmanlı’da dışarıdan gelen saldırıları önlemek adına askeri düzende yeni yapılanmalar olarak başlayan
Batılaşma hareketleri Tanzimat ile toplumun tüm kurumlarına yayılmış ve Cumhuriyet Türkiye’sinde
yapılan inkılâplar ile Batı tek ve kesin yön olarak tayin edilmiştir. Bu kesinliğin en net ifadesi Mustafa
Kemal’in şu söyleminde yer almaktadır:
“Memleketimizi asrileştirmek istiyoruz. Bütün mesaimiz Türkiye’de asri, binaenaleyh Garplı bir
hükümet vücuda getirmektir. Medeniyete girmeyi arzu edip de Garp’a teveccüh etmemiş millet
hangisidir?” (Cesur, 2018)
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Mustafa Kemal’in idealindeki modern Türkiye’yi kurmanın yolu Batılaşmaktan geçiyordu. Fakat kendi
ifadelerinde sıklıkla tekrarladığı gibi Batılaşma; Batı’nın bilime gelişme imkânı tanıyan rasyonel
düşüncesinin anlaşılması, bu düşünce sisteminin teknoloji yaratmada kullanması, medeniyetin
vazgeçilmezi olarak kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin koruma altına alınması, kişilere eşitlik
sağlanması ve özgür kılınmasıdır. Atatürk için Batılaşma Türk kimliğinin sökülüp atılması ya da Batı
kimliğinin potasında eriyip yitmesi değildi. Mustafa Kemal’in Batılaşma politikaları Cumhuriyetçilik,
Laiklik, Devletçilik, Milliyetçilik ilkeleri ve yapılan inkılâplarla sosyo-politik, sosyo-ekonomik ve
sosyo-kültürel alanlarda hayat bulmuştur.
Batılaşma düşüncesinin halk tarafından anlaşılıp benimsenebilmesi ve yeni Türkiye’de sosyal hayatın
modernleşmesi için geliştirilen politikalar, halka eğitim ve kültürel faaliyetler vasıtasıyla bu yeni yaşam
tarzının gösterilmesi, öğretilmesiydi.
5. Dönem Milletvekillerinden Meliha Ulaş gençlerin yeni sosyal hayata adaptasyonu hususunda şu
sözleri söylemiştir:
‘Arkadaşlar teessüfle şunu söylüyorum ve sizler de her zaman şahit oluyor, görüyorsunuz ki bu muaşeret
içtimaî bilgileri çocuklarımıza öğretmediğimizden onlar büyükleri saymasını, sokakta yürümesini,
otobüs, tramvayda durmasını, Halk evleri, konser, tiyatro, sinemalar ve müsamereler gibi umumî
yerlerde oturmasını, konuşmasını, gülmesini bilmiyorlar. Büyük Cumhuriyetimizin genç ve müdrik
nesline, her gün biraz daha yükselen gençliğine artık bu mühim bilgilerin verilmesi zamanı çoktan
gelmiştir. Bu bilgi ve yetiştirme hiç şüphesiz aile kucağından başlarsa da ve ailenin burada mühim rolü
varsa da, gerek terbiye gerek yurt sevgisi ve gerek içtimaî bilgiler kaynağı olan okullarımızda bunun
işletilmesi, tekâmülü, devamı şarttır. Okullarımızda öğretmenlerimiz, bu noksanlar üzerinde ancak
fırsatın verebildiği pek az bir zaman içinde meşgul oluyorlar. Fakat bunun kâfi gelmediğini bugün
görüyoruz. Sayın Kültür Bakanımızdan yaşama için ve yaşamanın tamamlayıcısı olan bu içtimaî
muaşeret bilgisinin ders şeklinde programa konulmasını dilerim.’ (Türkiye Büyük Millet Meclisi
5.Dönem Tutanak Dergisi, 2021)
Meliha Ulaş’ın söyleminde de belirttiği gibi gençlerin sosyalizasyonu ve yeni Türk kimliğine uyumu
konusuna el atmak üzere Millî Eğitim/Kültür Bakanlığının harekete geçmesi istenmektedir.
Avrupa’ya eğitim maksadıyla gönderilen Türk öğrenciler de Batılı yaşam tarzının Türk sosyal hayatına
tanıtılması hususunda rol oynamışlardır. 1941 Maarif bütçesi görüşmelerinde söz alan Bilecik
Milletvekili Kasım Gülek bu konuya işaret ederek, yurt dışına gönderilen öğrencilerin Avrupa ve
Amerika’da tahsilleri boyunca şahit oldukları hayat tarzlarını aynı bilim alanında edindikleri bilgiler
gibi Türk milletine tanıtabileceklerini ifade etmiştir. Oturumun kapanışında söz alan dönemin Maarif
Vekili Hasan Âli Yücel de yurt dışına eğitime gönderilen öğrencilere ilişkin açıklamalarda bulunmuştur.
Yücel’in sözleri üzerinde durulması gereken konunun öğrencilerin daha ziyade bilimsel edinimleri
olduğu yönündedir. (Türkiye Büyük Millet Meclisi 6.Dönem Tutanak Dergisi, 2021)
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yanı sıra Tercüme Bürosu, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları kurucusu ve
Köy Enstitülerinin fikir babası, tarihçi, musikişinas, edebiyatçı, eğitimci ve gazeteci olarak Cumhuriyet
tarihinin en entelektüel kimliklerinden biri olan Hasan Âli Yücel akıllı, bilgili ve coşkulu bir felsefe
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adamıydı. 7 Yıl, 7 ay ve 7 gün süren bakanlığı döneminde sayısız okul binası yapılmış, eskileri
modernleştirilmiş, yeni üniversiteler açılmış, konservatuar ve sergiler kurulmuş, dünya klasikleri
dilimize çevrilmiş, yalnız çocukların değil onları yetiştiren ana babalarının da eğitimine çalışılmıştır.
(Şengör, 2015)
Kendisi de bizzat Batı kültürüne vâkıf, yabancı dil bilen entelektüel bir kimse olmasına karşın Hasan
Âli Yücel Türk dilinin yabancı kelimelerce işgali konusunda son derece hassas bir tutum sergilemiştir.
Bu tutumu şu sözlerinde görmek mümkündür:
‘Türkçeden gayri her dil bizim için ecnebidir. Bunlardan kelime alıp kullanmak yanlış bir şeydir. Biz
bunu kendi elimizdeki teşkilatla, bize merbut olan müessesatta temin etmek için cehdetmekteyiz.
Yapılmış tercümelerden bu neviden Türkçeye benzemez şeyleri iade ettirmekteyim, o müesseseleri tenkit
etmekte, ikaz etmekteyim.’ (64 Yıllık bir Ömür, Asırlarca Anımsanacak Yapıtları ile Hasan Âli Yücel,
2021)
Batılı eserlerin tercümelerinin yanı sıra Türk Edebiyatına mensup eserlerin neşriyatının da faydalı
olacağı hususu TBMM oturumlarında 7. Dönem Milletvekili Ali Süha Delibaş tarafından dile
getirilmiştir. (Türkiye Büyük Millet Meclisi 7.Dönem Tutanak Dergisi, 2021)
Batı sanatının halka tanıtılması ve bizzat Türk topraklarında icrası konusunda çabalarıyla ön plana çıkan
Milli Eğitim Bakanlarından biri de Saffet Arıkan’dır. Saffet Arıkan, Güzel Sanatlar Akademisi’nin
mimarlık, heykeltıraşlık ve resim bölümleri için yurt dışından şöhretli akademisyenler getirttiklerini, bu
sayede bölümün öğrenci sayısında artış olduğunu ve derslerin düzenli olarak işlendiğini 1937 Maarif
Bütçe görüşmeleri esnasında dile getirmişti. Türk sanatının Batı sanatı gölgesinde kalmasını önlemek
amacıyla Arıkan, Türk Tezyini Sanatlar şubesini de açmıştır. Kurulan konservatuar müzik ve tiyatro
olmak üzere iki bölüme ayrılmış olup tiyatro bölümünün 25 öğrencisinden 9’u kız öğrencilerden
oluşmuştur. Cumhurbaşkanlığı Flarmoni Orkestrası’nın verdiği konserler dönemin diğer sanatsal
faaliyetlerindendir. (Türkiye Büyük Millet Meclisi 5.Dönem Tutanak Dergisi, 2021)
Esasen Cumhuriyet döneminin sanatsal faaliyetleri dönemin milletvekilleri arasında ciddi fikir
ayrılıkları doğurmuştur. Bu fikirsel karşıtlıklar Türk sanatının Batı sanatı karşısında önemini yitireceği,
köreleceği endişesi kaynaklıdır denilebilir. TBMM 6. Dönem milletvekillerinden Osman Şevki
Uludağ’ın sözleri bu tezi doğrular niteliktedir:
‘Maarif Vekâleti halk şarkıları topluyor. Bu, onun vazifesidir. Folklor dediğimiz sahada halk
şarkılarının toplanmasını iyi bir gözle karşılarız. Meselâ Istanbul’daki konservatuar klâsik eserler
topluyor. Ankara’da da halk şarkıları toplanıyor. Fakat halk şarkılarını toplama masrafı yanında bir
de onları armonize etme masrafı konmuş. Armoni melodinin süsüdür. Anadolu’nun bağrından, halkın
ruhundan kopup gelen nağmeleri Garp usulü ile armonize etmenin manası var mıdır, yok mudur,
bilmem. Ben Maarif Vekâletinin toplattığı halk şarkılarını armonize ettirmesine hiç razı değilim. Buna
mukabil (Müzik öğretmen okulu) bilmem, müzik mi, musiki mi? Bence musikidir. Bu müzik okulunda
asırlarca ömrü olan bir milletin asırlarca musiki kültürü mevcut olan Türkün kendi tarihi mukayeseli
musiki tarihi ve kendi musikisinin nazariyatı okutulmaz. Fakat halkın ruhuna munis gelmeyen şeyler
için birtakım masraflar yapılır.’ (Türkiye Büyük Millet Meclisi 6.Dönem Tutanak Dergisi, 2021)
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Benzer bir yaklaşım Batılı tiyatro eserlerinin sahnelenmesi konusunda Besim Atalay tarafından dile
getirilmiştir. Atalay’a göre Batı’dan adapte eserlerdeki kontrolsüzlük neticesinde Türk dilinde
deformasyonlar yaşanmaktadır. Osman Şevki Uludağ’ın bu konu hakkındaki yorumları ise tiyatro
eserlerinin sahnelenmesi esnasında kullanılan kostümler ile yapılan makyaja ilişkin olup bu durumun
özellikle kadın oyuncular açısından sakıncalı olduğu yönündedir. Aynı oturumda söz alan Hasib Ahmet
Aytuna ise gençlerin sinemaya olan meraklarından istifade etmek suretiyle gençlerin sosyal hayatta
davranış kalıplarını değiştirebileceklerini dile getirmiş ve Balkanlardaki örneklerinden bahsederek
muhtelif merkezlerde ‘talebe sinemaları’ açılmasını önermiştir. (Türkiye Büyük Millet Meclisi
6.Dönem Tutanak Dergisi, 2021)
Osman Şevki Uludağ’ın değindiği bir başka konu ise müziktir. Uludağ çağdaş Türk musikisi konusunda
Atatürk’ün beklentilerinin karşılanamadığını ifade ederek bunun sebebini şu sözleri ile açıklamaktadır:
‘Filhakika Türk musikisi senelerden beri Türk kültürünün tamamıyla hazmetmemiş bazı kimseler
tarafından adeta bir ticaret metaı haline gelmiştir. Cumhuriyet’e lâyık bir musikinin vücut
bulamamasına sebep budur. Türk kültürünün yabancılar elinde bu vaziyet iyileşmek kabiliyetinden
mahrum kalmıştır. O halde ki bu Türk kültürü ile tamamiyle ünsiyet edemeyen tüccarlar kendilerine
Türk musikisine ait bir parça getirdikleri zaman bunu piyasa tutmaz diye almıyorlardı. Binaenaleyh bu
vaziyetin neticesi olarak piyasa cüruf ile dolduruldu. Bu cüruf ile dolduruluştan sonra da hakikaten
Türk musikisi yüz kızartıcı bir hale girdi. Halbuki üstatların Cumhuriyet musikisini yalnız halk
musikisinden çıkaramayacakları muhakkaktır. Esasen bu noksan bir yol olduğu gibi biraz da yanlış
yoldur. Avrupa’yı elbette taklit edeceğiz. Fakat onu bilâ kayd ü şart olarak değil, tıpkı harf inkılâbında
olduğu gibi, kendimize uydurarak almamız lâzımdır.’

7. SONUÇ
Türkler, dünyanın en büyük imparatorluklarından birisi olan Osmanlı İmparatorluğunun zayıf düşmesi
ve emperyalist güçlere yenilmesi sonrası verdikleri kurtuluş mücadelesi, siyasi yönetimin değişikliği ve
çok kısa bir sürede hayata geçirilen inkılâpları ile yaşanan kültürel evrim nedenleriyle tarih sahnesinde
büyük bir değişimin mimarı bir ulustur. Bu süreçte değişimin mimarı, fikirdaşları ve ardılları ile bir
yandan ülkeyi yeniden inşa ve kalkındırma hamleleri yaparken bir yandan da hedeflenen muasır
medeniyet seviyesine ulaşmak adına önemli politikalar geliştirmişler ve stratejik kararlar almışlardır.
Tüm bu politikaların hayata geçirilmesi için eğitimin öğretici, bilgilendirici ve kültürleyici
fonksiyonlarından yararlanılmıştır.
Cumhuriyet yönetimine geçilmesine karar verilmesi ile kurulan Millet Meclisi ülkenin kaderini
belirleyen kanun ve kararların tartışıldığı platform olarak eğitime yön verecek olan politikaların da
tartışıldığı ve milletin temsilcilerince karara bağlandığı kurumdur.
Eğitim sistemini kurmak ve işler hale getirmek dönemin siyasilerinin hassasiyetle üzerinde durduğu bir
husustu. Bingöl Milletvekili Feridun Fikri bu hususu şu şekilde ifade etmiştir:
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‘Arkadaşlar; bilhassa bugünkü dünya buhranı daha ziyade göstermiştir ki, milletler için maariflerini
esaslı bir sistemle yürütmek, onların doğrudan doğruya hayatlarının mukadderatını tayin eden bir
keyfiyettir. Bir millet için gençliğini yetiştirmek hususunda tuttuğu yol, istikbali tayin eden en büyük
esastır.’
1931-1950 yılları arasında TBMM’de 4 dönem bulunmaktadır. 4.Dönem:1931-1934, 5.Dönem:19351939, 6.Dönem:1939-1943, 7.Dönem:1943-1946 ve 8.Dönem:1946-1950 yıllarını kapsamaktadır. Bu
yıllarda eğitim -o yılların tabiriyle maarif- konularında yapılan tartışmalar bakanlığın bütçeleri, mevcut
okul, öğrenci ve öğretmenlerin durumları, Türk dili, kız çocuklarının eğitimleri ve köylerin
kalkındırılması için hazırlanan eğitim programlarını kapsamaktadır.
Geliştirilen eğitim politikaları sayesinde Cumhuriyet’in ilanı öncesi yaklaşık %9 olan okur yazar oranı
artmaya başlamış, 1929 itibarıyla açılan millet mektepleri yurdun değişik bölgelerinde faaliyete
geçirilmiştir. Arapça ve Farsça kelimelerin yerlerine öz Türkçe karşılıkları getirilmek suretiyle dilde
sadeleşmeye gidilmişse de bu sefer de dile İngilizce, Fransızca, Almanca gibi batı dillerinden kelimeler
girmeye başlamıştır. Bu durum yabancı dil derslerinin programa konulması ile olduğu gibi, yurt dışından
ders vermek üzere gelen yabancı eğitmenler ve yabancı dilde eğitim yapan okulların bir kesimce tercih
edilir olmasından kaynaklanmıştır. Milletvekillerinin büyük çoğunluğu yabancı dil eğitiminin
gerekliliğine inanmalarına karşın TBMM salonlarında Türk dilinin deformasyonu konusunda endişeler
dile getirilmiştir.
Kız çocuklarının eğitim almaları ve hatta bu eğitimin okur yazarlıkla sınırlı kalmayıp ilerletilmesi
gerektiği pek çok kereler değişik isimlerce dillendirilmesine karşın, millet vekillerinin büyük çoğunluğu
bu eğitimin amacının yarının bilgili eş ve annelerini yetiştirmek olduğu hususunda birleşmişlerdir.
Köy halkının eğitilmesi konusu da hemen her dönemde tüm millet vekillerini ortak bir paydada
buluşturan bir konu olup, bu eğitimin amacı köylerin kalkınması ve ülke ekonomisine katkıda
bulunması, aynı zamanda köylünün köyünde kalmasını sağlamasıdır.
Eğitimin kültürleme görevinden hareketle okullarda Batı kaynaklı eserlerin çevirileri okutulmuş,
tiyatrolarda yabancı dilden adapte eserler sahnelenmiştir. Bu faaliyetlerin amacının halka Batı kültürünü
sanat vasıtasıyla sıkmadan ve zorlayıcı olmadan tanıtıp benimsetmek olduğu düşünülebilir. Ancak bu
faaliyetlerde özellikle kız öğrencilerin yer almaları fikri kimi siyasinin toplumsal cinsiyet algılarına ters
düşmüş ve TBMM oturumlarında muhalif sesler yükselmiştir. Yine de Batı kültürüne ait yaşam
biçimleri ve âdetler hem eğitim hem de kültürel faaliyetler vasıtasıyla toplumun her kesimine sirayet
ettirilmeye ve Türk toplumunun Batı uygarlığı içinde kalıcı bir yer edinmesine çalışılmıştır.
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İngiliz Kolonilerinde Bir Barış Elçisi, Aphra
Behn’in “Oroonoko veya Soylu Köle”
Romanında Sömürgecilik Teorisi1
A Peace Envoy in English Colonies, Aphra Behn’s Colonialism Theory in the Novel “Oroonoko
or the Royal Slave”

Ümit ÖZTÜRK2

Öz
Aphra Behn’in (1640-1689) “Oroonoko veya Soylu Kölenin Gerçek Hikayesi (1688)” romanı sömürge
edebiyatının birçok arketipini bünyesinde barındıran bir metin olarak, bir süreliğine İngiliz
Edebiyatı’nda soylu vahşinin ilk sunumu; sömürgecilik karşıtı, kölelerin serbest bırakılması ve azat
edilmesini destekleyen ilk roman olarak okunmuştur. Buna rağmen zamanla eleştirel bir okur grubu
ortaya çıkmıştır. Bu okurlar ise metine dair sahip olunan bu tür algıların ve rutin okumaların sarsılmasına
ve gizemli noktaların açığa çıkarılmasına çalışmıştır. Bu çalışma kapsamında Behn’in retoriği ve
söylemi kölelik ve sömürgecilik fenomenleri bakımından anlaşılmaya çalışılmıştır. Bütüncül kavrayışını
Edebiyat Sosyolojisi disiplininden alan eleştirel bir perspektifle Behn’in sosyal statüsü, ideolojisi,
eğitimi, arkadaş çevresi, ailesi, mesleği, medeni durumu ve hayatındaki değişimler de analiz edilmeye
çalışılmıştır. Çalışma sonucunda, Behn’in romanının kölelerin azat edilmesinden yana olmadığı ve
sömürgecilik karşıtı olmadığı sonucuna varılmıştır. Metin, karakterlerin köleleriyle olan ilişkileri
açısından okunduğunda Behn’in söyleminde iki tür sömürgecilik modeli çözümlemek mümkün
gözükmektedir. Birisi, Behn tarafından desteklenmekte diğeri ise eleştirilmektedir. Behn, şiddetle
yönetilen ve işkenceye uğrayan kölelere sempati duyarken bir yandan da bünyesinde şiddet ve işkence
olmayan ütopik bir kölelik ve sömürgecilik paradigması kurmaya çalışmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Aphra Behn’in sömürgecilik teorisi, Oroonoko veya Soylu Köle, sömürgecilik,
kölelik, soylu vahşi.

Bu çalışma, yazarın “İngiliz Edebiya"nda Sömürgecilik ve Kölelik (Aphra Behn ’in “Oroonoko veya Soylu Köle”
Romanı Örneği) başlıklı Yüksek Lisans Tezinin yeniden gözden geçirilmesiyle üretilmiştir.
2
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Abstract
As a novel containing the most of the archetypes of the colonial literature, Aphra Behn’s (1640-1689)
text “Oroonoko or the Royal Slave (1688)” was read as the first presentation of the noble savage, first
anti-colonialist and abolitionist novel for some time in the English Literature, however some critical
readers occurred to demystify and disrupt such perceptions and routine readings of the text in time.
Within the scope of this study, Behn’s rhetoric and discourse in the novel were tried to be analyzed in
terms of the phenomena, slavery and colonialism. From a critical perspective taking its holistic
comprehension from the Sociology of Literature, Behn’s social status, ideology, education, social circle,
family, job, marital status and changes in her life were also tried to be analyzed. As a result of the
analysis, it was concluded that Behn’s novel is not an abolitionist and anti-colonialist text. When it is
read from the perspective of the relationships of the colonialist characters with their slaves, it seems
possible to analyze two kinds of colonialism models in Behn’s discourse. One is criticized and the other
is fostered. While Behn sympathizes with the slaves who were tortured and governed by violence, she
tries to construct a utopian paradigm of colonialism and slavery in which there is no violence and torture.
Keywords: Aphra Behn’s colonialism theory, Oroonoko or the Royal Slave, colonialism, slavery, noble
savage.

GİRİŞ
Edebi bir metine ilişkin toplumsal fenomenlerin "yazar, eser ve okur" öğelerini de hesaba katarak
sosyolojik bir muhayyile ile okunması akademik okuma uğraşında bütüncül ve eleştirel bir perspektif
sunar. Bu hususta yazarın biyografisi salt yazarın görüşlerini anlamak açısından değil yazarın yaşadığı
dönemi ve döneme hâkim ideolojileri anlayabilmek bakımından da önem kazanmaktadır. Bu bakış
açısıyla çalışmada “Oroonoko veya Soylu Köle” romanı yazarın sosyal statüsü, ideolojisi, eğitimi,
arkadaş çevresi, ailesi ve mesleği gibi özelliklerinin de hesaba katılmasıyla sömürgecilik ve kölelik
fenomenleri bağlamında retorik ve söylem analizine tabi tutulmuştur. Sömürülenin ve sömürgecinin
portrelerinin çizilmeye çalışıldığı bu çalışmada temel olarak Aphra Behn’in sömürgecilik ve kölelik
kurumlarına karşı tavrının ‘neliği’ üzerinde durulmaktadır.
‘Enigma’ya Dönüşen Biyografisiyle Aphra Behn
Aphra Behn’in her şeyden önce bir İngiliz casusu olarak, daha sonra oyun yazarı, şair, çevirmen ve
romancı kişiliğiyle tanıklık ettiği İngiltere’yi genel hatlarıyla Restorasyon Dönemi İngiltere’si olarak
tanımlamak mümkündür. Bir yanda Tanrı tarafından verilen yönetme hakkının kendisine ait olduğuna
inanan Kral ve ona tabi olanlar diğer yanda ise monarşinin siyasi, dini ve ekonomik alanlardaki
uygulamalarından memnuniyetsizlik duyan Parlamenterler arasında bir mücadele yaşanmaktaydı.
Döneme hâkim olan karmaşa Kral I. Charles’ın Parlamenterler ve taraftarları tarafından idamından sonra
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II. Charles’ın krallığı restore etmesinin ardında yine devam edecekti. Behn, bu mücadelede bir royalist
olarak II. Charles’ın hayranı ve Charles hanedanlığının savunuculuğunu yapmıştı.
Bu dönemin buhranlarıyla yaşamının gizli kalan ayrıntıları birleştiğinde Behn ve eserlerini yorumlamak
zorlaşmaktadır. İç içe geçmiş bitmek tükenmek bilmeyen maskeler, Behn’i maskesi düşürülmesi zor
olan bir karakter haline getirmektedir. Restorasyon dönemi İngiltere’sini gizliliğin endemik olduğu bir
dönem olarak tarif etmek mümkündür. Bu yüzden olsa gerektir ki o kadar meşhur bir kadın olmasına
rağmen Behn hakkında pek fazla bir şey bilinmemektedir. Bununla birlikte bir casus olması sebebiyle
hayatındaki bazı noktaların gizli kalması çok şaşırtıcı bir durum olarak değerlendirilmemelidir.
Yazılarının tümü retorik özelliğe sahip olan Astrea kod adlı 160 numaralı ajan Aphra Behn, profesyonel
bir yazar olarak edebiyat alanındaki kariyerine başlamadan önce profesyonel bir İngiliz casusu olarak
görev yapmıştır. Vaaz haricindeki birçok edebi alanda kalem oynatmıştır. İngiltere’yi Hollanda’ya karşı
uyarmak için hazırladığı gizli mektupları ve raporları Antwerp’ten Londra’ya göndermiştir. Nasıl ki bu
tür raporlarda bazı şifreler kullanmışsa şifre kullanma alışkanlığı edebiyat eserlerine de sirayet etmiştir.
Bu yüzden eserlerindeki şifreleri çözme görevi okurlarına kalmıştır (Todd, 2000: 1-5).
(1640) Aphra Behn3, 1640’ta doğduğunda İngiltere buhranlı bir dönem geçirmekteydi. Döneme dini
ve siyasi ihtilaflar hâkimdi. Kral I. Charles’ın oğlu James Stuart sürgündeydi ve iç savaş İngiltere’deki
ortamı gerdikçe geriyordu. Kızlık soyadı Johnson olarak geçen Aphra (Eaffrey), muhtemelen Kent
Kontluğuna bağlı bir şehir olan Canterbury’de veya Harbledown isimli bir yerleşim biriminde doğdu.
Babası Bartohlomew Johnson bir berber veya bir hancı, annesi Elizabeth’in ise süt annelik yaptığı
rivayet edilmektedir. Behn’in kendisinden dinlenecek olursa; romanı Oroonoko’da pek fazla detaya
girmese de babasından, annesinden, erkek kardeşi ve kız kardeşlerinden bahseder. Sömürge valisi olarak
atanan babasıyla gemi yoluyla Surinam’a gittiklerini; annesi ve kardeşlerinin de kendisiyle birlikte
Surinam’da bulunduğunu; fakat babasının deniz yolculuğu esnasında ölmesi sebebiyle orada fazla
kalamadıklarını söyler. Behn, babasının yasını şu sözleriyle tutar: “…kendisi için hazırlanmış olan
saygınlığa (Surinam’ın yanı sıra otuz altı adanın sömürge valiliği) ve onlardan elde etmeyi umduğu
avantajlara erişemedi.” Behn’in ölümünün ardından kısa bir süre sonra biyografisi yazılmıştır. İsmini
vermeyen bu yazar Behn’in biyografisinin bir kadın tarafından yazıldığını belirtmiştir. Behn’in ilk
biyografi yazarı olan bu kişi, onun romanda kendisine ve ailesine dair vermiş olduğu bilgilerin doğru
olduğunu onaylamıştır. Babasının Lord Willoughby ile olan yakınlığının onu Canterbury’deki sakin
yaşantısını bırakarak Karayipler’deki tehlikeli yolculuğu yönetmeye ve Surinam’daki menfaat dolu
göreve cezbettiğini yazmıştır. Albay Thomas Culpepper isimli bir kişi ise notlarında Behn’in
Canterbury’de veya Sturry’de doğduğunu, Behn’in annesinin kendisine sütannelik yaptığını doğal
olarak Behn’le sütkardeş olduklarını yazmıştır. Verilen bilgilerde Behn’in ailesine dair yapılan
saptamalar birbirleriyle tutarsız olsa da Kent bölgesine yakın bir coğrafyada doğduğu ve kızlık soyadının
Johnson olduğu iddiası farklı biyografilere rağmen tutarlılık göstermektedir.

Aphra Behn’in (1640-1689) hayatına ait bazı kronolojik bilgiler kaynakçada da isimleri verilen şu kaynaklardan
derlenmiştir: (Goreau, 1980), (Woodcock,1989), (Blain, Clements & Grundy, 1990), (Todd, 2000), (Todd, 2003),
(O’Donnel, 2004), (Nash, 2010).
3
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Behn’in hayatına dair yazılanların gerçek olmadığını iddia edenler de olmuştur. Bernbaum, Behn’in
Oroonoko adlı eserinde yazdıklarının gerçek olmadığını; ailesine, özellikle babasının Surinam
misyonuna dair verdiği bilgilerin asılsız olduğunu iddia etmiştir. Surinam kolonisine dair yaptığı
tasvirleri, George Warren’ın “Surinam’ın Objektif Bir Tasviri” adlı kitabından aşırdığını ve orada şahit
olduğunu iddia ettiği hadiselerin hayal ürünü olduğunu ileri sürmüştür (1913:434) Sypher ise Behn’in
Coramantien toplumuna dair yapmış olduğu tasvirleri, kölelik-sömürgecilik pratiklerine ve köle
isyanlarına dair sahip olduğu bilgileri, işkencelerin şekline kadar Surinam yaşamına dair vermiş olduğu
detayları çeşitli kaynaklarla karşılaştırarak şu sonuca varmıştır: “İnsan, bir bütün olarak
değerlendirildiğinde eğer Bayan Behn [Oroonoko’yu] kişisel gözlemleri üzerinden yazmadıysa
Warren’in de hayli ötesine uzanan bazı kaynaklara dayanarak yazmış olmalıdır izlenimine
kapılmaktadır”. (1942:405)
(1649) 1649’da Kral I. Charles idam edildi. Tebaası onun yerine James’ten büyük oğlu, II. Charles’ı
yeni kralları olarak kabul etmişlerdi. Kral II. Charles da sürgünde olduğu için krallığın korunması
görevi, Oliver Cromwell ve Parlamento’yu destekleyen adamlarına düşmüştü. II. Charles’ın adamları
da sürgünün de ona iştirak etmişlerdi. Bu olayın küçük bir kız çocuğu olarak Behn’in ruh dünyasını nasıl
etkilediğin kestirmek zor. Fakat yine de yaşının küçüklüğüne rağmen bir şekilde bu olaydan haberdar
olması ve etkilenmiş olması mümkündür. Her ne kadar ailesine dair vermiş olduğu bilgilerin doğruluğu
tartışılsa da kraliyeti destekleyen bir aileye mensup olma ihtimali İngiltere Kralına karşı sevgisi ve
ileride savunuculuğunu yapacağı Charles hanedanlığına olan sadakati üzerinde etkili olmuş olabilir.
(1660) Behn 20 yaşına girdiğinde dönemin buhranlı siyasi ve sosyal atmosferi tam manasıyla
değişmişti. Kral vekilliği yapan Cromwell’in ölümünden sonra yerine oğlu geçmişti ve zamanla kral
vekilliği çözülüp dağıldı. II. Charles 1660’da Londra’ya döndü ve 23 Nisan1661’de taç giydi. Böylece
krallık yeniden kurulmuş ve Royalistler iş başına gelmişti.
(1663-1664) Aphra Johnson, Lord Willoughby’un kolonisine (Surinam’a) romanda
gerçekleştirdiğini kaydettiği muhtemel ziyaretini gerçekleştirdi. Yine bu ihtimal dahilinde Mayıs
1664’te Surinam’dan ayrılarak İngiltere’ye döndü.
(1664-1666) Aphra Johnson, bazı kaynaklarda Felemenk bazı kaynaklarda ise Alman asıllı Londralı
bir tüccar olduğu söylenen Bay Behn ile muhtemel evliliği gerçekleştirdi, daha sonra Bay Behn öldü
veya ortadan kayboldu. Dul kalan Aphra 1666’da imzasını Behn soyadıyla attı.
(1666) Aphra Behn, 1666 Temmuz’unda Hollanda’yla ilgili istihbarat almak için Bruges ve
Antwerp’e gönderildi. Bazı mektuplarla gerekli birimlere bilgi aktardı ve bu arada büyük bir borç
batağına düştüğü için yetkililerden para istedi.
(1667) Behn, İngiltere’ye döndü, maddi sıkıntı içindeydi borçları sebebiyle hapse girmiş olduğuna
dair söylentiler de mevcuttur. Hollanda, Medway’daki İngiliz deniz kuvvetlerinin gemilerini yaktı ve
Breda anlaşması ile Surinam Hollanda’ya bırakıldı. Karşılığında İngiltere’ye Manhattan Adası verildi.
Böylece Surinam İngiltere’nin elinden çıkmış oldu.
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(1670) Ekmeğini kazanmak için yazmak zorunda olan Behn’in Zoraki Evlilik (Forced Marriage)
adlı ilk oyunu basıldı. Daha sonra oyun yazarlığıyla, şairliğiyle, Fransızca’dan çevirileriyle ve en son
yazdığı romanlarına kadar sürecek olan oldukça üretken olan yazarlık kariyeri, ölümüne kadar devam
edecekti.
(1674) Hollanda ile İngiltere arasında süregelen savaşlar sona erdi.
(1681-1682) Parlamenter “Whigs” üyeleri Charles’ın kardeşi Katolik James’i Charles’tan sonra
tahtın varisi olma hakkından çıkartmak istediler. Bu çatışma “Exclusion” krizi olarak adlandırıldı. II.
Charles itiraz etti. Kriz Toriler ve Whigler olmak üzere ilk siyasi partilerin ortaya çıkmasına sebep oldu.
Royalist Toriler kraliyet yanlılarını Whigler ise parlamenter sistem taraftarlarını temsil ediyordu.
(1685) 6 Şubat’ta II. Charles öldü. Kardeşi II. James 23 Nisan’da onun yerini aldı. Bu arada
Montaigne’in “Denemeler” adlı eseri Aphra Behn’nin arkadaşı Charles Cotton tarafından tercüme
edildi. “Denemeler”deki “Yamyamlar Üzerine” adlı bölümün Oroonoko’da işlenen “soylu vahşi” teması
üzerinde muhtemel etkileri olacaktı.
(1688) “Oroonoko veya Soylu Kölenin Gerçek Hikayesi” romanı yayınlandı. Bir Protestan olan
Orange Prensi William James, destekçileri tarafından II. James’i devirerek tahta çıkması için kışkırtıldı.
William, 5 Kasım’da Torbay’a ayakbastı ve İngilizlerin çoğu saf değiştirerek onun ordusuna katıldı.
James ve destekçileri Fransa’ya kaçtı. William, aralık sonunda kral oldu.
(1689) 13 Şubat’ta Parlamento, William ve eşi Mary’e James’in tahttan çekildiğini düşünerek tahta
çıkma teklifinde bulundu. Kral ve Kraliçe 11 Nisan’da Westminster Abbey’de taç giydiler. Aphra
Behn’e William’ı öven bir şiir yazması teklif edildiğinde bunu kabul etmedi. Zira o hala azılı bir royalist
ve Tory yandaşıydı. Hayranı olduğu hanedanlığın asılan kralı I. Charles gibi Behn de 49 yaşında öldü
ve Westminster Abbey’e defnedildi.
Yapılan kronolojik incelemede Aphra Behn’in ölümüne kadar geçen zaman sürecinde, içinde bulunduğu
ortam ve şartlar pek fazla detaya inmeden sıralansa da çocukluğundan itibaren kendini bir takım siyasi
ve toplumsal hadiselerin, mezhep çatışmalarının içinde bulduğu açık ve net bir şekilde görülmektedir.
Her ne kadar A. Behn’in hangi sınıfa ait olduğunu saptamak ailesine dair bazı bilgilerin tutarsızlığı
sebebiyle zor gözükse de Woolf ve Todd’un bu konudaki tespitleri dikkate değerdir. Todd, Behn’i
benimsediği siyasi ve sosyal prensipler itibariyle bir psödo-aristokrat olarak tanımlamıştır. Yani Behn,
içinde doğup büyüdüğü aile itibariyle üst sınıftan olmamasına rağmen onların görüşlerini ve imajlarını
içselleştirmiş; ayrıcalıklarını, hak iddialarını desteklemiş ve kültürlerini beğenerek o kültüre hizmette
bulunmuştur (2000:224).
Asıl ait olduğu sınıf ise Woolf’un da saptamasıyla orta sınıf olarak kabul edilebilir. Zaten kalemi ve
aklıyla ekmeğini kazanmak için çalışan bir kadın olması da bu görüşü desteklemektedir. Aphra, Bay
Behn ile yapmış olduğu muhtemel evlilikten sonra bir şekilde dul kalmıştı ve başının çaresine bakmak
zorundaydı. Bu açıdan Woolf, içine düşmüş olduğu maişet derdi açısından Behn’i önceki kadın
yazarlardan ayrı bir köşeye oturtmuş ve bir orta sınıf kadını olduğu yorumunu yapmıştır. Behn’i “halk
tipi güldürü anlayışı, canlılık ve yüreklilik gibi erdemlerin tümüne sahip bir orta sınıf kadını” olarak
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tanımlayan Woolf, onunla birlikte çok önemli bir köşenin dönüldüğünü ifade etmiştir. Behn’den önce
yazı yazmanın aristokrasiye mensup olan kadınlara has bir eylem olduğunu; Behn’le birlikte bu
geleneğin yıkıldığını, “Büyük malikânelerine kapanmış, yalnızca kendi zevkleri için, kitaplarının
arasında okuyucusuz, eleştirmensiz yazı yazan o büyük soylu hanımefendileri geride bırakıyoruz.”
sözleriyle vurgulamıştı. Behn, aklını ve kalemini kullanarak para kazanmaya mecbur olmuş ve verdiği
mücadele neticesinde bir kadının bunu yapabileceğini kanıtlamıştı. Onunla birlikte “…düşünce
özgürlüğü ya da daha doğrusu, zamanın akışı içinde aklın istediğini yazmakta özgür olabilme olasılığı
başlıyordu. Mademki artık Aphra Behn bunu yapmıştı, kızlar anne babalarına gidip “Bana harçlık
vermeniz gerekmez, kalemimle para kazanabilirim” diyebilirlerdi.”
Her ne kadar durum böyle olsa da dönemin şartları içinde bir ebeveynin böyle bir talebe karşı vereceği
yanıt oldukça sertti. Woolf’un böyle bir talebin cevabının uzun yıllar boyunca şu şekilde olacağına
hükmetmişti: “Yaa, Aphra Behn gibi bir hayat mı? Ölmek daha iyi!” Ve ardından her zamankinden
daha hızlı çarpan bir kapı”. Behn’in ölümünün ardından 18. yüzyılın ilerlemesiyle birlikte yüzlerce
kadın çeviri yapmaya ve bir şeyler yazmaya başlamıştı. 18. Yüzyılın ikinci yarısında gelindiğinde ise
kadınlar arasında da entelektüel faaliyetler hareket kazanmıştı. Shakespeare üzerine denemeler
yazılıyor, klasiklerden çeviriler yapılıyor ve konuşmalar ve toplantılar düzenleniyordu. Böylece
kadınların da yazarak, duygu düşüncelerini ifade ederek para kazanabilecekleri, harçlıklarını kazanıp ev
ekonomisine katkıda bulunabilecekleri gerçeği ispat edilmiş oluyordu. Ve daha da önemlisi bunu yapan
“orta sınıf” kadınıydı. Behn’in toplum içindeki yeri ve rolüyle kadının değişimine yapmış olduğu
katkıyı Woolf şu cümlesiyle özetlemişti: “Onlara düşüncelerini açıklama hakkı kazandırdığı için tüm
kadınlar birlik olup Aphra Behn’in mezarını çiçeklerle donatmalılar” (1929: 47-49).
Behn, yazmış olduğu çoğu oyunun önsöz ve sonsöz kısımlarında dışlandığı edebiyat piyasasında
erkeklerle rekabet etme hakkının olduğunu açıkça dile getirmişti (Nash, 2010:3). Kadınlara ekmeğini
aklıyla ve kalemiyle kazanmayı öğreten Behn, yazmış olduğu bir oyununun giriş kısmında okurlarına,
kendisini “ekmeğini kazanmak için yazmaya mecbur olan ve ona bu şekilde sahip olmaktan
gocunmayan”4 bir yazar olarak tanıtmıştı. Bilger’ın ifadesiyle (2007:63) Behn;
“Yalnızca kalemiyle ekmeğini kazanmakla kalmamıştı – ki bu 17. Yüzyılda yaşayan bir
kadın için büyük bir başarıydı – bu mücadelesini, İngiliz Draması’nda rekabetin ve
müstehcenliğin en şiddetli seviyesine ulaştığı ve Londra’da yalnızca iki tane tiyatronun
açık olduğu bir dönemde vermişti. Seyirci kitlelerini memnun etmenin öyle kolay olmadığı
bir dönemde yazılan oyun, izleyicilerinin yuhalamasına ve hoşnutsuzluğuna uğramadan üç
geceliğine sahnede kalmadıkça yazarına ödeme yapılmıyordu. Sahne için yazan bir kadın
haddizatında bir fahişe olarak görülmesine rağmen Behn, on yıldan fazla süren bir zaman
dilimi için oyun üretebilmeyi başarmıştı ve o, dönemin sahne komedisinde temel unsur

Aphra Behn, Sir Patient Fancy, (To The reader) bölümünden, s.7, http://www.gutenberg.org/files/ 27273/27273h/patient.html#patient_reader, Erişim Tarihi:09.07.12
4
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olarak kullanılan, iki farklı şekilde anlaşılabilecek cinsel içerikli kelimeleri kullanmaktan
çekinmemişti.”
17. Yüzyılda İngiliz Edebiyatına kazandırmış olduğu eserlerle, bazı akımların ve felsefi konuların
öncülüğünü yapan bir edebiyatçı olmuştu. Bu akımlar feminizm, iddia edildiği üzere ilk profesyonel
kadın yazar olarak roman yazımında benimsediği realizm akımı, Oroonoko’da işlediği konu açısından
primitivizm (ilkelcilik) ve soylu vahşi “noble savage” gibi konular olarak ifade edilebilir. Bazı
eleştirmenler tarafından ateşli bir vatansever, tutkulu bir royalist ve libertinizm yanlısı olduğu, ilk kadın
hakları savunucusu olduğu, sömürgecilik karşıtı ve ilk köle azat edicisi olduğu da vurgulanmıştır.
Her sanatçı ve yazar gibi yaşadığı dönem itibariyle Behn de zamanının çocuğu olmuştu; fakat
Woodcock’un deyişiyle “O, bilhassa isyankâr eğilimiyle zamanının çocuğu olmuştu” (1989:239).
Behn’in yaşadığı dönemde kadının doğası ve kadının toplumdaki rolüne dair birbiriyle çatışan farklı
ideolojiler mevcuttu.
Staves, Behn’in toplumunda kadının değerine dair birbiriyle çatışan üç temel ideolojiyi genel hatlarıyla
“İngiliz Kilisesi’nin dini ideolojisi, ekonomik ve yasal ideoloji ve libertinizim” olarak incelemiştir.
Kilisenin dini ideolojisi Behn’in toplumunda en çok rağbet gören ideoloji iken onun en az sempati
duyduğu ideoloji olmuştur. Sağlıklı bir toplum düzeni için evlilik ve ailenin önemi, birbirine sevgi ve
saygı gösteren eşler, kocalarına karşı itaatkâr kadınlar, zinadan uzak durulması kilisenin öne çıkardığı
konular arasındaydı. Bir kızın evlilik konusunda kabul etmediği bir adayı reddetme hakkı olsa da
genellikle ondan ebeveynlerinin kararını dikkate alması beklenirdi. Kadının değerini kanuni ve
ekonomik açıdan ele alan ikinci ideoloji ise dinî ideolojiye kıyasla dünyeviydi ve dinî ideolojiye ters
düşmekteydi. Kadınlar, “aileye ait mülkiyetin aktarılmasının ve arttırılmasının vasıtaları” olarak
görülmekteydi. Behn, bu ilk iki dünya görüşü yerine 17. Yüzyılda İngiltere’ye Fransa’dan gelen
libertinizm’e daha yakın duruyordu. Dönemin ünlü simalarından Wycherlery gibi Royalizm taraftarları
ve en önemlisi de Kral II. Charles’ın bizzat kendisi bu ideolojiyi benimsemişti. İngiltere’nin
Cromwell’in vekâleti altında kaldığı dönemde II. Charles ve taraftarları Fransa’da sürgünde oldukları
sırada libertinizmi özümsemişti. Oluşan bu royalist libertinist anlayışla birlikte kutsallara küfür etmek
adeta bir zevk hatta bir görev haline gelmişti. Geleneksel ahlak kuralları çerçevesinde ahlaksızlık olarak
görülen zina, evlilik-dışı ilişkiler, sarhoşluk, kumar oynama ve bazen homoseksüellik gibi şeyler mubah
görülmeye başlamıştı. Bu durum değerlerin radikal olarak yeniden şekillenmesine sebep oluyordu.
Asılan Kral ve Kral II. Charles hanedanlığının görüşlerini ve kabullerini yoğun bir şekilde benimsemiş
olan Behn, böylesine libertin bir ortamda sosyalleşmiş ve eserlerini yazmıştı. Fakat bir kadın olması
sebebiyle Behn’in bu ideolojiyi benimsemesi onu açıklaması zor bir çelişkinin içine sokuyordu.
Püritanizm eleştirisi ortaya koyan bu ideoloji hem eril bir ideolojiydi hem de aristokrasiye ait bir hayat
anlayışıydı. Kutsalları yıkması ve kutsallara düşman yapısıyla libertinizmde ailenin, sadakatin, eşler
arasında uzun süreli bağlılığın, çocukların korunması gibi değerlerin önemi yoktu. Her ne kadar
kadınlara da cinsel özgürlük tanısa bile sonuçları itibariyle libertinist felsefenin zaraları daha çok
kadınlara dokunuyordu. Behn’in bulunduğu toplumda ise kadınların talebi kendilerini koruyacak ve
sevecek nezaket sahibi güvenilir erkeklerdi. Libertinist erkekler ise evliliğe karşıydı ve anlık zevklerden
yanaydı (2004: 12-21).
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Woodcock’a göre Behn’in I. Charles ve oğlu II. Charles hanedanlığına gösterdiği sadakatin ve sahip
oldukları değerlere ve ideolojilere olan bağlılığının dışında hayat felsefesini etkileyen ve ona adeta bir
mürit gibi bağlı olduğu bir şahsiyet daha vardı. Bu şahsiyet Romalı bir şair ve Epikürcü bir filozof olan
Lucretius’tü. Behn’in meşhur biseksüel arkadaşı Jonh Hoyle bu Epikürcü ve agnostik şairin ateşli bir
hayranıydı. Üstelik Lucretius’ün eserini çeviren Thomas Creech de Behn’in arkadaşıydı (1989: 226227). Elit bir arkadaş çevresi vardı. Kral II. Charles’ın şaşaalı saray ortamında kendisine bir yer
edinmeyi başarmış ve yazdığı eserlerle kazandığı başarının tadını çıkartmıştı. Düzenli bir şekilde yazışıp
görüştüğü arkadaşları arasında Rochester Kontu’ndan, yazarlar arasında meşhur John Dryden ve
Thomas Otway’den de bahsetmekteydi. Şiirleri ve mektupları, ortak noktaları Tory taraftarı olan, tiyatro
ve şiir sevgisiyle de birbirine bağlı olan insanların ortamında sosyalleşme imkânı bulduğu geniş
çevresini hissettirmektedir. Restorasyon dönemi kadınlarının toplumsal hayattaki görünürlüğü oldukça
sınırlıydı; fakat Behn aşırı vatanseverliğiyle onlardan farklı bir imaja sahipti (Nash, 2010:1-2). Bu çok
doğal bir durumdu çünkü daha önce bir ajan olarak devletine ve Kral II. Charles’a hizmet etmiş olması,
her yönüyle geçmiş yaşantıları da ister istemez toplumsal hadiselere karşı duyarsız kalmasına imkân
vermeyecekti. Edebiyatın işlevine dair benimsediği tutum da benimsemiş olduğu royalist görüşe göre
şekillenmişti. Finke’nin saptamasıyla “Behn için edebiyat… bilinçli bir siyasi endoktrinasyon
programıdır ve bu program asıl erdemi kralına ve ülkesine sadakatte bulan iyi vatandaşları ortaya
çıkarır” (1993:38).
Kral II. Charles’ın sürgünde olduğu kralsız geçen Cromwel Dönemi’nde Püritenler tiyatroları kapatmıştı
ve bunun sonucu olarak pek fazla tecrübeli oyun yazarı ve oyuncu kalmamıştı. II. Charles tahta çıktıktan
sonra tiyatrolar tekrar açılmış ve İngiltere’de kadınların ilk kez halk karşısında sahneye çıkmaları için
gün doğmuştu. Restorasyon dönemiyle birlikte sahnenin de tekrar restore edilmesi, Behn’e içinde
yoğrulduğu, özümseyip içselleştirdiği sefih ve müstehcen ilişkileri, aristokrat değerleri, royalist
ideolojisini ve parlamenterlere dair yaptığı eleştirileri oyunları sayesinde dillendirebileceği bir ortam
sağlamıştı. Kral II. Charles’ın Fransa’da sürgündeyken edindiği farklı zevkler ve lezzetler edebiyat
pazarında orijinal bir drama ihtiyacını da beraberinde getirmişti. Fakat bu ihtiyacı karşılayacak tecrübeli
ve yeterli bir kadro yoktu. Behn, bu talebi karşılamak için ürettiği oyunlarla hem kendisi için hem de
sahneye çıkarttığı kadın oyuncular için bir bakıma istihdam sağlamış oluyordu. Restorasyon döneminin
libertinist ortamında mayalanan tiyatro kültürü, portakal satıcıları ile yan yana kendilerini pazarlayan
hayat kadınlarıyla oldukça müstehcen bir görüntü arz ediyordu. Buna rağmen dönemin kabulleri
açısından sahnede oynayan veya sahne için oyunlar yazan kadınlara iyi bir gözle bakılmıyordu. Bu
durum Behn’in adının yazarlık kariyeri boyunca kötüye çıkmasına sebep olacaktı (Nash, 2010:3).
Restorasyon İngiltere’sinin müstehcen dünyasında Behn çelişkili bir duruş sergiliyordu. Bir yandan
kabul edilegeldiği üzere kadın haklarını savunan, onların da erkekler gibi yazarak ekmeğini
kazanabilecekleri fikrini öne süren feminist Behn, diğer yandan da aristokrasinin ve libertinist erkeklerin
benimsemiş olduğu eril bir ideolojiye hizmet eden farklı bir Behn doğuyordu. Goreau’nun, tespitiyle;
Behn’in çelişkisi özgürlük için gösterdiği radikal girişiminden ileri gelmekteydi. Goreau, Behn’in içine
düştüğü benlik karmaşasını şu sözleriyle ifade etmişti: “…bir anlık kavrayışla hatta bazen asırlarca,
yeni roller eski rollerin yerini alamayabilir. Değişim için gösterilen çaba doğrusal değil diyalektiktir ve
değişimin maliyeti ikiyüzlülüktür. Bu çelişkiden doğan şey ise yeni bir benliktir.” Behn, bir yandan
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“Kadınların da erkekler gibi yazmamasında bir sebep göremiyorum” diğer taraftan da “Tüm istediğim,
eril yanıma, içimdeki şaire imtiyazdır” diyordu. “Bir Aphra bağımsız olmadan yaşayamıyordu diğer
Aphra ise bağımlılığı terk edemiyordu.” (1980:5). Protest ve isyankâr eğilimleriyle içindeki eril Aphra
için imtiyaz istiyordu. Bir şair veya yazar olarak kendini edebiyat camiasına kabul ettirmek için kadın
yanlarını feda ediyordu. Eril ideolojilerin hüküm sürdüğü ve edebiyat dünyasında erkeklerin hâkim
olduğu bir sisteme başkaldırmıştı. Kadının yazarlıktan dışlandığı bir dönemde kendini ispat etmesi
gerekiyordu. “Sisteme başkaldıran bir kadın bunun için ağır bir bedel ödeyebilirdi” (Goreau, 1980: 3738).
Aphra Behn’in biyografisinin muğlak kalan yanları sebebiyle eleştirmenleri ve biyografi yazarları
arasında sahip olduğu eğitimi durumu da ayrı bir tartışmanın konusu olmuştur. Her ne kadar eğitiminin
zayıflığından şikâyet etse de eserleri vakıf olduğu geniş Avrupa Edebiyatı’nı, tarih, felsefe ve Fransızca
bilgisini ortaya koymaktadır. Biyografilerinde iddia edildiği üzere annesinin aristokrat bir ailede
sütannelik yapmış olması ihtimali, Behn’e çocukluğunda eğitim görme imkânı vermiş olabilir ki bu
durum, onun geçmişine sahip bir kız için alışılmadık bir durumdur (Nash, 2010:1). İngiliz Edebiyatında
romanın başlangıcı Robinson Crusoe olarak kabul edildiği için eserlerinin roman, kısa öykü, kurmaca
olduğuna dair farklı söylentiler olsa da Aphra Behn’in eserlerinin İngiliz romanın gelişimindeki etkisi
çok büyüktür. Hatta Oroonoko’nun İngiliz Edebiyatı’nın ilk felsefi romanı olduğu da ifade edilmiştir
(Kamm, 1993: 41). Woodcock, Oroonoko’nun “tartışmasız bir biçimde ilk gerçekçi İngiliz romanı”
olduğunu ifade etmiştir; fakat bu iddiasının sebebini karakterlerden ziyade Behn’in arka plana dair
yaptığı sunum ve tasvirlerin gerçekçiliğiyle açıklamıştır. Ona göre Behn, gerçekçi roman ekolünün bir
bakıma kurucusu olmuş ve İngiliz kurmaca yazınında kendisinden sonra yazılacak eserler için doğurgan
bir gelenek oluşturacak olan realizme doğru bir yönelimi tetiklemiştir. Oroonoko, bu geleneğin
gelişmesinde çok etkili olmuştur. Özellikle Defoe, bu bakımdan Behn’in varisidir. Defoe’nin gerçekçilik
çabasında Behn’in teknik argümanlarının pek çoğunu görmek mümkündür (1989: 237-238).
Her ne kadar Behn’in eğitimi düzeyi muğlak bir konu olarak kalsa da yazmış olduğu eserler ve bu
eserlerin bünyelerinde bulundurduğu retorik ve ideolojik söylemler, daha önce de değinildiği üzere
eserlerinde karakterlerden ziyade arka plana ilişkin verdiği detaylar, Behn’in eserlerini yazabilmesi için
sahip olması gereken entelektüel birikimine delil olarak gösterilebilir. Behn’in sahip olduğu entelektüel
birikimi ve eğitim düzeyini eserlerinde okumak mümkün gözükmektedir. Fransızcadan yaptığı
tercümeler, yazmış olduğu roman, şiir ve oyun gibi farklı biçemler bu iddiayı daha da güçlendirmektedir.
Ait olduğu sınıf ise hakikatte bulunduğu konum ile hisleri ve eylemleriyle benimsediği duruş açısından
farklılık taşımaktadır. Woolf’un saptamasıyla bir orta sınıf kadını, Todd’un saptamasıyla ise bir “psödo
aristokrat” olan Behn, bir ajan olarak ulusu için icra ettiği ajanlık mesleğini tamamladıktan sonra borç
içinde kalarak ülkesine dönmüştür. Ajanlık misyonu için Hollanda’da bulunduğu sırada yetkililere
yazdığı mektuplarda içine düştüğü maddi sıkıntıdan bahsetmiştir (Goreau, 1980: 106-107). Maişetini
kalemiyle temin etmeye mecbur olsa da bu durum Behn’in vatanseverliğine, Kral II. Charles ve
hanedanlığına olan bağlılığına ve royalist duruşuna etki etmemiştir. Benimsediği ve içselleştirdiği dünya
görüşü açısından bir aristokrattır. Eserlerine yansıyan libertin dünya görüşüyle birlikte sosyalleştiği
ortamlar ve arkadaş çevresi, Behn’in ait olduğu sınıf konusundaki Todd’un fikrini doğrular
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gözükmektedir. Bütün bu bilgilere rağmen Behn’in hayatı, özellikle çocukluk ve gençlik evreleri
itibariyle adeta bir “enigma’ya” dönüşmüştür (Kamm, 1993: 41)

Romanın Takdimi
Kral soyundan gelen Afrikalı Oroonoko ve komutası altındaki silah arkadaşları, bir İngiliz köle taciri
tarafından tuzağa düşürülerek Surinam’daki İngiliz kolonilerinde çalıştırılmak için satılırlar. Daha önce
Oroonoko’nun sevgilisi Imoinda da Oroonoko’nun dedesi, yaşlı kral tarafından aynı koloniye köle
olarak satılmıştır. Yaşlı kralın isteği Imoinda’yı da sarayındaki metreslerin arasına katmaktır; fakat
Imoinda ile Oroonoko birbirlerini sevmektedir. Bu ilişkiyi kıskanan, despot ve şehvet düşkünü bir imajla
sunulan yaşlı kral, Oroonoko ve Imoinda’nın kendisine ihanet etmelerini hazmedemez. Kral, kaderin
cilvesiyle ceza olarak Imoinda’yı Oroonoko’nun daha sonra satılacağı plantasyona göndermiştir. Ancak
Oroonoko, Imoinda’nın da bu kolonide olduğunu bilmez; çünkü ona Imoinda’nın öldürüldüğü
söylenmiştir. İki âşık Surinam’da tekrar birbirlerini bulurlar; beyaz efendileri tarafından Oroonoko’ya
Ceaser ismi Imoinda’ya ise Clemene ismi verilir. Köleleri isyan etmek için motive eden Oroonoko’nun
verdiği özgürlük mücadelesi sömürgeci şiddet tarafından bastırılacaktır. Romanın sonunda insanlıktan
çıkan Oroonoko Imoinda’yı bizzat kendi elleriyle öldürür ve kendi bedeni ise parçalara ayrılarak ibret
olsun diye diğer plantasyonlara gönderilir. Her ne kadar kolonyal bir kurgu olarak incelense de romanın
kapağında yazan “gerçek bir tarih” ifadesinden, eserin sonuna dek romanda geçen olayların doğru
olduğunun kanıtlanmaya çalışıldığı havası hissedilir.
Romana ilişkin asın sorunsal ise yazarın bir İngiliz olarak, sömürgecilik ve kölelik karşıtı bir tutumdan
yana olup olmadığı sorunudur?
Roman, İngiliz romanındaki ilk soylu vahşinin sunumu olarak kabul edilmektedir. Çoğu kolonyal
kurmaca metinlerin aksine yazar bir İngiliz olmasına rağmen bazı İngiliz karakterleri eserin sevimsiz
karakterleri olarak sunar (Ruppel, 2010:78) ve bu karakterlerin şahsında sömürgeciliğin çirkin yüzüne
ayna tutulur. Bu gerçeğe rağmen yazar, sevimli göstereceği bazı İngiliz karakterlerin şahsında ise
sömürgeciliğin meşruiyetini ve ‘ne’liğini çözümler.
Behn, romanında açık bir şekilde ilkel haldeki insanın saflığını ve masumiyetini kutsamıştır. Eserinin
kahramanı Afrikalı Oroonoko ve sevgilisi Imoinda’nın ve Surinam’da yaşayan yerlilerin şahsında soylu
vahşi’nin sunumunu yapar. Bir yandan Oroonoko ve Imoinda’nın şahsında aşkı, sadakati, erdemi ve
saflığı resmeden Behn bir yandan da Surinam’da bulunan yerlilerin yaşantısındaki erdemi, saflığı ve
masumiyeti resmeder. Bu insanların yaşantısında kötülüğe dair tanım ve kavramların gelişmediğine
dikkat çeker. Yalanın bile ne olduğunu bilmeyen insanları; saflığın ve masumiyetin hüküm sürdüğü bir
coğrafyayı betimler. Behn’in tasvir ettiği yerliler, “insanoğlunun nasıl günah işleyeceğini bilmeden
önceki ilk masumiyet halini” temsil eder. “Son derece mütevazı, çekingen ve utangaç” olan yerlilerin
yaşantısını Âdem ve Havva’nın cennetten kovulmadan önceki” hallerine benzetir. Behn, romanında
Surinam’daki yerlilerin bu durumunu ilginç bir örnekle izah eder. Bir İngiliz vali, onlara bir gün geleceği
sözünü verir; fakat söz verdiği gün ne gelir ne de bir haber gönderir. Bir insanın söz verdiğinde sözünü
tutamaması için ölümden başka hiçbir şeyin onu engelleyemeyeceğine inanan bu yerliler, valinin
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öldüğünü zannedeler. İngiliz Valisi için yas tutarlar. O günü yemek yemeden geçirirler. Daha sonra onun
ölmediğini gördüklerinde, sözünü tutmayan bir insana ne diyeceklerini bilemezler. Hayatlarında yalana
dair herhangi bir kavram geliştirmemiş olan bu yerliler, böyle bir durumda sözünü tutmayan bir kişiyi
nasıl tanımlayacaklarını öğrenmek isteyerek sorarlar. Vali de onlara böyle bir insana yalancı denir, bu
da bir beyefendiye yakışmayan bir kelimedir, der. O an içlerinden biri ona cevap verir: ‘Vali, sen bir
yalancısın.’ Kısacası beyaz adam soylu vahşiye öğretmedikçe o hile ve yalan bilmez, adaletlidir,
kurnazlığın, açgözlülüğün ve kötü alışkanlıkların onun hayatında yeri yoktur.
Bu kısımda değinilmesi gereken bir başka önemli ayrıntı da Oroonoko’nun Montaigne’in “Denemeler”
isimli yapıtıyla olan ilişkisidir. Aphra Behn’in biyografisinde Montaigne’in “Denemeler” adlı eserini
okumuş olma ihtimali üzerinde de durulmuştur. Montaigne’in eserinin çevirmeni, Charles Cotton’ın
Behn’in arkadaşı olması bu ihtimali daha da güçlendirmektedir. Montaigne’nin “Yamyamlar Üzerine
adlı” makalesinde ilkel insanı bazı özellikleri açısından övmüş ve uygar insanı ise bazı yönleriyle
eleştirmiştir. Benzer şekilde fıtratı bozulmamış ve günah işlemeyi öğrenmemiş ilkel insana dair yapılan
sunum ve tasvirler Behn’in eserinde büyük ölçüde yer tutmuştur. Bunula birlikte metin bütünüyle
sorgulandığında soylu vahşinin kutsanışı ilerleyen bölümlerde değişecektir.

TARTIŞMA: Aphra Behn’in Kölelik ve Sömürgecilik Teorisi
Yazarın biyografisini, metni ve okur eleştirilerini de hesaba katarak retoriğe ve ideolojiye dönük olarak
yapılan bu sosyolojik metin çözümlemesinde, Aphra Behn’in kölelik ve sömürgecilik üzerindeki
retoriğinin ‘ne’liğini ortaya koyabilmek için romanda olup bitenler karşısında Behn’in tavrının açıklığa
kavuşturulması gerekmektedir. Oronoko’nun parçalara ayrılan bedeninin ibret olsun diye plantasyonlara
gönderilmesi karşısında Behn’in takındığı tavır oldukça kayda değerdir. Behn son sözlerinde,
Oroonoko’nun parçalanan bedeninden plantasyonlara gönderilen parçalardan bir tanesinin “Albay
Martinin plantasyonuna da gönderildiğin; fakat onun bunu reddettiğini ve plantasyonlarında
Oroonoko’nun bedeninin parçalarını görmektense valinin ve Banister’ın cesedinin parçalarını görmeyi
yeğlediğini” söyler. Albay Martin’i kölelerini yenik düşmüş bir kralın ürkütücü görüntüleriyle
korkutmadan ve onlara açı çektirmeden kontrol edebilen bir koloni sorumlusu olarak sunar.
Sömürge valisi Byam’ı ise baştan itibaren acımasız, inançsız ve güvenilmez bir insan olarak tanıtır.
Oroonoko’yu kaçıran gemi kaptanı karakteri bakımından Byam’a benzemektedir. Oroonoko’nun sahibi
iyi kalpli Trefry ise Albay Martin’e benzemektedir. Afrika’dan getirilen “zencilerin” köleleştirildikleri
sömürgecilik düzeni ve işleyiş biçimi karakterler üzerinden okunacak olursa, Behn’in romanında iki
farklı sömürgecilik sistemi ortaya çıkmaktadır. Birincisi, Behn tarafından onaylanmayan; ikincisi ise
onaylanan ve kutsanan sömürgecilik düzenidir. Banister, Byam ve adamlarının, Oroonoko ve
arkadaşlarını köleleştiren kaptanın şahsında ikiyüzlü, acımasız bir sömürgecilik ve kölelik düzeninin
eleştirildiği hissedilir. Bununla birlikte Albay Martin ve Trefry’nin şahsında ise kölelerine eziyet
etmeden, şiddet uygulamadan, onları korkutmadan ehlîleştirilmiş bir şekilde hüküm sürebilen bir
sömürgeciliğin var olabileceği fikri desteklenir. Zaten Trefry ve Albay Martin, Oroonoko’ya daima
şefkatle yaklaşmakta ve başına gelenleri onaylamamaktadırlar. Bu açından her ne kadar karışık bir metin
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gibi gözükse de aslında Behn’in retoriği sömürgeciliğe ve köleliğe dair tutumunu ortaya koymaktadır.
Romanda geçen şahıslar ve olaylar tamamen veya bazı kısımları itibariyle kurmaca olsa bile eserde
Behn’in ideolojisi söz almaktadır. Kurmaca olması halinde bu ihtimal daha çok güçlenir. Zira
romanındaki dünyayı karakterleriyle birlikte kuran Aphra Behn’in bizzat kendisidir.
Bazı eleştirmenler, Oroonoko’yu Behn’in kölelik ve sömürgecilik sistemine karşı gösterdiği bir tepki ve
“ilk azat etme romanı” (Lipking, 2004:172) olarak yorumlarken bazılarıysa bu tür bir okumanın
çıkmazlarını ve sınırlılıklarını savunmuşlardır. Behn’in kölelik ve sömürgecilik düzenine karşı tutumu
farklı çözümlemeler ve okumalar sonucunda ihtilaflar ortaya çıkarsa da romanın İngiliz edebiyatında
soylu vahşinin ilk tasvirlerini bünyesinde barındırdığı iddiası tutarlı gözükmektedir. Bununla birlikte
Hughes’ın (2002:17) da dikkat çektiği gibi Oroonoko üzerinde yapılan çalışmalarda din konusu ihmal
edilmiştir. Oroonoko’nun Hıristiyanlara ve beyaz adamın Tanrılarına karşı tepkilerini dile getiren
sözleri, Behn’in Hıristiyanlığın çelişkilerini sorguladığı izlenimini de vermektedir. Damrosch bu
ihtimali şu sözleriyle ifade etmiştir (2009:97);
“Okuyucular Oroonoko’nun sesinin ne ölçüde Behn’in kendi fikirlerini dile getirdiği
hususunda uzun uzadıya düşünebilirler: Behn’in metni hem köleliğe hem Hristiyanlığa
karşı bir brifing olabileceği gibi, Hristiyanların sahip oldukları gerçek değerlere uygun
davranmaları ve kölelerine daha iyi muamele etmeleri için yazılmış bir talep de olabilir.”
Behn, bu yönüyle gücün yanlış kullanımını ve istismar edilmesini eleştirmektedir (Nash, 2010:1). Bu
açıdan kölelere Hıristiyanlığın öğretilerine uygun olarak muamele edilmesi gerektiği fikrini vurgular
gözükmektedir (Damrosch, 2010: 113). Urgan da Behn’i “Afrikalıların, acımasız Avrupalı
sömürgecilerin elinden çektiklerine ilk değinen, insancıl bir tutumla köleliğe ilk karşı çıkan İngiliz
yazarı” olarak tanıtmıştır (2010:873). Chernaik, farklı bir yaklaşımla yaşamı boyunca royalist
duruşundan ödün vermemiş olan Behn’in bu romanında cumhuriyetçi bir tavır sergilediğini iddia
etmiştir. Sömürgeciliğe ve köleliğe karşı çıktığını, bütün insanların doğumundan itibaren özgür olduğu
fikrini savunan cumhuriyetçilerin ideolojisini benimsediğini iddia etmiştir (2002:97). Bu yorumların
her birisi romana ve romanda Behn’in ideolojik ve retorik söylemine dair ufuk açıcı özelliklere sahiptir.
Fakat sosyolojik ve sorgulayıcı bir okumayla esere yaklaşıldığında hayatı boyunca royalizmi savunmuş,
aristokrasiyi her zaman övmüş ve aristokrasinin değerlerini ve kabullerini içselleştirmiş olan Behn’in
eserini, sömürgecilik ve kölelik karşıtı olarak değerlendirmek aşırı iyimser bir okuma olur.
Starr’ın da belirttiği gibi; her ne kadar Behn, köleliğin ve sömürge pratiklerinin “sözde uygarlaştırıcı
misyonunu” doğrudan onaylar gözükmese de Oroonoko’nun saflığını, sahip olduğu meziyetleri, eğitimi
ve kültürü Oroonoko’ya eğitmenlik yapmış bir Fransız’a ve Oroonoko’nun bir köle taciri olarak
Avrupalılarla olan yoğun temasına atfetmiştir. Behn’in gözünde Batılılaştırılmış bir soylu olması
sebebiyle Oroonoko değerlidir. “Yaratılışı itibariyle kendi ırkından olan ötekilerden farklı olduğu
ölçüde uygardır ve bir ölçüde de yetiştirilmesi nispetinde uygardır ki bu onu “Barbarlıktan” izale
eden...” Batılıların ona verdikleri eğitimle mümkün olmuştur (1990:366). Oroonoko’yu Behn’in
gözünde değerli kılan diğer kölelerden fiziksel ve entelektüel özellikleriyle de farklı olmasıdır.
Büyüleyici vücudu ve fiziksel özellikleriyle adeta fetişize edilen Oroonoko, kendisi olduğu için değil
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bir Avrupalı (Fransız) tarafından eğitildiği için, fiziksel özellikleriyle Avrupai bir görünüme sahip
olduğu için önemlidir (Constantakis, 2011:283).
Nash’a göre de Behn’in gözünde Oroonoko’yu farklı kılan, ona değer atfederek ona yapılan haksızlık
ve işkenceleri kınamasına sebep olan asıl etken, “kölelik müessesinin bütünüyle yanlış olması değil”
Oroonoko’nun soylu bir köle olmasından kaynaklanmaktadır (Nash, 2010:14). Yani bütün köleler
Behn’in gözünde aynı statüde değildir. Fergusonun da belirttiği gibi “Behn, kölelik kurumuna değil
Surinam kolonisinin işleyişindeki haksızlıklara ve yönetimdeki yetersizliklere saldırmaktadır” (Aktaran:
Fogatry, 1994:6)
Behn’in eserinin bulunduğu dönemdeki İngiliz Sömürgeciliğinin işleyişini ve uygulamalarının
yansıtması meselesine gelince; Lipking’in ifadesiyle, her ne kadar Behn’in eserinde sunulan İngiltere
ve Surinam kolonisine dair yapılan betimlemeler gerçeği bütünüyle yansıtan bir ayna olarak okumak
uygun olmasa da eseri, “…gelişmekte olan bir koloninin ilk dönemi olarak” okumak mümkün
gözükmektedir. Bununla birlikte “Oroonoko’da Behn’in ilgi çekici primitivizmleriyle Amerika kıtasının
yerlilerine dair sunduğu sahneler ve yeni karşılaşmalar kolaylıkla sömürgeci ideolojiyi ifade
etmektedir.” Her ne kadar Behn, sömürgecilik ve köleliğe dair çelişkiler gösteren söyleminde kölelerin
çektiği sıkıntılara değinse de bir yandan da daha sonra Surinam topraklarının Hollanda’ya verilişinin ve
İngiltere’nin bu toprakları ve sahip olduğu zenginlikleri kaybedişinin yasını tutmaktadır. Bu bakımdan
Aristokrasiye olan yakınlığından ve royalizminden asla ödün vermeyen Behn, “II. Charles’ın böylesine
zengin toprakları kaybetmesinin yasını tutarak… açık sözlü ve heyecanlı bir kolonyalist gibi
yazmaktadır” (2004: 179-182). Fakat Behn’in savunmuş olduğu sömürgecilik modelinde sömürge
valisi, kölelerini korkutmaksızın ve onlara işkence etmeksizin hüküm sürebilen Albay Martin gibi bir
duruş sergilemelidir. Kölelerin efendileri ise Trefry gibi sempatik bir yönetim biçimine sahip olmalıdır.
Bir yandan Vali Byam’ı ve yönetim biçimini lanetlerken Albay Martin ve Trefry’nin tutumlarından
övgüyle bahseden Behn, İngiliz sömürgeciliğinin nasıl olması gerektiğini işaret etmekte ve sınırlarını
çizdiği sisteme meşruiyet kazandırma çabasındadır.
Frohock, Albay Martin ile çizilen sömürgeci portresini Louise Pratt’in yayılmacılığın ve
‘sömürgeciliğin vicdani tereddütleri’ olarak adlandırılabilecek tespitiyle ilişkilendirmiştir (1996:448).
Pratt, doğa bilimcilerin yapmış olduğu gözlem ve gezi yazılarından oluşan yazın türleri üzerine yapmış
olduğu incelemesinde, bu durumu, emperyalist yayılmacılığın şiddete başvurmaksızın ve [nesnesini]
zapt etmeksizin sahiplenmeye duyduğu müthiş bir özlem duygusu olarak ifade etmiştir (2003:57).
Frohock’a göre Behn, İngiliz sömürgecileri arasında sınıf farkı gözeterek karakterler ile sömürgedeki
uygulamalarını mensup oldukları sınıflarla özdeşleştirmektedir. Kendisince sömürgeciliğin ahlakını ve
‘ne’liğini karakterler üzerinden çözümlemektedir. Bu sayede Behn, İngiliz emperyalizmine bir bakıma
üst sınıfın elinde estetizm getirirken sömürgelerdeki İngiliz barbarlığını ve kölelere uygulanan şiddetin
sorumluluğunu alt sınıfın üzerine yıkmaktadır. Bu sayede üst sınıfın mensupları olarak Trefry ve Albay
Martin aklanmaktadır. Alt sınıfın değerleri ile özdeşleştirilen Banister, Vali Byam ve adamları üzerinden
ise kolonideki düzensizlik eleştirilmiştir. Byam ve Banister devlet erkânından olsalar bile Behn,
anlatımında onları aşağı sınıfla özdeşleştirmiştir. Böylelikle hedef değiştirilmiştir. Kolonideki bu
düzensizliğin sebeplerinden bir diğeri ise Behn’in sömürge valisi olduğunu ve seyahat esnasında
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öldüğünü iddia ettiği babasının ve bütün kolonilerin sahibi olan Lord Willoughby’un yokluğundan ileri
gelmektedir. “Behn, İngiliz emperyalizmini estetize etmek için bir sınıf ikiliği kullanmaktadır: Yeni
Dünya Emperyalizminin zulümleri üst sınıfa mensup plantasyon sahipleri tarafından
gerçekleştirilmemektedir” (1996: 444-445). Otorite boşluğundan ötürü karmaşa ortaya çıkmıştır.
Karmaşanın sebebi otorite boşluğundan istifade eden kişilerin alt sınıfla özdeşleştirilmiş
karakterlerinden kaynaklanmaktadır. İlginçtir ki Behn, Albay Martin ve Trefry Oroonoko’nun
öldürülmesi esnasında ortada yoktur. Bu üç karakter bir şekilde sömürgeciliğin ve köleliğin vahşetiyle
özdeşleştirilmekten her zaman uzaktırlar.
Bu açıdan üst sınıfla içli dışlı bir yaşantıya sahip; aristokrasinin prensiplerini benimsemiş ve savunmuş
bir psödo-aristokrat olarak Behn, üst sınıfın mensuplarını savunmakta ve onları sömürgeciliğin zalim
uygulamalarıyla özdeşleştirilmekten uzak tutmaya çalışmaktadır. Bir yandan köleliğe karşı çıkmak bir
yandan da kölelik müessesinin sürdürülmesine sebep olan zümreyi desteklemek; sömürgeciliğin ve
köleliğin acımasız uygulamalarından aklamaya çalışmak Behn’i içinden çıkılmaz bir çelişkinin ortasına
itmektedir.
Şiddet olmaksızın kölelere hükmetmek ve böyle bir ortamda sömürge düzenini sürdürebilmek mümkün
müdür? Mümkün olsa bile böyle bir sistemin insani oluşu da ayrı bir tartışma konusudur. Bununla
birlikte Frohock’a göre bu tarz bir sömürge düzenine rastlamak doğada değil ancak kurmaca bir dünyada
mümkün olabilir. Her ne kadar Behn’in savunuculuğunu yaptığı üst sınıf mensubu sömürgeciler şiddetle
özdeşleştirilmekten kaçınsa da bu mümkün gözükmemektedir. Behn, her halükârda sömürgeciliği
savunmaktadır ve eseriyle Restorasyon sonrası İngiltere’nin iç politikalarını yansıtırken bir yandan da
kendine has üslubu ve yorumuyla İngiltere’nin sömürgeci nüfuzunu kuramsallaştırmaktadır (1996:452).
Bu açıdan Behn ütopik bir sömürgecilik düzeni ortaya koymaktadır. Bu kurama göre hatalarına rağmen
sömürgecilik var olmak zorundadır. Hatalar üst sınıfa ait değildir. Behn, arabuluculuk yapan bir barış
elçisi edasıyla sömürgeciliği ehlîleştirirken yanılsamalar üreterek sömürgeciliğin şiddet olmaksızın da
var olabileceği iddiasını savunmaktadır. Fakat Albay Martin ve Trefry’nin şahsında sunulan masum bir
sömürgecilik düzeni gerçek hayatın neresindedir? Böyle bir sömürge düzeni teoride mümkün olsa bile
bu düzenin uygulamada alt sınıfla özdeşleştirilen Byam, Bannister ve diğerlerinin şiddet ve vahşet
içerikli sömürgeciliğinden ayırt edilebilirliği ne derecede somuttur? Eserde Behn’in sunmuş olduğu
sömürgecilik düzeninin işlerliğini gerçek hayatta görmek mümkün gözükmemektedir. Üretmiş olduğu
yanılsamalar sayesinde Behn’in eseri, ilk köle azat etme romanı ve sömürgecilik karşıtı bir metin olarak
değerlendirilmiştir. Bu açıdan metnin ve yazarın retorik-ideolojik boyutunun okurlar tarafından tam
manasıyla anlaşılmış olduğunu söylemek mümkün değildir. Metin, bazı okurlarda ve eleştirmenlerde
oluşturduğu etki itibariyle sömürgecilik karşıtı bir metin olarak yorumlanmıştır.
Oroonoko’yu sömürgecilik ve köleliğe dair yeni bir paradigma olarak okuyan Ferguson, Behn’in
çelişkili tutumunu “plantokratik” ideolojiyi destekliyor olmasıyla açıklamaktadır. Yani Behn,
‘plantokrasi’den” yani plantasyon sahibi aristokratların ve üst sınıf mensuplarının sömürgecilik ve
kölelik konusundaki ideolojik tutumlarından yana bir tavır sergilemektedir. Behn, Oroonoko’nun ünlü
nutkunda; her ne kadar kölelik karşıtı ve kölelerin azat edilmesine yönelik bir perspektifi onaylar
gözükse de yine de “…Afrikalılara karşı Avrupa-merkezli tutumlar üzerinde yoğunlaşarak ve sömürgeci
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statükoyu destekleyerek örtük olarak da olsa plantasyon sahiplerinin yönetimini destekleyen
plantokratik ideolojiye imtiyaz tanımaktadır” (1992:356).
Kolonilerde yapılan bir seyahatte yerlilerle gerçekleşen bir karşılaşma oldukça ilginçtir. Behn’in hepsini
çıplak olarak tasvir ettiği yerlilere beyaz adamların kılık ve kıyafetleri şaşırtıcı gelir. Yerliler onlara
korktukları gibi davranmaz; aksine izzet ve ikram da bulunurlar. Yerliler, ziyaretçilerden birinin kâğıt
parçasını elindeki büyüteçle yaktığını gördüklerinde daha önce hiç görmedikleri bu olay karşısında
büyülenirler. Ona bir peygamber muamelesinde bulunurlar. Behn, son derece bilgisiz ve saf
doğalarından ötürü bu yerliler arasında saçma bir dini tesis etmenin zor olmayacağını ve onları aşırı
derecede batıl inançları olan insanlar olarak tasvir eder. Onlara hayal ürünü değerleri veya kavramları
kabul ettirebilmenin kolaylığına dikkat çeker. Manzanas Calvo’nun tespitiyle bu ifadelerde beyaz adam
tarafından işlenmeye müsait olan yerliler ve Afrikalılar adeta “tabula-rasa” olarak sunulmuştur. Yerliler
ve Afrikalılar Shakespeare’in kendisini beyaz efendisine hizmet etmeye adamış Prospero’ları gibidirler.
Avrupalıların kültürel emperyalizmine de doğaları gereği yatkındırlar. Bu açıdan köle olmaya ve
sömürülmeye uygun durumdadırlar (1996:101).
Romanın sonunda Oroonoko karnında çocuğunu taşımasına rağmen sevgilisi İmoinda’yı kolonyal
sistemin bir kölesi olarak bırakmayacaktır. Bu yüzden Imoinda’yı kendi elleriyle öldürür. Bu noktadaShakespeare’in çılgına dönmüş Berberi’si, Othello’da da olduğu gibi- okurların karşısına karısını
katleden bir canavar karakteri çıkmaktadır. Yerlilerin ve Afrikalı Oroonoko’nun şahsında çizilen soylu
vahşi portresi ilerleyen sayfalarda vahşi adam portresine dönüşmektedir. ‘Soylu vahşi’ Oroonoko’dan
canavar ve irrasyonel Ceaser karakterine doğru yapılan yolculukta açık bir şekilde yorum yapmamaya
gayret gösteren Behn’in suskunlukları, sözlerinden daha kuvvetli ve yüksek sesli bir şekilde
konuşmaktadır ve Behn’e gizlemeye çalıştığı ideolojisi hususunda çelme takmaktadır. Siyah adama bir
yandan beyaz adamın (kadının) edebiyatında yer verilirken bir yandan o, bu edebiyat vasıtasıyla “öteki”
olarak dışlanmaktadır (Calvo, 1996:104).
Siyah ırk, hastalıklıdır, sömürülesidir, mizaçları gereği köle olmayı hak etmektedir. İngilizler, tabiatları
gereği hükmetmeye ve sömürmeye layıktır. Bu yüzden sömürgecilik sürdürülmeli ve desteklenmelidir.
Fakat üretilen yanılsamalarla üst sınıf mensubu ve aristokrat plantasyon sahipleri, sömürgeci bir ulusun
barış elçileri olarak sunulmalıdır. En önemlisi de kurgunun işleyişinde Oroonoko’nun bedeni parçalara
ayrılıp ibret olsun diye diğer plantasyonlara gönderilirken barış elçilerinin olay yerinde
bulunmamalarıdır.
Son arzusu tütün içmek olan Oroonoko’nun isteği yerine getirilir. Cellat gelir ve öncelikle bazı
uzuvlarını, kulaklarını, burnunu keser ve daha sonra kestiği parçaları önceden hazırladıkları ateşte yakar.
Bu esnada Oroonoko hiçbir şey olmamış gibi tütün içmeye devam eder. Kolları da kesildikten sonra
başı öne eğilir ve piposu ağzından düşer. Bu esnada hiç ses çıkartmaz ve son nefesini verir. Behn,
annesinin ve kız kardeşinin de o esnada orada olduklarını söyler. Daha sonra ibret olsun diye
Oroonoko’nun parçalara ayrılan bedeni bazı plantasyonlara gönderilir. Kolonideki olaylara başından
beri şahit olan Aphra Behn bu esnada, yani Oronoko’nun yardımına en ihtiyaç duyduğu anda orada
bulunmaz. Çünkü kurmaca metnin işleyişi gereği işi çıkmıştır. Belki de İngiliz kolonisindeki barış elçisi
beyaz eteğine siyahi kanı sıçramasını istemez.
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SONUÇ
Behn ve eseri “Oroonoko veya Soylu Köle” hakkında yapılan okumalarda Behn’in kölelik ve
sömürgecilik karşısındaki tutumu iki farklı şekilde anlaşılmıştır. Kimilerine göre ilk köle azat etme
romanı veya kölelik ve sömürgecilik karşıtı bir eser olarak okunan Oroonoko, kimilerine göreyse
sömürgecilik ve kölelik düzenine karşı değildir; aksine sistemi desteklemektedir. Birinci ihtimali
desteklemek, yani Behn ve eserinin ilk köle azat etme romanı veya kölelik ve sömürgecilik karşıtı bir
eser olduğunu savunmak, tıpkı Defoe’nin Robinson Crusoe’sunu okuyup romanın bir maceracının
günlüğü olduğunu iddia etmek kadar kolaydır.
İlk köle azat etme romanı olarak adlandırılan “Oroonoko veya Soylu Köle” romanı sömürgecilik ve
kölelik düzenine karşı değildir. Çünkü şahıslar üzerinden okunduğunda iki tip sömürgecilik ve kölelik
anlayışı sunulmaktadır. Birinci tip sömürgecilik meşruiyet için şiddetten ve işkenceden yanayken; ikinci
tip sömürgecilik ise – her ne kadar sömürgecilik ve köleliğin hiçbir şekilde meşruluğu söz konusu
olmasa da – kölelerine işkence etmeden söz geçirebilen ehlîleştirilmiş bir düzendir. Behn, birincisini
yermekte ikincisini yüceltmekte ve bu vesileyle kendince kuramsallaştırdığı bir sömürgecilik ve kölelik
sistemine meşruiyet kazandırmaya çalışmaktadır. Bu tarz bir sömürge düzeni yalnızca kurmaca bir
dünyada mümkün olabilir; bu bakımdan Behn, ütopik bir sömürgecilik anlayışını kuramsallaştırır. Zira
Behn’in eserinde kınadığı sömürgecilik şeklinin uygulamalarını bol miktarda görmek mümkünken;
estetizm kazandırdığı sömürgecilik düzeninin somut delillerini görmek zordur. Çünkü Behn, teorisini
yalnızca Albay Martin ve Trefry’nin şahsında kuramsallaştırma çabasındadır. Oroonoko idam edilirken
her nedense üst sınıfın değerleriyle özdeşleşmiş olan Behn, Albay Martin ve Trefry tesadüfî bir şekilde
olay yerinde bulunmazlar. Zira barış elçileri bu tür sahneleri görmeye dayanamaz. Böylece
sömürgeciliğe ve köleliğe yönelecek olan nefret bu şahıslardan uzak tutulur.
Eserde Afrika toplumları arasında savaşlar olduğu ve bu savaşlarda sürekli karşı taraftan esir alınan
insanların köleleştirerek Afrikalılar tarafından İngilizlere satıldığı ve doğal olarak sistemi bizzat
Afrikalıların destekledikleri vurgulanır. Üstelik romanın kahramanı Oroonoko da zamanında köle
tacirleri ile iş birliği yapmış bir Afrikalı Prens olarak kurgulanmıştır. Fakat Behn, Afrika toplumları
arasında geçen savaşların sebebine değinme zahmetinde bulunmamış ve bu sorunu açıklığa kavuşturma
gereği duymamıştır. Afrika toplumlarının Avrupalılar tarafından ne şartlarda kışkırtıldığı gerçeği
açıklanmamıştır.
Behn’in gözünde bütün köleler aynı değere sahip değildir; doğal olarak eşit de değillerdir. Onun
gözünde önemli ve değerli olan köle, fiziksel özellikleri ve Avrupai eğitimiyle romanın başkahramanı,
soylu köle Oroonoko ve sevgilisi soylu Imoinda’dır. Oroonoko’nun özgürlük mücadelesinde sömürgeci
şiddet tarafından sindirilen köleler korkarak onu yalnız bırakırlar. Utanç ve ıstırap içinde kalan
Oroonoko, kendisini yalnız bırakan köleleri “doğuştan köle ruhlu, Hıristiyanların oyuncağı ve köpekleri
olmaya uygun varlıklar” olmakla itham eder. Yani Behn, eski Roma’dan beri süregelen “bazıları
doğuştan itibaren hükmetmek ve yönetmek için bazıları ise köleliğe mahkûm olmak için dünyaya
gelirler” düsturunu, Oroonoko’nun soydaşlarına karşı yapmış olduğu konuşmayla dile getirir. Bu
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bakımdan Oroonoko’nun hitabında Behn’in sesi, ideolojisi yankılanmaktadır. Oroonoko’da bir yandan
kölelerin çektiği sıkıntılar için empati havası esmekte diğer taraftan da “doğuştan köle ruhlu,
Hıristiyanların oyuncağı ve köpekleri olmaya uygun varlıklar” söylemiyle Chinua Achabe’nin (1988)
Joseph Conrad’ın sömürgecilik karşıtı kabul edilen meşhur eseri, “Karanlığın Yüreği” adlı eseri için
yaptığı yorumla özdeşleştirilecek olursa aslında Oroonoko’da da “ırkçılığın demirden dişi
bilenmektedir.”
Behn, her ne kadar Surinam yerlilerinin özelliklerinde, kahramanı Oroonoko ve sevgilisi Imoinda’nın
şahsında ‘soylu vahşi’yi sunsa da eserin sonuna doğru tasvir edeceği kolonyal karşılaşmalarda bu
tutumundan uzaklaşarak diğer yerlileri ‘irrasyonel varlıklar’ olarak sunmuştur. Behn, Avrupalıların
kendileri haricindeki toplumlara nazaran üstün olduğunu; yerlileri yönetmenin, onlara hükmetmenin;
batıl inançları, aslı astarı olmayan dini ve hayali kavramları onlara kabul ettirebilmenin kolaylığına
dikkat çeker. Yerliler, sömürgeci bir ulusun evlatları tarafından işlenmeye müsait olan ‘boş levhalar’
olarak sunulur. Avrupa hegemonyası meşruiyetini ötekilerden üstün olmaktan, rasyonalist olmaktan alır.
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Extended Abstract
Along with the sociological phenomena, thinking the “author, literal text and reader(s)” as a whole is a
very important method in the process of sociological reading of a text due to the fact that society as a
broad term covers them all. In this study, it was aimed to read the famous novel of Aphra Behn,
“Oroonoko or The Royal Slave” from the holistic perspective of the sociological imagination. Within
the study it was aimed to disrupt the routine readings from a critical perspective taking its holistic
comprehension from the Sociology of Literature. Behn’s social status, ideology, education, social circle,
family, job, marital status and changes in her life were tried to be analyzed. As a novel containing the
most of the archetypes of the colonial literature, Aphra Behn’s (1640-1689) text “Oroonoko or the Royal
Slave (1688)” was read as the first presentation of the noble savage, first anti-colonialist, first
emancipationist and abolitionist novel for some time in the English Literature, however a group of
critical readers occurred to demystify and disrupt such perceptions and routine readings of the text.
Within the scope of this study, Behn’s rhetoric and discourse in the novel were tried to be analyzed in
terms of the phenomena, slavery and colonialism. The portraits of the colonizer and the colonized object
were also tried to be drawn. As a result of the analysis, it was concluded that Behn’s work is not an
abolitionist and anti-colonialist text. When it is read from the perspective of the relationships of the
colonialist characters with their slaves, it seems possible to analyze two kinds of colonialism models in
Behn’s discourse. One is criticized and the other is fostered. While Behn sympathizes with the slaves
who were tortured and governed by violence, she tries to construct a new paradigm of colonialism and
slavery in which there is no violence and torture. Behn introduces to her readers some characters who
never torture but govern their slaves without violence and in the same time some other characters that
treat their slaves, vice versa. At this point the main problem is that is it really possible to observe such
a colonialism model that has existed without violence in real life? When we look at the history of
colonialism, we can observe that there has never been such colonialism before. In fact, Behn constructs
a utopic theory of colonialism and slavery. Thus, she produces mystifications with her rhetoric and
supports the ruling class of plantation owners. But while doing it, she uses some characters as her objects
to change the direction of the hatred (felt for the colonialism and slavery) from upper class to the
members of the lower class. Despite the fact that Behn’s barbarian characters also belong to the upper
class, their attitudes and morals are associated with lower class by Behn. What is Behn’s duty in the
English colonies? She introduces herself as the peace envoy of a utopic colonialism between the white
colonizer and black colonized object. A new colonialism model is shown as sterilized from violence and
torture in Behn’s text. In addition, all the slaves don’t have the same value in Behn’s eye. Oroonoko is
valuable for Behn as he is a royal slave and Europeanized one. However, he will be an irrational slave
and murder his wife at the end of the novel. Behn’s views about ‘noble savage’ will change towards the
end of the story. Although she sympathizes with the slaves at first sight, it is possible to read her
orientalist, racist and colonialist tendencies within the rhetoric of her work. Most importantly, English
peace envoy is not present at the scene while Oroonoko's body is cut into pieces and sent to other
plantations. Aphra Behn, who has witnessed the events in the colony from the very beginning, is not
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present at this time, the moment when Oroonoko needs her help most. Perhaps the white peace envoy
in the British colony wouldn't want to see blackish blood spilled on her white skirt.
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Investigation of vocabulary strategies used by
students in Lahore at secondary level
Dr. Moafia NADER1
Isbah FATIMA1

Abstract
The main purpose of this research is to investigate the English vocabulary learning strategies in Lahore,
Pakistan. Sample has been taken from 181 students which are from public and 107 students which are
from private sector studying in schools at the secondary level. This study was quantitative in nature.
This study explores the influence of independent variables like gender, medium of instructions,
academic majors, and sectors i.e. private & public on the student’s use of English vocabulary learning
strategies. Data was collected using two instruments Individual Background Information (IBQ) and
Vocabulary learning Strategies (VLS). Data was analyzed through using several descriptive statistics.
T-Test and chi-square was utilized to examine associations between gender and individual strategies
belonging to Meta-cognitive and Cognitive categories. Students from public sector or private sector
reported more use of cognitive strategies (Mean=2.17, SD=.44) instead of Meta-cognitive strategies
(Means=2.09, SD=.405). Result of T-Test and chi-square reveal that there was statistically significant
difference at the p<.05 level in VLS scores for Male (M=2.24, SD=.37) and Female (M=2.01, SD=.34).
Result showed that male students reported more usage of strategies while learning. The result of T-Test
for both sectors, public or private students reveal no significant effect of medium of instructions on
meta-cognitive strategies or cognitive strategies. The result of ANOVA shows that there were
statistically significance differences at the p<.05 in the overall scores for three academic majors science,
arts and computer science.
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Challenges and Opportunities for Teachers in
Higher Education during Online Teaching
Abira Ismat BUTT1

Abstract
The COVID-19 has triggered mega changes worldwide. This disruption has forced the entire world to
shut down several activities including formal teaching-learning systems. As a result of this, the face to
face teaching couldn’t carry on in the educational institutions and resulted in a shift from traditional
learning to online learning. This pandemic response platform brought various challenges for teachers
as well as the students. This study investigated the challenges during online teaching in the COVID-19
situation which transformed into opportunities. The current study investigated the challenges and
opportunities for teachers during the online teaching learning in the COVID-19 situation. Research
method used for this study was qualitative research method. The data was collected from randomly
selected fifty-six public sector university teachers. All the participants contributed to this study through
in-depth online interviews. Interview themes were developed which explored the perception of
interviewee about online learning, challenges in online learning, opportunities, and compatibility and
practices. The results demonstrated that factors of limited resources, COVID-19 anxiety and stress, lack
of training, improper EdTech system in higher education, and weak online assessment system became
bigger challenges for teachers. The teachers perceived COVID-19 lockdown situation and online
learning system affecting their quality of instruction and learning. Most of the university teachers were
less satisfied with online learning. On the other hand, digital transformation, research innovation, digital
competencies, digital instruction delivery, technological innovation, and resource utilization were seen
as opportunities by the teachers. Different research designs with comparative modes of online teaching
learning may be used in further researches to gain more objectivity.
Keywords: COVID-19, Higher Education, Teachers, Online learning, Challenges, Opportunities
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Recruitment and selection of employees as an
element of human resource management
Norbert KAWĘCKI1

Abstract
The articles is about recruitment and selection process of employees as a part of the Human Resource
Management. The character of the work is overview both worldwide and in Poland. In the first part of
the work definition of recruitment and selection has been presented. Second part brings knowledge about
recruitment and selection in science and third is about researches in science. As a last part of article
conclusions have been presented.
Keywords: Recruitment, Selection, Human Resource, Management.

INTRODUCTION
The main goal of the article is to present recruitment and selection process of employees as a part of
human resource in management. Management sciences define recruitment as one of the elements of the
employment process, which consists in encouraging a sufficiently large number of candidates to submit
an application, i.e. applying for a vacancy2.
Employee selection is one of the human resource management (HRM) tools. The process of selecting
an employee by eliminating the remaining candidates applying for a position in the organization and not
meeting the requirements for an ideal employee3.
Successful recruitment is a direct reflection of the legitimacy and professionalism of a
business. Employing the right people for a business is the most important part of the organization. It is
necessary to have a good recruitment process to attract the right kind of staff for the needs of a business.

Maria Curie-Skłodowska University, POLAND
A. Sulich, Modele i techniki rekrutacji i selekcji realizowane przez przedsiębiorstwa w województwie
dolnośląskim, p. 87, [in:] Nurty badawcze w zarządzaniu. Manager. Pod red. Głoskowska K., Szymański E. M.,
Wyd. GSP, Zgorzelec 2015.
3
A. Sulich, Modele i techniki…, op. cit., p. 88.
1
2
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The recruitment process must be cost-effective as well as time-consuming. Recruitment and training can
be expensive and time-consuming, so when recruiting, it is important to make the right choice4.
A good recruitment process can reduce the time involved in searching, interviewing, recruiting and
training. It can streamline these procedures and make the search more efficient for viable candidates.
Creating a positive image to the customers, peers, and competitors are very important. New employees
must list the skills needed to fulfill their duties. To get better and successful results in the recruitment
process, specific criteria relevant to the job should be promoted5.
Recruitment includes those practices and activities carried out by the organization with the primary
purpose of identifying and attracting potential employees6. It is an important part of human resource
management as it performs the essential function of drawing important resources i.e. human capital into
the organization7. Online recruitment, also known as e-recruitment is one of the worldwide trends for
HR functions8.
The article presents selection of candidates in science as an overview worldwide and in Poland with
empirical data of researches.
Recruitment and selection in science
Ployhart, Schmitt and Tippins reviewed 100 years of research on recruitment and selection. As this
article shows, the various topics related to recruitment and selection have ebbed and flowed over the
years in response to business, legal, and societal changes, but this Supreme Problem has captivated the
attention of scientist–practitioners for a century. The review starts by identifying the practical challenges
and macro forces that shaped the sciences of recruitment and selection and helped to define the research
questions the field has addressed. Then it was described the evolution of recruitment and selection
research and the ways the resulting scientific advancements have contributed to staffing practices. As a
conclusion with speculations on how recruitment and selection research may proceed in the future9.
A.E Wise, L. Darling-Hammond and B. Berry were conducted case studies in six school districts
nationwide to examine teacher selection in terms of policy and organizational context, organizational
characteristics, selection processes, and effects. Interviews were conducted in each district with directors
of personnel, superintendents, staff involved in the selection process, directors of curriculum and
instruction, directors of research, and local teachers' organization officials. At representative schools,
principals, recently hired teachers, and more senior teachers were interviewed and other relevant data
4

https://www.ilearnlot.com/what-is-the-purpose-and-importance-of-recruitment/50071/, access date 10.05.2021
Ibidem.
6
J.A. Breaugh, M. Starke, Research on employee recruitment: So many studies, so many remaining
questions. Journal of Management 2000, 26(3), p. 405–434.
7
A. E. Barber, Recruiting Employees. Individuals and Organizational Perspectives, Fundations for Organizational
Science, A Sage Publications Series, Thousands Oaks, London 1998, p. 1-172.
8
L. Bussler, E. Davis, Information Systems: The Quiet Revolution in Human Resource Management, Journal of
Computer Information Systems 2002, vol. 42, issue 2, p. 17-20.
9
R.E. Ployhart, N. Schmitt, N.T. Tippins, Solving the Supreme Problem: 100 years of selection and recruitment
at the Journal of Applied Psychology. Journal of Applied Psychology 2017, 102(3), p. 291–304
5

821

gathered. As a conclusions and recommendations authors pointed out to improve teacher selection,
recruitment, screening, hiring, placement, induction, and evaluation processes are presented. These
involve the enhancement of the efficacy of state and local policies for recruitment efforts; tighter bonds
between recruitment and hiring decisions; recognition and balancing of the varying operational
definitions of a "good teacher"; recognition of the effects of the hiring process on teachers; need to place
teachers carefully in the appropriate setting and school; need for comprehensive induction plans for new
teachers; and development of a special evaluation program specifically for beginning teachers10.
P. Dhamija in his work presented hiring process in e-recruitment. According to author “The Hiring
Process means carrying out a full series of functions in addition to simple recruitment. It means making
a choice and deciding if the company feels that any of the candidates meet the requirements of the
specific job and, if so, hiring that person. The next step is closing the deal and having the new employee
join the company and fit in within the existing company culture. This means that once the company’s
hiring policies have been clearly defined, there is a process, which we call the Hiring Process that may
be broken down into the following stages”11:

Figure 1: Hiring Process
Source: P. Dhamija, E-Recruitment: A Roadmap Towards E-Human Resource Management,
International Refereed Research Journal, Journal of Arts, Science& Commerce 2012, Vol. III, Issue
3(2), p. 37.

The aims of Dhamija’s paper were to examine the overall concept of e-recruitment. It has been rightly
said that recruitment is not only hiring the best amongst those who applied for a particular post rather
it’s the question to enroll the right candidate in one’s human capital12.
10

A.E Wise, L. Darling-Hammond, B. Berry, Effective Teacher Selection: From Recruitment to Retention, Center
for the Study of the Teaching Profession, The RAND Corporation Santa Monica, CA 1987, p. 1-119.
11
P. Dhamija, E-Recruitment: A Roadmap Towards E-Human Resource Management, International Refereed
Research Journal, Journal of Arts, Science& Commerce 2012, Vol. III, Issue 3(2), p. 37.
12
Ibidem, p. 38.
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According to Listwan recruiting can be considered as the first step in a complex employee search
process. It is defined as the initial stage of personnel selection aimed at providing information on the
defined labor market on the readiness of employment and the requirements and conditions of
employment of a specific type of employee, as well as attracting a specific quantitatively and
qualitatively group of candidates who can apply for a given job position13.
A Ludwiczyński defines recruiting as the process of finding and attracting a sufficiently large number
of candidates for vacant jobs for selection purposes. Its purpose is to inform the market about a vacancy
and encourage candidates to submit relevant application documents. The term market can be understood
both potential external candidates who are not employees of a given organization (external recruitment)
and employees working in a given organization (recruitment internal) - it is then a kind of form of
development that can also take promotion figure14. According to A. Pocztowski, recruitment should
meet three functions15:




informative (the purpose is to present working conditions),
motivational (the aim is to generate the right interest of the right professional groups and, above
all, to attract the best candidates),
initial selection (the purpose is preliminary verification of application documents)

A. Dolot in her work presents a wide range of forms of external recruitment. You can mention here,
among others16:







media advertisements: advertisements in newspapers, radio and television (the last two are
rarely used due to the high cost);
an advertisement posted on the company's website;
announcements posted on portals and internet vortals;
job fairs;
cooperation with the employment office;
broadly understood cooperation with universities and other educational centers (eg technical
schools or vocational schools). This cooperation may consist in: organizing the aforementioned
job fairs, but addressed only to students and graduates of a given university / center,
participation in open days of a given university / center, cooperation with career offices (posting
advertisements on their websites, using their mailing database), organizing thematic meetings
(called sometimes "Academies", e.g. "Accounting Academy of Company X", trainings,
courses), organizing apprenticeships and internships, cooperation with individual departments
and even departments universities;

T. Listwan (ed.), Słownik zarządzania kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2005, p.5-202.
A. Ludwiczyński, A. Alokacja zasobów ludzkich organizacji. in: H. Król, A. Ludwiczyński (ed.), Zarządzanie
zasobami ludzkimi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2006, p. 6-45.
15
A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2003, p. 5-25.
16
A. Dolot, Rola procesu rekrutacji pracowników w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstw, PrzedsiębiorczośćEdukacja 2014, nr. 10, p. 59-70.
13
14
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cooperation with specialized personnel consulting companies that can lead both the entire
recruitment and selection process, and only the recruitment process;
adexpress, i.e. sending a recruitment announcement by e-mail to a selected group of candidates
- corresponding to specific parameters - from the database of registered users (such a service
can be offered by both specialized companies HR consulting and internet portals);
cooperation with local authorities;
searching among people known personally and / or through friends, among people whom they
personally recommend (recruitment using the so-called informal contacts);
searching among people known personally to employees (recommendations provided by
employees);
announcements posted on the company's fan page on Facebook;
independent search for candidates by initiating contact with them (eg through the GoldenLine,
LinkedIn, Profeo portals).

I. Kołodziejczyk-Olczak in his work described 4 generation: veterans, baby boomers, generation X and
generation Y. They have different systems of values and expectations, attitudes at work and preferences.
Taking these aspects into account, contemporary organizations should analyze the policy and strategy
of human resource management (HRM) and the instrument used in its particular areas. She analyzed
recruitment practices as one of the important subfunctions of HRM in the light of generation
management and in connection with the selection, internal communication and creating the image of the
employer's market of choice17.

Researches in science
According to S. Kumar and A.K. Gupta benefits and importance of recruitment are18:






it helps to create a talent pool of potential candidates for the benefits of the organization,
it increases the pool of job seeking candidates at minimum cost,
it helps to increase the success rate of selection process by decreasing the no of visits qualified
or over qualified job applicants,
it helps in identifying and preparing potential job applicants who will be the appropriate
candidature for the job,
finally it helps in increasing organization and individual effectiveness of various recruiting
techniques and for all the types of job applicants.

Kołodziejczyk-Olczak I., Zaangażowania pracowników w różnym wieku, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
2014, nr 2., p. 84-96.
17

18

S. Kumar, A.K. Gupta, A Study On Recruitment & Selection Process With Reference,
https://www.researchgate.net/publication/268210664_A_Study_On_Recruitment_Selection_Process_With_Refe
rence, access date 21.04.2021.
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Importance of Selection is to select the right employees is important for three main reasons:
performance, costs and legal obligations19.
Authors collected data from various particulars like: Campus recruitment, Journals and Periodicals,
Employee referral, Newspapers sources and Consultancies. In total they received 150 responses ( Table
1)
Table 1: Sources and respondents
Particulars

Number of Respondents

Newspaper sources

45

Journals&Periodicals

10

Campus recruitment

40

Employee referral

30

Consultancies

25

Total

150

Source: S. Kumar, A.K. Gupta, A Study On Recruitment & Selection Process With Reference,
https://www.researchgate.net/publication/268210664_A_Study_On_Recruitment_Selection_Process_
With_Reference, access date 21.04.2021.

Authors analyzed the source of recruitment followed in the selected industries and the highest score was
for both – external and internal ( Table 2).
Table 2: Selected industries and respondents
Particulars

Number of Respondents

External

30

Internal

20

Both

100

Total

150

Source: S. Kumar, A.K. Gupta, A Study On Recruitment & Selection Process With Reference,
https://www.researchgate.net/publication/268210664_A_Study_On_Recruitment_Selection_Process_
With_Reference, access date 21.04.2021.

19

Ibidem.
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S. Kumar and A.K. Gupta provided analysis about the attributes taken in to preference for recruitment
and selection procedure. The most important was both experience and qualification with score 72 ( Table
3).
Table 3: Attributes taken in to preference for recruitment and selection procedure
Particulars

Number of Respondents

Experience

25

Qualification

50

Both

72

Other

3

Total

150

Source: S. Kumar, A.K. Gupta, A Study On Recruitment & Selection Process With Reference,
https://www.researchgate.net/publication/268210664_A_Study_On_Recruitment_Selection_Process_
With_Reference, access date 21.04.2021.

Authors observed that 30 members of the total respondents have expressed that, their company is
following written tests 25 members of the total respondents have expressed that, their company is
following group discussions,50 members of the total respondents have expressed that, their company is
following interview,45 members of the total respondents have expressed that, their company is
following all the above tests as main source of selection (Figure 2)20.

Main sources of selection in three selected industries
25

45

30
50

All the above

Interview

Written Tests

Group discusion

Figure 2: Main sources of selection in three selected industries
Source: S. Kumar, A.K. Gupta, A Study On Recruitment & Selection Process With Reference,
https://www.researchgate.net/publication/268210664_A_Study_On_Recruitment_Selection_Process_
With_Reference, access date 21.04.2021.
20

Ibidem.
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A. Dolot did her researches regarding to recruitment and selection process in management in big
enterprises in Kraków city. 122 employees were part of the research. In these enterprises the score was
100 % regarding to analysis in forms of recruitment both internal and external. In the context of internal
recruitment of the enterprise they most often use their own databases of application documents (both
those not used in previous recruitment and independent applications of candidates -Figure 3)

Internal recruitment in researched enterprises
67

80

67

%

60

56

44

40

22

11

20
0
Own
Own
recruitment data recruitment data
base ( earlier
base ( self
recruitment)
declarations)

Adverts in
external
newspaper

Adverts in
Internet

Adverts by email Adverts on job
boards

Figure 3 Internal Recruitment in researched enterprises
Source: A. Dolot, Rola procesu rekrutacji pracowników w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstw,
Przedsiębiorczość-Edukacja 2014, nr. 10, p. 66

In the context of the most frequently used forms of external recruitment in the respondents enterprises
the most popular are advertisements posted on portals websites intended for this type of activity (e.g.
Praca.pl, Jobpilot.pl -Figure. 4). Companies are also happy to post job advertisements on their
websites21.
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External recruitment in researched enterprises
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A. Dolot, Rola procesu rekrutacji…, op. cit., p. 66.
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44

33

11

11

11

Figure 4 External Recruitment in researched enterprises
Source: A. Dolot, Rola procesu rekrutacji pracowników w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstw,
Przedsiębiorczość-Edukacja 2014, nr. 10, p. 66.

How engaging and important the recruitment process is for the surveyed respondents is proven by the
answer to the question: "Are you looking for a new job, are you looking for information about a potential
employer? As many as 98.15% of the respondents said yes. This is very valuable information because
it indicates that employees are taking steps to prepare themselves for the search and job changes. The
structure of the sources of searching for information about the enterprise as potential employer (Figure
5)22.

Sources of researched employer information in recruitment
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Other

Figure 5 Sources of researched employer information in recruitment process
Source: A. Dolot, Rola procesu rekrutacji pracowników w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstw,
Przedsiębiorczość-Edukacja 2014, nr. 10, p. 68.

Respondents in Dolot’s researches indicated working conditions as the most sought-after information
about a potential employers ( Figure 6).

22

Ibidem, p. 68.
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Figure 6. Information’s important for candidates about employer by applying for a job
Source: A. Dolot, Rola procesu rekrutacji pracowników w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstw,
Przedsiębiorczość-Edukacja 2014, nr. 10, p. 69.

CONCLUSION
The recruitment process should be used to obtain the appropriate number of applications from the best
candidates. As evidenced by empirical research, the vast majority of candidates look for information
about a potential employer. Selection is part Human Resource Management tool and will lead to employ
the best from assessed and overview candidates.
The main conclusion based on overview articles from worldwide and Polish scientist are:
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4 different generation of employees on the labor market with different skills and competences,
to improve selection and recruitment, it was presented screening, hiring, placement, induction,
and evaluation processes,
importance and clarification of Hiring Process,
e-recruitment as a part of HMR,
type of employer can attract a specific quantitatively and qualitatively group of candidates,
two different types of recruitment can be defined: internal and external,
wide range of forms of external recruitment can be used in the process,
both external and internal recruitment is important for the employers,
attributes taken in to preference for recruitment and selection procedure are qualification and
experience,
the main source of selection in researched groups is interview,
in internal recruitment the most important is own recruitment data base ( from pervious
recruitment and previous declarations),
in external recruitment the most valued tool is internet,
work condition information’s about employer are most valued for recruited and selected
employees.

The articles about recruitment and selection of employees as a part of Human Resource Management
is very valued in this modern world and therefore further researches in this matter should be continued
for exploring of best practices to be designed and developed either in real world and science.
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İİBF Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin
Görüşlerinin Belirlenmesi
Sait BARDAKÇI1
Aysel ARSLAN2

Öz
Bu çalışmada; uzaktan alan üniversite öğrencilerinin aldıkları bu eğitime ilişkin görüşlerinin .eşitli
değişkenler açısından belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada verilerin toplanmasında kolayda
örnekleme yöntemi tercih edilmiş ve veriler online olarak toplanmıştır. Verilerin elde edilmesinde
Özkul, Kırnık, Dönük, Altunhan ve Altunkaynak (2020) tarafından geliştirilen “Uzaktan Eğitim
Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek geliştirme çalışmasında Cronbach alpha güvenirlik
katsayıları ölçeğin tümü için 0.96 olarak, bu çalışmada ise .946 olarak bulunmuştur. Araştırmanın
örneklemini 2020-2021 akademik yılı bahar döneminde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesinde (İİBF) eğitimlerine devam eden 130 kadın 106 erkek olmak üzere toplamda 236
öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin normallik analizleri yapılmış ve bu doğrultuda; bağımsız iki grubun
ortalamalarının karşılaştırılmasında parametrik istatistiksel yöntemlerden bağımsız gruplar t testi, üç
veya daha fazla sayıda grubun ortalamalarının karşılaştırılmasında ise tek yönlü varyans analizi
(Oneway ANOVA) kullanılmıştır. ANOVA sonucunda tespit edilen farklılıkların kaynaklandığı
grupların belirlenmesinde Tukey çoklu karşılaştırma testinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgulara
göre; İİBF öğrencilerinin puan ortalamalarının öğretim türü, internete erişim, sınıf düzeyi, ikamet edilen
yer değişkenleri açısından anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Uzaktan Eğitim, Üniversite, Öğrenci
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Abstract
In this study; It was aimed to determine the opinions of university students taking distance on this
education in terms of various variables. In the study, convenience sampling method was preferred for
data collection and data were collected online. The "Distance Education Evaluation Scale" developed
by Özkul, Kırnık, Dönük, Altunhan, and Altunkaynak (2020) was used to obtain the data. In the scale
development study, Cronbach alpha reliability coefficients were found as 0.96 for the whole scale, and
.946 in this study. The sample of the study consists of a total of 236 students, 130 female and 106 male,
who continue their education at Sivas Cumhuriyet University Faculty of Economics and Administrative
Sciences (FEAS) in the spring semester of the 2020-2021 academic year. Normality analysis of the data
was made and in this direction; The parametric statistical method, independent groups t test, was used
to compare the means of two independent groups, and one-way analysis of variance (Oneway ANOVA)
was used to compare the means of three or more groups. Tukey multiple comparison test was used to
determine the groups from which the differences determined as a result of ANOVA originated.
According to the findings obtained; It has been determined that the mean scores of the FEAS students
differ significantly in terms of the variables of education type, internet access, class level and place of
residence.
Keywords: Distance Education, University, Student

GİRİŞ
Eğitim, dünyada her zaman en önemli kavramlar arasında yer almış ve gelişimi için çaba gösterilmiştir.
Her çağ kendi anlayış ve düşüncesine uygun bireylerin yetişmesi için eğitim süreçlerini kullanmıştır.
Eğitimin uygulanması çok yakın bir geçmişe kadarki süreçte genellikle okul çatısı altında
sürdürülmekteydi. Ancak teknolojinin gelişmesiyle birlikte uzaktan eğitim kavramı da hayatımıza giren
kavramlardan biri olmuştur. Öncelikle örgün eğitimine devam etmekte bazı sıkıntıları olan bireylerin
eğitimlerini sürdürebilmeleri için uygulanmaya başlayan uzaktan eğitim gittikçe daha yaygın olarak
birçok eğitim programında uygulamaya konulmuştur. Günümüz dünyasında teknolojinin hiç bir çağda
olmadığı kadar hızlı bir değişim ve gelişim içindedir. Bu da her alanda olduğu gibi eğitim alanında da
derinden hissedilmektedir. Bu doğrultuda eğitimin de yeniden ele alınarak teknolojiyle uyumlu hale
getirilmesi bir zorunluluktur (Kırık, 2014). Bireyin değişen ihtiyaçları, birçok alanda donanımlı
olmasının gerekliliği, iş hayatındaki değişimler, öğrenilmesi gereken bilgilerine ve becerilerin
farklılaşması gibi birçok etmen eğitimde öncelikli konular arasında yer almıştır. Geçmişte okulda
öğrenilen bilgiler bireyin hayatı boyunca kullanabileceği yeterlikte algılanırken günümüzde türüne göre
bir kaç gün ile birkaç yıl içinde bilginin değiştiği, dönüştüğü görülmektedir. Bireyin hayatı boyunca
okula gidemeyeceği kabul edildiğinde onun ihtiyacı olan eğitimin ona farklı kanallarla ulaştırılması
gerekmektedir. Her yaş grubundaki öğrencinin yaşadığı ortamda diğer sorumluluklarını yerine
getirirken eğitim sürecine katılmasını mümkün hale getiren olanakların kullanılması zorunluluğu
doğmuştur (Bağrıacık, 2015). Bunun için de teknolojiyle bağlantılı farklı eğitim süreçleri kullanılmaya
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başlanmıştır. Bu sayede gerek çeşitli nedenlerle örgün öğretime devam etmekte zorlanan gerekse
bireysel gelişimi için eğitime ihtiyacı olan bireyler bu eğitimleri almaya başlamıştır. Uzaktan eğitimin
kullanılan araç-gerece, teknolojiye göre kendi içinde çevrimiçi öğrenme, mobil öğrenme, internet
tabanlı öğrenme gibi birçok farklı uygulaması bulunmaktadır (Watson, Murin, Vashaw, Gemin, & Rapp,
2013). Uzaktan eğitim olarak tanımlanan ve internet üzerinden verilen bu eğitimlere bireyler senkron
veya asenkron olarak katılmaktadır (Yıldız, 2016). Hatta birey, çeşitli alanlarda almak istediği kurs ve
seminerler önceden kayıt altına alınan eğitim programlarını şifre satın alarak istediği zaman ve mekânda
takip etmektedir. Uzaktan eğitimde sınavlar belirli tarihlerde yüz yüze olabildiği gibi online olarak da
yapılmaktadır. Okul, kurs ve seminer eğitimlerinin sonunda ise katıldığı eğitimin tür ve niteliğine göre
de diploma, sertifika, atılım belgesi almaktadır. Elbette bu uygulamalar belirli bir süreç içinde
gelişmiştir.
Uzaktan eğitim; kimileri tarafından çalışmak zorunda olan veya okula gitme olanağı olmayan bireylerin
kendilerini geliştirmeleri için uygun bir eğitim modeli şeklinde tanımlanırken kimileri internet ve
bilgisayar tabanlı eğitim süreci şeklinde tanımlanmıştır. Uzaktan eğitimi Düzakın ve Yalçınkaya (2008);
eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğinin artırılması için internet üzerinden çoklu erişim ve ortam
teknolojilerinin kullanılmasıyla bilgi ve kaynaklara erişme, işbirliğinin sağlanması, Alkan (1987);
geleneksel öğrenmenin sınırlılıkları nedeniyle sınıf ortamında öğrenme etkinliklerinin yapılamadığı
durumlarda uzaktan öğretime uygun olarak geliştirilmiş öğretim yöntemleri ve materyaller aracılığıyla
uygulanan eğitim, Uşun (2006); kaynak ve alıcıların birbirinden farklı mekânlarda bulunduğu,
öğrencilerin yaş, meslek, amaç vb. değişkenler açısından esnek bir yapıda olduğu, eğitim süreçlerinde
yazılı-basılı materyallerin yanı sıra görsel ve işitsel araçları, internet, bilgisayar, telefon, televizyon gibi
araçların kullanıldığı eğitim uygulaması şeklinde tanımlamıştır.
Uzaktan eğitimin sahip olduğu avantajlar; öğrenen merkezli olması, farklı eğitim olanakları sunması,
zaman ve mekânda esneklik sağlaması, eğitimdeki fırsat eşitsizliğini azaltması, maliyeti düşürmesi, her
yaşta katılma şansının olması, dersin istenildiği kadar tekrarının yapılabilmesi, birden fazla kaynağa
ulaşılabilmesi, öğrenenin öğrenme sorumluluğunu alması şeklinde ifade edilmektedir (Gök, 2011;
Kenanoğlu, 2008; Öztürk, 2015). Dezavantajları ise; öğrenenler ve eğitimciler arasında sosyal ortam,
etkileşim ve iletişimin sınırlı olması, uygulama ağırlıklı derslerin yapılamaması, teknolojiyi yeterli
kullanamayanların sorun yaşaması, kesintisiz bir internet erişiminin olması ve araç-gereç yeterliğinin
olması, olası sorunlara anında dönüt alınamaması, değerlendirmede güvenliğin tam sağlanamaması
olarak belirtilmektedir (Göksal, 2008; Ilgaz,2008; Kenanoğlu, 2008; Uçar, 2016).
Uzaktan eğitim çoğunlukla bireylerin örgün eğitimi tercih etmediği ya da çeşitli zorunluluk
durumlarında tercih ettiği bir eğitim modeli olarak kabul edilmektedir. Ancak Aralık 2019’da dünyayı
etkisine alan Covid 19 uzaktan eğitimi neredeyse zorunlu hale getirmiş ve her düzeydeki eğitim
kurumları derslerini öğrencilerine uzaktan eğitim yoluyla vermeye başlamıştır. Bu çok hızlı geçiş
döneminde bazı kurumlar daha başarılı olurken bazılarında ani geçişe bağlı altyapı sorunları yaşanmıştır.
Sadece kurumsal bazda değil dersi veren eğitimcilerin bir kısmının da teknoloji alanındaki yetersizlikleri
sorunların oluşmasına zemin hazırlamıştır. Ancak zorunlu uzaktan eğitimin pandeminin başlından
itibaren kullanılmasının sonucunda süreçteki bu aksaklıkların büyük bir kısmı giderilmiştir.
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Öğrencilerin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri bu konuda merak edilen unsurlar arasındadır. Bu
çalışmada bu süreçte zorunlu olarak tüm öğrenimlerini uzaktan alan öğrencilerin uzaktan eğitime ilişkin
görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda aşağıdaki soruların yanıtları bu çalışmada
belirlenmeye çalışılmıştır:
a) İİBF öğrencilerinin uzaktan eğitim değerlendirme ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları, ölçeğin
tamamı ve alt faktörlerinde hangi düzeydedir?
b) İİBF öğrencilerinin uzaktan eğitim değerlendirme ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları cinsiyet,
sınıf düzeyi, bölüm, öğretim türü, ikamet edilen yer değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmakta
mıdır?

YÖNTEM
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 akademik yılı bahar döneminde Sivas Cumhuriyet
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde eğitimlerine devam eden 130 kadın 106 erkek olmak
üzere toplamda 236 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Söz konusu çalışma grubu kolayda örnekleme
yöntemiyle belirlenmiştir. Diğer örnekleme yöntemlerine kıyasen daha kolay, ucuz ve hızlı veri
toplamaya olanak sağlaması bakımından (Gürbüz & Şahin, 2014:130) çalışma grubunun
belirlenmesinde kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir.
Çalışma grubundaki öğrencilerin demografik özelliklerine göre frekans dağılımları Tablo 1’deki gibidir.

Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan
demografik bilgi formu ile Özkul vd., (2020) tarafından geliştirilen “Uzaktan Eğitim Değerlendirme
Ölçeği” kullanılmıştır. Uzaktan Eğitim Değerlendirme Ölçeği, 5’li Likert tipinde bir ölçektir ve 15
madde ile 2 alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin alt boyutları “Teknik” ve “Öğrenme Süreci” şeklinde
adlandırılmaktadır. Ölçeğe verilebilecek cevaplar olumsuzdan olumluya doğru “1=Hiç Katılmıyorum”,
“2=Az Katılıyorum”, “3=Orta Düzeyde Katılıyorum”, ve “4=Çoğunlukla Katılıyorum” ve
“5=Tamamen Katılıyorum” seçeneklerinden oluşmaktadır. Ölçekte olumsuz anlam içeren madde
bulunmamaktadır. Ölçek geliştirme çalışmasında Cronbach alpha güvenirlik katsayıları ölçeğin tümü
için 0.96 olarak, “Teknik” alt boyutu için 0.89 olarak, “Öğrenme Süreci” alt boyutu için ise 0.96 olarak
hesaplanmıştır. Bu çalışmada ise Cronbach alpha güvenirlik katsayıları ölçeğin tümü için 0.946 olarak,
“Teknik” alt boyutu için 0.883 olarak, “Öğrenme Süreci” alt boyutu için ise 0.962 olarak bulunmuştur.
Bu değerler, ölçekten elde edilen verilerin yüksek düzeyde güvenirliğe sahip olduğunu göstermektedir.
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Tablo 1. Çalışma Grubuna Ait Frekans Dağılımları
Değişkenler

Frekans

Yüzde (%)

Kadın

130

55.1

Erkek

106

44.9

1. Sınıf

116

49.2

2. Sınıf

71

30.0

3. Sınıf

37

15.7

4. Sınıf

12

5.1

İşletme

56

23.7

Finans ve Bankacılık

69

29.2

Maliye

69

29.2

Yönetim Bilişim Sistemleri

30

12.7

İktisat

9

3.8

Çalışma Ekonomisi

3

1.4

Köy/Kasaba

42

17.7

İlçe

57

24.2

Şehir

67

28.4

Büyükşehir

70

29.7

Normal Öğrenim

217

91.9

İkinci Öğrenim

19

8.1

Cinsiyet

Sınıf

Bölüm

İkamet Edilen
Yer

Öğrenim
Durumu

Verilerin Toplanması ve Puanlanması
Araştırmanın veri toplama aracı araştırmanın çalışma grubunu oluşturan toplam 236 öğrenciye Google
Forms platformunda çevrimiçi (online) anket yoluyla uygulanmış ve araştırmanın verileri elde
edilmiştir. Uzaktan Eğitim Değerlendirme 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 ise içerdikleri maddelerin toplam puanı madde sayısına bölünerek hesaplanmıştır.
Kullanılan İstatistiksel Yöntemler
Öncelikle Uzaktan Eğitim Değerlendirme Ölçeği ve alt boyut ortalama puanlarının normal dağılım
gösterip göstermediği çarpıklık ve basıklık katsayısı değerleri dikkate alınarak incelenmiş ve tüm
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değişkenlerin çarpıklık ve basıklık değerlerinin normal sınırlar olarak kabul edilen ±1.5 aralığında değer
aldığı görülmüştür (Tabachnick & Fidell, 2007). Buna göre, bağımsız iki grubun ortalamalarının
karşılaştırılmasında parametrik istatistiksel yöntemlerden bağımsız gruplar t testi, üç veya daha fazla
sayıda grubun ortalamalarının karşılaştırılmasında ise tek yönlü varyans analizi (Oneway ANOVA)
kullanılmıştır. ANOVA sonucunda tespit edilen farklılıkların kaynaklandığı grupların belirlenmesinde
Tukey çoklu karşılaştırma testinden yararlanılmıştır. 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. Canlı Derslere Katılıma Yönelik Frekans Dağılımları
Uzaktan eğitim ile verilen canlı (senkron) derslere katılabilmek
Frekans
için yeterli internet imkânına sahip misiniz?

Yüzde (%)

Evet

176

74.6

Hayır

60

25.4

236

100.0

Frekans

Yüzde (%)

Hiç Katılmıyorum

15

6.4

Nadiren Katılıyorum

32

13.6

Bazen Katılıyorum, Bazen Katılmıyorum

75

31.8

Genellikle Katılıyorum

83

35.1

Daima Katılıyorum

31

13.1

236

100.0

Toplam
Uzaktan eğitim ile verilen canlı (senkron) derslere ne sıklıkla
katılıyorsunuz?

Toplam

Tablo 2’deki bulgulara göre çalışma grubundaki öğrencilerin yaklaşık dörtte biri (%25.4) uzaktan eğitim
ile verilen canlı (senkron) derslere katılabilmek için yeterli internet imkânına sahip olmadığını ifade
etmiştir. Öğrencilerin %35.1’i canlı derslere genellikle katıldığını belirtirken, %31.8’i ise canlı derslere
bazen katılıp bazen katılmadığını ifade etmektedir.
Ölçek maddelerinin ortalama değerlerine ilişkin yapılan analiz sonuçlarına Tablo 3’te yer verilmiştir.
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Tablo 3. Ölçek Maddelerine Ait Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
İfadeler

Ort.

ss

Uzaktan eğitimle verilen derslere istediğim zaman ulaşırım.

3.63

1.25

Uzaktan eğitimle verilen derslere istediğim yerde ulaşırım.

3.27

1.41

Uzaktan eğitimle verilen derslere ulaşmak benim için kolaydır.

3.57

1.32

Uzaktan eğitimle verilen derslerin uygulama takvimleri konusunda bilgiye sahibim.

3.79

1.32

Uzaktan eğitimde tercih edilen online platformları (zoom, teams vb.) etkili kullanırım. 3.77

1.32

Uzaktan eğitimle verilen derslere erişimde sıkıntı yaşadığımda teknik destek alırım.

2.79

1.35

Uzaktan eğitim öğrenme süreçleri açısından verimlidir.

2.38

1.39

Uzaktan eğitim süreci öğrenme motivasyonumu arttırır.

2.19

1.37

Uzaktan eğitim aracığıyla kendi öğrenme sürecimi değerlendiririm.

2.88

1.36

Uzaktan eğitim öğrenme özelliklerime uygundur.

2.56

1.47

Uzaktan eğitim süreci yeni öğrenmelere beni teşvik eder.

2.54

1.39

Uzaktan eğitim kalıcı öğrenmemi kolaylaştırır.

2.15

1.31

Uzaktan eğitimle verilen derslerin kişisel ve mesleki gelişimime katkı sunar.

2.27

1.31

Uzaktan eğitimle verilen derslerin öğretim tasarımı etkilidir.

2.47

1.33

Uzaktan eğitim öğrenme sürecimi zenginleştirir.

2.27

1.34

Teknik Alt Boyutu

3.47

1.06

Öğrenme Süreci Alt Boyutu

2.41

1.20

Ölçek Toplam

2.83

1.02

̅=
Tablo 3’deki bulgulara göre öğrencilerin uzaktan eğitimin teknik boyutuna yönelik görüşlerinin (X
̅
3.47) öğrenme süreci boyutuna yönelik görüşlerine (X = 2.41) göre daha olumlu olduğu söylenebilir.
Öğrencilerin uzaktan eğitim uygulamasına yönelik genel görüşlerinin ise ne olumlu, ne olumsuz olduğu
̅ = 2.83).
söylenebilir (X
İİBF öğrencilerinin uzaktan eğitim ölçeğinden aldıklarım puan ortalamalarının cinsiyet, öğretim türü
internete erişim değişkenleri açısından anlamlı farklılık gösterip göstermediğine ilişkin yapılan bağımsız
gruplar t testi sonuçları Tablo 4’te sunulmuştur.
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Tablo 4. Cinsiyet, Öğretim Türü, İnternete Erişim Değişkenleri Bağımsız Gruplar T Testi Bulguları
Değiş.

Ölçek Faktörü

Gruplar

N

Ort.

ss

Kadın

130

3.52

1.10

Erkek

106

3.40

1.00

Kadın

130

2.37

1.17

Erkek

106

2.46

1.23

Kadın

130

2.83

1.04

Erkek

106

2.84

1.00

Normal Ö.

217

3.42

1.06

19

4.05

0.87

217

2.37

1.17

19

2.85

1.42

217

2.79

1.00

19

3.33

1.09

Evet

176

3.80

0.91

Hayır

60

2.49

0.82

Evet

176

2.63

1.21

Hayır

60

1.76

0.90

Evet

176

3.10

0.96

Hayır

60

2.05

0.76

Cinsiyet

Teknik

Öğrenme Süreci

Toplam

Öğrenim Türü

Teknik

Öğrenme Süreci

Normal Ö.
İkinci Ö.
Normal Ö.

Toplam

Teknik

İnternete erişim

İkinci Ö.

Öğrenme Süreci

Toplam

İkinci Ö.

t

p

0.881

0.379

-0.533

0.595

-0.010

0.992

-2.538

0.012

-1.666

0.097

-2.228

0.027

9.862

0.000

5.127

0.000

7.675

0.000

Tablo 4’teki t testi sonuçlarına göre, İİBF öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik genel görüşleri ve alt
boyut ortalama puanları cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir (p>.05).
Bununla birlikte ikinci öğretim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik genel görüş ortalama puanlarının
ve “Teknik” alt boyutu ortalama puanlarının birinci öğretim öğrencilerine göre anlamlı derecede daha
yüksek olduğu belirlenmiştir (p<.05). Ayrıca uzaktan eğitim ile verilen canlı (senkron) derslere
katılabilmek için yeterli internet imkânına sahip olan öğrencilerin hem uzaktan eğitime yönelik genel
görüş ortalama puanlarının hem de her iki alt boyut ortalama puanlarının yeterli internet imkânına sahip
olmayan öğrencilere göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<.05).
Öğrencilerin Uzaktan eğitime ilişkin görüşlerinin bölüm, sınıf düzeyi, ikamet yeri değişkenlerine göre
analiz edildiği bulgular Tablo 5’te sunulmaktadır.
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Tablo 5. Bölüm ve Sınıf Düzeyi Değişkenleri ANOVA Testi Sonuçları
Değiş.

Ölçek Faktörü

Teknik

Varyans
Kaynağı

Kareler
Toplamı

Gruplar Arası

2.745

5

259.343

230

Gruplar İçi

Kareler
Ortalaması

sd

F

p

0.487

0.786

1.331

0.252

0.825

0.533

2.190

0.090

3.081

0.028

3.241

0.023

2.674

0.048

4.141

0.007

3.490

0.016

.549
1.128

Toplam

Bölüm

Gruplar Arası
Öğrenme Süreci

Gruplar İçi

262.088

235

9.462

5

326.978

230

1.892
1.422

Toplam
Gruplar Arası
Toplam

Gruplar İçi

336.440

235

4.301

5

239.810

230

.860
1.043

Toplam
Gruplar Arası
Teknik

Gruplar İçi

244.111

235

7.217

3

254.871

232

2.406
1.099

Toplam

Sınıf

Gruplar Arası
Öğrenme Süreci

Gruplar İçi

262.088

235

12.889

3

323.551

232

4.296
1.395

Toplam
Gruplar Arası
Toplam

Gruplar İçi

336.440

235

9.819

3

234.292

232

3.273
1.010

Toplam

İkamet Edilen Yerleşim Birimi

Gruplar Arası
Teknik

Gruplar İçi

235

8.759

3

253.329

232

2.920
1.092

Toplam
Gruplar Arası
Öğrenme Süreci

Gruplar İçi

262.088

235

17.098

3

319.342

232

5.699
1.376

Toplam
Gruplar Arası
Toplam

Gruplar İçi

336.440

235

10.542

3

233.569

232

3.514
1.007

Toplam

840

244.111

244.111

235

Yapılan ANOVA testi sonucunda ise İİBF öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik genel görüşlerinin ve
alt boyut ortalama puanlarının öğrenim gördükleri bölüme göre anlamlı bir farklılık göstermediği
sonucuna ulaşılmıştır (p>.05).
İİBF öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik genel görüşleri ile öğrenme süreci alt boyut ortalama
puanlarının öğrenim gördükleri sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir
(p<.05). Aynı zamanda öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik genel görüşleri ile her iki alt boyut
ortalama puanlarının öğrencilerin ikamet ettikleri yerleşim birimine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği
tespit edilmiştir (p<.05) (Tablo 5).
Yapılan Tukey çoklu karşılaştırma testi sonucuna göre 4. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin uzaktan
eğitime yönelik genel görüşleri ile öğrenme süreci alt boyut ortalama puanlarının 1. ve 2. sınıfta öğrenim
gören öğrencilere göre anlamlı derecede daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.5). Ayrıca şehirde ve
büyükşehirde yaşayan öğrencilerin hem uzaktan eğitime yönelik genel görüş hem de her iki alt boyut
ortalama puanlarının köyde/kasabada yaşayan öğrencilere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir
(p<.05).

SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER
Araştırma bulgularına göre; İİBF öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik genel görüşleri ve alt boyut
ortalama puanları cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Yumbul (2021)
tarafından yapılan çalışma sonuçlarında uzaktan eğitimde cinsiyet değişkeninin anlamlı farklılık
oluşturmadığı belirlenmiştir. Arslan (2020) tarafından yapılan çalışmada ise kız öğrenciler lehine
anlamlı farklılık bulunmuştur. Bununla birlikte ikinci öğretim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik
genel görüş ortalama puanlarının ve “Teknik” alt boyutu ortalama puanlarının birinci öğretim
öğrencilerine göre anlamlı derecede daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Arslan (2020) tarafından yapılan
çalışmada öğretim türü değişkeni açısından anlamlı farklılık bulunamamıştır.
Uzaktan eğitim Covid19 süreciyle birlikte hızlı bir ivme kazanmış bu anlamda kurumların ve
öğrencilerin hazırbulunuşluklarına ilişkin alt yapının tüm dünya genelinde tam olarak oturtulması
süreçle birlikte oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu anlamda yaşanan sorunların başında tüm öğrencileri
internete erişiminin sağlanamaması olduğu belirtilmiştir. Uzaktan eğitimdeki bu sorunların aşılması için
gösterilen çabalar zaman zaman yetersiz kalmıştır. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar da bunu
göstermektedir. Uzaktan eğitim ile verilen canlı (senkron) derslere katılabilmek için yeterli internet
imkânına sahip olan öğrencilerin hem uzaktan eğitime yönelik genel görüş ortalama puanlarının hem de
her iki alt boyut ortalama puanlarının yeterli internet imkânına sahip olmayan öğrencilere göre anlamlı
düzeyde daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
İİBF öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik genel görüşlerinin ve alt boyut ortalama puanlarının
öğrenim gördükleri bölüme göre anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Yumbul
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(2021) tarafından yapılan araştırmada bölüm/branş farklılığının anlamlı farklılık ortaya koyduğu
sonucuna ulaşılmıştır.
İİBF öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik genel görüşleri ile öğrenme süreci alt boyut ortalama
puanlarının öğrenim gördükleri sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.
Çoklu karşılaştırma testi sonucuna göre 4. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik
genel görüşleri ile öğrenme süreci alt boyut ortalama puanlarının 1. ve 2. sınıfta öğrenim gören
öğrencilere göre anlamlı derecede daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Arslan (2020) tarafından yapılan
çalışmada da bu sonuçla paralel bulgulara ulaşılmıştır. Kurnaz’ın (2010) yaptığı araştırmada ise sınıf
değişkeninin anlamlı farklılık oluşturmadığı belirlenmiştir.
Aynı zamanda öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik genel görüşleri ile her iki alt boyut ortalama
puanlarının öğrencilerin ikamet ettikleri yerleşim birimine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit
edilmiştir. Ayrıca şehirde ve büyükşehirde yaşayan öğrencilerin hem uzaktan eğitime yönelik genel
görüş hem de her iki alt boyut ortalama puanlarının köyde/kasabada yaşayan öğrencilere göre daha
yüksek olduğu tespit edilmiştir. Arslan (2020) tarafından yapılan araştırmada ikamet yeri değişkeninin
anlamlı farklılık oluşturduğu saptanmıştır.
Uzaktan eğitim hayatımıza girmiştir ve pandemi sonrasında da birçok alanda devam ettirileceğine ilişkin
genel bir öngörü bulunmaktadır. Bu doğrultuda öğrencilerin internet erişim ve araç-gereç eksikliklerinin
desteklenerek giderilmesi önem arz etmektedir. Ayrıca uzaktan eğitim derslerinin daha verimli
olabilmesi için eğitimcilerin olası eğitimlerinin de tamamlanması gerekmektedir. Öğrencilerin de
uzaktan eğitim sürecinde kendi öğrenmelerine ilişkin daha fazla sorumlulukları olduğunun farkına
varmalarının sağlanması önemlidir. Bu süreçte uzaktan verilen eğitimin niteliği sonraki süreçlerde
ortaya çıkacaktır. Bu anlamda olumlu sonuçların alınması için gerekli tedbirlerin alınması geleceğimiz
için çok önemlidir. Elbette burada sadece idareciler değil her kademedeki eğitim kurumları,
öğretmenler, öğrenciler ve ebeveynlerin dikkatli olması ve sorumlulukları paylaşması önem arz
etmektedir.
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Concept of Tarbiah, Mentoring and
Education: A Comparative Study of Iqbal and
Rumi
Dr. Tahira KALSOOM1
Dr. Asma Asghar RAO2
Abstract
Iqbal and his spiritual mentor Mevlana Rumi lived in entirely different eras and geographies. However,
their spiritual connection needs no introductions. Muhammad Iqbal is considered to be the ideologue of
Pakistan and we find quite inclusive guidelines for developing a framework for an Islamic education
system in Runi’s and Iqbal’s writing, it is imperative to explore his literature dealing with education.
Two of Iqbal’s analogies Asrar e Khudi and Ramuz e Bikhudi are such works where we find Iqbal
providing us with exhaustive recommendations for the same. umi was the Persian mystic poet of
Thirteenth Century. He is called Rumi because of his native place, Konya (Inconium) in Asia Minor
which was then known as Rum. He was born in C.E. 1207 and died in 1273. Iqbal acknowledges Rumi
as his guide without reservation. No thinker except Rumi has acquired the title of the Pir (guide) from
Iqbal. He has whole heartedly paid him tribute and respect nearly in all his books. This tribute arouses
much curiosity when it is paid by Iqbal, an eminent poet-philosopher with numinous vision and
outstanding scholarship. The most important factor which impressed Iqbal to acknowledge Rumi as his
guide was Rumi’s interpretation of the Quran and his profound love for the Holy Book and the Prophet
(Peace Be Upon Him). Iqbal believes that Rumi deeply understands the spirit of the Quran. It could be
concluded that TheRuni’s and Iqbal’s concept of tarbiaha, mentoring and education cannot be
terminated in perfection and spiritual peace that are attained by passive absorption in contemplation of
God and divine things. The admirers of both scholars steadily maintain that creative self-affirmation is
a fundamental Muslim virtue.
Keywords: Tarbiah, Mentoring, Education,: Comparative, Iqbal, Rumi
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Effective Instructional Strategies used by
University teachers to engage undergraduate
students
Dr. Shabana MANZOOR1
Ms Rakhshanda NAEEM2

Abstract
Teaching at the university level, providing a platform to teachers, where they can practice new and
innovative ways and also get the chance to improve their teaching skills (Briere et al., 2012). In past, it
was considered that teaching is to engage students in learning. But now the time has changed, teachers
are not answerable only to deliver a lecture but also responsible to develop the sense of active
participation of learning in students. The engagement of students is related to the effective involvement
in learning, It could be inside and outside the classroom (Harper & Quaye, 2008). The present study
intended to explore the instructional strategies used by university teachers to engage undergraduate
students. The study also wanted to identify the challenges faced by university teachers to engage
undergraduate students. The proposed study was qualitative in nature. Eight university teachers were
purposively selected from natural and social sciences departments from a female public university. Data
was collected through semi-structured interviews. Data were analyzed by using the thematic analysis
technique. The study identified the most used instructional strategies including, classroom discussion,
assignments, think pair share, group activity, role play, creative thinking, and use of audiovisual aids.
The study also highlighted the challenges faced by university teachers during using these instructional
strategies are, students’ large strength, classroom environment, students’ individual differences, and lack
of resources and students nonserious behavior towards their studies and teachers’ competence and
passion regarding teaching are the most important challenge. It was also suggested that teachers should
encourage the students, by providing a challenging environment and should give them incentives and
healthy feedback.
Keywords: Instructional Strategies; University teachers; Challenges; Qualitative Study
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Explaining the nature, aims and functions of
higher education corresponding to the
scholarship approach
Omid RADWEYSI1

Abstract
This research has been used to explain the nature, objectives and functions of the higher education
system corresponding to the research approach. The descriptive method has been used to explain the
nature, objectives and functions of scholarly research. The statistical population of this study was 440
people, including all professors, specialists in education and higher education. The sample size is 201
people using the Morgan table. A researcher-made questionnaire was used to collect data.
A researcher-made questionnaire was used to collect data. In order to analyze the data, inferential
statistics (factor analysis and chi-square test) were used. The results showed that there is a significant
difference between the views of the professors and specialists of the field of education and higher
education on the nature and functions of the higher education system corresponding to the research
approach. Also, there is no significant difference between the viewpoints of the professors and the
specialists in the field of education in the context of the goals of the higher education system
corresponding to the research approach.
Keywords: higher education, Aims, nature, function, scholarship approach.
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Mindfulness in the Management of a Media
Enterprise - A Case Study
Aleksandra MIREK-ROGOWSKA1
Danuta SZTUBA2
Kamila RĄCZY3

Abstract
The rapid progress of civilization and technology that has occurred in recent years has changed the way
of being and functioning of people. Ubiquitous technology and information have somehow contributed
to a change in the life of modern humans, which has been dominated by increasingly frequent use of the
Internet, viewing the world through the prism of technology (e.g. telephone, tablet).
On the one hand, living in such a technicized world gives people many opportunities, thanks to which
they can act more efficiently and effectively. On the other hand, it contributes to a kind of psychological
discomfort, consisting of fatigue, stress, frustration, and sometimes contributing to a sense of fear of
alienation caused by not keeping up with technological developments. The advances associated with
the development of the Internet, electronics, mass media, mobile phones, and other conveniences make
immediacy possible, changing attitudes toward time, traditions, but also experiences of relationships
with others.
Nowadays, man lives in a world where practically everything has to do with the world of media, which
is both an opportunity and a threat to man. Mass-media influences the way people think, affects their
imagination, feelings and opinions. This is due to the fact that the media have many functions: they both
inform and communicate, perform ludic functions (entertainment), as well as educational, and many
others. The influence of mass media on the formation of human reality is clear.
The immediacy, constant changeability, and lack of time for reflection that characterize the media
influence the formation of human reality, which begins to perceive life as a constant race against time.
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At the same time it becomes a challenge for today's educational practice, including media education in
its broadest sense. One of the concepts aimed at returning to the present moment, reflexivity, is the idea
of mindfulness. Originating from the Buddhist tradition, and which on the wave of the 1960s
counterculture was spread and applied in such contacts as: health, psychology, education, management
and business.
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Appeal to the Integral Context of Human Life
in the Heritage of J. A. Comenius
MAHARRAMOVA Elza Khanish1

Abstract
Jan Amos Comenius is called the father of pedagogy the teacher of nations. Comenius is the founder of
the school system and modern pedagogical science. Many years had passed from the time he lived,
however his deep legacy has influenced modern society and it is stunning how applicable the works of
Comenius are in the 21st century. The main objective of all of the artworks authors depicting Comenius
has always been to spread awareness and concern about the genius of Comenius as one of the most
important figures in history, especially in the field of pedagogy.
Keywords: Jan Amos Comenius, pedagogy, pedagogical ideas, ideas of pansophy, humanity, education.

Резюме
Я. А. Коменский - великий мыслитель, крупнейший педагог - гуманист, выдающийся
общественный деятель ХVII века. Педагогическое творчество Яна Амосов Коменского является
большим вкладом в мировую педагогическую науку, в развитии которой заинтересовал каждый
цивилизованный народ. Он является автором многих педагогических трудов. В своих
многочисленных работах: "Предвестник всеобщей мудрости", " Общий совет об исправлении
дел человеческих", " Лабиринт света и рай сердца " и др. Коменский излагает свой взгляды на
окружающий мир.
Ключевые слова: Я.А. Коменский, педагог, педагогический идея, пансофический идея,
гуманист, образование.
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There are not so many authors who encompassed a palette of topics as wide or continually provoked
such interest as Jan Amos Comenius (1592-1670) with their work in the history of global thought and
pedagogy. The most important synthesis of the pedagogical ideas of the Czech humanist of the 17th
century, Jan Amos Comenius is doubtless his work Cerebrum human arum emendation consultation
Catholica - The General Consultation on Improvement of
All Things Human.
The most important synthesis of the idea of pansophy for the development of the pedagogical concept
of continuing education. Traditionally the works of the founder of pedagogical science are considered
as a guide to teaching. Meanwhile, his heritage mischaracterized by an appeal to the holistic context of
a person's life- from "mother school" to the "school of old age". The need to overcome the indicated
contradiction requires appeal tocomeniologya special branch of pedagogical knowledge, dedicated to
the value of Comenius’s heritage in the socio - cultural conditions of the modern world.
"The idea of pansophy" in the sense of "pedagogical idea, orienting pedagogical science and practice
and practice to the formation of a holistic image of the world and man" reflects the new understanding
of pan Sophia on modern ontological foundations.
In the article, the author reveals the modern significance of triplicates as the main principle of the
implementation of the idea of pan Sophia in pedagogical science and practice. The methodological
principle of the trinity goes back to the famous Comenius triads. Thus, the article proposed the
application of Comenius's methodology to the study of his pedagogical works, which could be the key
to their new understanding.
The principle of triplicates in intended to help archive a balance between the rational, emotional and
intuitive aspects of knowledge. The author analyzes the importance of the Comenius's heritage for the
development of the modern pedagogical concept of continuous education. The urgency of addressing
trinity is determined by the need for a holistic view of the problem of the unity of a rational, emotional
and intuitive view of lifelong education.
The study of the value of Comenius's heritage for the development of modern pedagogical concepts of
lifelong education , a comparison study of the role of triplicates in modern Comeniological studies
reveals new pedagogical meanings in the works of the founder of educational science Jan Amos
Comenius is called the father of pedagogy, the teacher of nations. His pedagogical works for that time
were revolutionary. Many of the pedagogical works were included in the modern theory of education
and still dominate the teaching system in many schools of the world. In his pedagogical method, J. A.
Comenius expelled from his school intertia, stupid cramming and indifference of teachers and students.
We are talking about separate works of Comenius of different years and different genres but also about
the triad of works "Labyrinth of world and paradise of the heart", "Pompeian" and "Unum" necessaries".

851

The Language Appetite of EFL Learners
towards Advanced English Classes in Tourism:
A Case of Cyprus Science University
Mehmet Necati CİZRELİOĞULLARI1
Mehmet Veysi BABAYİĞİT2

Abstract
Language learning is a main requirement for almost all of facilities, especially for the ones holding the
purpose of becoming internationalized or dealing with international aspects in this modern world; thus,
many institutions employ language teaching methodologies in order to come up with successful EFL
learners; however, the ultimate goal may sometimes be disrupted since some EFL learners regard
language learning just as a course to be succeeded, and they do not develop any language appetite which
is considered as high motivational instinct towards learning the target language. The main purpose of
the current study is to investigate EFL learners’ language appetite at the faculty of Tourism at Cyprus
Science University. The number of the participants is forty-eight including both male and female ones
whose ages vary from eighteen to twenty-one. The participants were chosen randomly and they all stated
their voluntariness before the data collection. The main data collection tool is a questionnaire comprising
of twelve items interrogating the participants’ language appetite towards advanced English classes. The
whole obtained data were analyzed quantitatively, and it is found that 65 % of the participants claim that
they have great instinct for learning the target language, 25 % of them state that they are not eager to
learn the target language, and 20 % of them prefer to be neutral. It is also found that some learners are
not aware why they have English classes which mean that they do not hold any attributions for
international aspects of English.
Keywords: Language, Appetite, EFL, Tourism
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INTRODUCTION
The role of language in communication can never be underestimated as it has been employed as a main
tool throughout the existence of human beings in the history. It is claimed that people are able to convey
their cultures, traditions and values to their heirs via language as it is one of crucial component required
for oral communication and shaping identity occurred within the actions in a society (Babayiğit, 2020a;
Babayiğit, 2020b; Babayiğit & Karacan, 2020; Babayiğit, 2021). Although all of the cultural,
communicative and daily actions are conducted via language, there is not a single language for the
world; however, it is possible to obtain a common language which is regarded as English.
In order to gain proficiency in English and use it worldwide, holding substantial language appetite which
is regarded as desire to learn and use target language actively. Besides, it is asserted that language
appetite can be boosted via motivation since it is claimed that motivation holds a mediating role in terms
of capturing learners’ aptitude (Gardner, 1972; Wigfield & Wentzel, 2007). Bernard (2010) also claims
that various motivational types which are language motivation, class motivation, confidence, external
motivation, and self-reported motivation are considered efficient in promoting learners views and
interests for language learning. Learners may also become more active and enthusiastic in interacting
with the members of the target language when they have motivation (Dörnyei, 2005).
In addition, Binalet and Guerra (2014) state that motivation is a key factor in driving force for language
learning, and the ratio of motivation may differ based on gender, socioeconomic status and perception;
therefore, the success or failure of learners may be shaped based on these attributions, even it may be
claimed that language appetite is likely to be established in terms of these differences and preferences
of learners. Besides, Gardner (2001) claims that teacher, classmates, coursework, and activities regarded
with the teaching of the target language may affect the learning processes, and when a learner holds a
great deal of motivation, it is possible for him / her to come up with indicating efforts to do homework
or practices with the purpose of learning the target language thanks to the appetite occurred within
language motivation. Renninger (2009) also expresses that learners can develop motivation and interest
for the environment including teachers, peers, texts, activities, etc.; hence, it is possible to engage them
with the active learning process of the target language.

METHOD
The main goal of the current study is to seek EFL learners’ language appetite towards advanced English
classes and their facilities at the faculty of Tourism at Cyprus Science University. The number of the
participants is forty-eight comprising of both male and female ones aged between eighteen and twentyone. All of the participants were chosen randomly at Cyprus Science University, and they all indicated
their consent as voluntarily to participate in the study before the data collection process. The following
table indicates demographic data about the participants of the study:
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Table 1: Demographic Data about Participants
Demographic Variables
Gender

Age

Degree

Duration for language learning

Nationality

Frequency

Percent %

Male

30

62,5

Female

18

37,5

18-19

32

66,67

20-21

16

33,33

Bachelor

35

72,92

Master

13

27,08

PhD

-

0

1-8 years

5

25

9-12 years

10

50

12 years and over

33

25

Turkish

15

31,25

Nigerian

14

29,17

Liberian

3

6,25

Niger

2

4,17

Kenya

3

6,25

Guinea

3

6,25

Cypriot

8

16,66

The demographic data indicate that the number of male participants (n: 30) is more than the female ones
(n: 18). Also, the common age group among the participants is the one between 18 and 19 years. Most
of the participants state that they have been learning English more than 12 years, and this may be due to
being a citizen of an African country since most of them employ English as an official language in their
countries. Also, there are many participants from African countries, and Nigeria posits the biggest place.
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Finally, there is no student studying at Ph.D. level, and it may be due to the fact that there is no Ph.D.
department of tourism at Cyprus Science University currently.
The main data collection tool for the current study was a questionnaire including twelve items comprised
of three likert scales such as (1) Agree, (2) Neutral and (3) Disagree. The data collection duration took
two weeks, and analysis of data took one week; in other words, the current study was completed in three
weeks. All of the data were analysed quantitatively by revealing the answers of the participants for each
item as percentage.

FINDINGS
The findings of the current study highlight the replies of the participants for the each item as percentage.
The replies of the participants are shown in detail in the following table;

Table 2: Results of the questionnaires shown in percentages
Item No

Item#

Agree %

Neutral%

Disagree%

1

I feel the motivation to learn the target
language.

65

20

25

2

I enjoy learning the culture of the target
language.

54,08

18,72

27,2

3

I find the activities of English classes
rather interesting

45,76

18,72

35,52

4

I believe that English language will hold
a significant place in my life.

62,4

10,4

27,2

5

I feel confidence to communicate in the
target language.

75,04

10,4

14,56

6

I regard English as an indispensible part
of my life.

83,2

0

16,8

7

I just want to get good grades for my
English classes.

83,2

0

16,8

8

I feel satisfied when I am in the process
of accomplishing difficult tasks in
English.

72,8

16,8

10,4

9

I learn English to get a better salary in the
future.

100

0

0
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10

I believe that learning English evokes my
intellectuality.

93,6

0

6,4

11

English helps me to gain global literature
about the various topics.

68,64

0

31,36

12

I am really aware of why I learn English.

58,24

14,56

27,2

Table 2 seeks the level of English appetite for participants via various questions in the questionnaire.
Item 1 reveals that most of the participant (65 %) holds motivation for the target language, and similarly
most of them (54, 08 %) are keen on investigating the culture of the target language; however, they (45,
76 %) do not like the activities employed during classes. It is pleasant that most of the participants feel
hopeful and happy for learning English; in other words, 62, 04 % of them believe that English posits an
important place in their life. In addition, they (75, 04 %) have gained confidence, and 83, 2 % of them
regard English as an indispensible part in their life; thus, they are on the idea of keeping high grades.
Furthermore, they gain more confidence when they (72, 8 %) are able to complete difficult tasks during
English classes. Surprisingly, all of them (100 %) believe that English holds a crucial role for obtaining
a satisfactory salary. It is also intellectually believed that English boosts the level of intellectuality, and
thus 68, 64 % of them are on the idea that English keeps a mediating role on gaining global literature
about various topics. Finally, it is rather evoking that 58, 24 % of them are aware of the reasons why
they learn English; however, this awareness should be disseminated for the ones holding neutral and
disagree views.

CONCLUSION
This study was conducted with forty-eight participants studying at the faculty of Tourism at Cyprus
Science University in Turkish Republic of North Cyprus. The purpose of the current study was to
investigate the level of foreign language appetite; hence, a quantitative questionnaire comprised of
twelve items was conducted within forty-eight participants. All of the obtained data were analysed
quantitatively and indicated as percentages. The overall results revealed that the participants were on
the idea of the functional roles of English; in other words, they believed that English held a crucial role
in their life and career. Also, most of the participants considered that English contributed them to
develop their intellectuality and literature on various topics globally, thus it may be claimed that they
held language appetite for English.
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To what extent are EFL learners anxious in
learning the target language? A case of prep
class students
Mehmet Veysi BABAYİĞİT1

Abstract
It is always not easy to come up with successful language skills since learning a foreign language
requires a great deal of time and effort even if we are in a modern world. Comparing old days to the
current days, it is clear that learner have more facilities in terms of obtaining materials related to
language learning either as hard or soft copies; however, they still experience some kinds of failure due
to instinctive manners such as anxiety. The current study aims to seek the anxiety level of EFL learners
studying at a prep class. There are thirty-three participants in the study and the main data collection tool
is a questionnaire comprised of ten items whose basic goal is to define the approximate level of anxiety
aroused within students. The data collection duration is two weeks; all of the participants in the study
take roles voluntarily via online questionnaire. The study employs quantitative research method;
therefore, the data analysis of the whole study is conducted quantitatively. Regarding the results, it is
found that about 66.66 % of the whole participants hold anxiety for the target language, 21.21 % of them
prefer to be neutral and the rest claims that they have no anxiety in the target language. It is surprising
that 81.81 % of the participants are content with the materials while learning the target language though
there is a significant value of anxiety among them. Lastly, it is claimed that 72.72 % want to learn one
more language besides English during this process.
Keywords: Writing skills, portfolio keeping, development, eagerness
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INTRODUCTION
Learning a foreign language is globally rather crucial in order to communicate and conduct various
universal tasks in many domains such as education, medicine, trading, tourism, economy etc. On the
other hand, gaining efficacy in the target language entails a great deal of time and enthusiasm in addition
to adopted materials.
To start with, it is claimed that technological materials or online tasks hold a significant role in boosting
EFL learners’ language capacity currently (Babayiğit, 2020 & Babayiğit, 2021). Besides, course books
and online software programs obtain a great deal of data and materials for fruitful and affluent language
learning; on the other hand, there are some enthusiastic aspects that EFL learners entail to obtain for the
target language. In other words, it may be claimed that anxiety affects learners’ performance at a great
rate; therefore, such personal traits triggering effective language learning should be taken into
consideration. Anxiety is regarded as a subjective or personal tension and nervousness with nervous
system (Spielberg, 1983), and it is claimed that there are various types of persistent anxiety such as
speaking anxiety (MacIntyre & Gardner, 1991), which is a rather significant aspect of foreign language
learning since it may be also considered as a sub-part of language learner anxiety regarded as negative
emotional reactions of learners for the target language as a result of immature communicative language
abilities (Horwitz, 2001). Hence, it may be asserted that foreign language anxiety impedes success in
the target language.
Besides, MacIntyre and Gardner (1989) claims that there is a substantial relationship among attitudes,
motivation and proficiency of language learners since motivated learners are able to gain skills in the
target language accurately and faster. Also, there is strong evidence obtained from The Attitudes and
Motivation Test Battery (AMTB) that learners holding a great deal of embarrassment or anxiety fail to
learn the target language (Gardner, Smythe, & Lalonde, 1984). It is also indicated that when EFL
learners hold foreign language anxiety, they come up with different symptoms such as sweating, heavy
heart beats, frustration, freezing, lack of comprehension and communication, forgetfulness, avoidance
and inability to perform something (Aida, 1994; Casado & Dereshiwsky, 2001; Gregersen, 2000 &
Young, 1991). Thus, learners should abstain from such drawbacks, and attempt to manage language
skills.
In sum, language learning and providing the best materials or methods are significant; however, some
emotional aspects such as anxiety also have some kinds of roles on the language development of EFL
learners.

METHOD
The purpose of the current study is to investigate the anxiety level of EFL learners studying at a prep
class. There are 33 EFL learners as participants in the current study. The following table indicates
demographic data about the participants of the study.
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Table 1. Demographic information
Number of Participants:
Age

Gender

Nationality

Native Language

Duration for
Learning English

Studying Abroad

33
18 years

19 years

20 years and over

Total

1 (M) 15 (F) =16

2 (M) 13 (F) = 15

0 (M) 2 (F) =2

33

Male

Female

3

30

Turkish

Other

33

0

Turkish

Kurdish

Zazaki

1 (M) 15 (F) =16

2 (M) 9 (F) =11

0 (M) 6 (F) =6

1-5 years

5-8 years

8 years and over

0 (M) 0 (F) =0

0 (M) 7 (F) =7

3 (M) 23 (F) =26

Yes

No

0 (M) 0 (F) =0

3 (M) 30 (F) =33

33

33

33

33

33

Considering the demographic table, it is clear that there are 3 male and 30 female participants whose
ages vary from 18 years to 20 years and over. Since the current study is conducted in Turkey, all of the
participants are Turkish; however, they hold various native languages. In other words, 16 of them hold
Turkish, 11 of them are Kurdish, and the other six of them are Zazaki. Besides, all of the participants
have been learning English more than 5 years, and while 7 of them have been learning English between
5 and 8 years, the others have been taking English classes more than eight years. It is also surprising
that all of the participants have not studied English abroad; in other words, all they have learnt about
English is conducted in Turkey.
The main data collection tool for the study was a questionnaire comprising of two parts, one of which
is demographic and the other one is about ten question items with a 5-point Likert scale; (1) Strongly
Agree, (2) Agree, (3) Neutral, (4) Disagree, or (5) Strongly Disagree (please see the appendix). All of
the data were analyzed quantitatively based on the answers of the participants in percentage chunks.

FINDINGS
The current study seeks the level of anxiety and some views triggering emotions of the learners while
learning the target language. The data obtained from the questionnaire were analysed quantitatively, and
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each of the item was calculated via percentages based on the answers of the participants. The following
table highlights the replies of each participant for each item in the questionnaire as percentages, the
higher the percentage an item holds, the higher preferences it receives by the participants.

Table 2. Percentages of the items
Item #

1

2

(Strongly
Agree)

(Agree)

60,60%

6,06%

21,21%

6,06%

6,06

3,03%

6,06%

24,24%

30,31%

36,36%

6,06%

21,21%

9,09%

36,37%

27,27%

Learning English entails a great deal of
time and various learning materials.

54,55%

18,18%

15,15%

6,06%

6,06%

I am content with current language
teaching materials employed both online
and face to face.

66,66%

15,15%

6,06%

6,06%

6,06%

I wish to cover one more foreign language
in addition to English.

60,60%

12,12%

0%

15,16%

12,12%

English tests or exams do not make me feel
worried.

6,06%

6,06%

18,18%

24,24%

45,46%

Preparation before English classes should
be obligatory in order to become affluent.

45,46%

24,24%

6,06%

18,18%

6,06%

Enthusiasm is a key role for language
learning.

54,55%

18,18%

15,15%

6,06%

6,06%

I take the test results of my English into
consideration seriously.

63,63%

15,15%

6,06%

6,06%

9,10%

I always feel very anxious and get excited
while communication in English.
During English classes or communicating
with a foreigner, I am very comfortable and
have no problems.
Learning English does not frighten me, and
I do not tremble when I do not understand
my English tutor.

3

4

(Neutral) (Disagree)

5
Strongly
(Disagree)

Considering the percentages in the table, it is clear that 72.72 % of the participants hold anxiety for the
target languages, and 9.09 % of them feel comfortable while learning the target language; however,
about 25 % of them are unaware whether they are comfortable or not in terms of holding language
learning anxiety. Besides, 36.37 % and 27.27 % of them do not feel well when they have problems in

861

anticipating their teachers’ speeches. Also, most of the participants with 54.55 % believe that a great
deal of time and materials are required for language learning. Similarly, 66.66 % and 15.15 % of them
are content with the current language learning. On the other hand, most of them with 45.46 % and 24.24
% feel anxious about English tests. Finally 45.46 % and 54.55 % of them are on the idea that preparation
and enthusiasm are key factors in learning the target language.

The current study CONCLUSION
has yielded significant data about 33 prep class students’ anxiety level and their emotions for learning
the target language. There are 3 male and 30 female participants whose ages vary from 18 to 20 and
over. A likert-scale based questionnaire was employed as a data collection tool, and the quantitative
analysis revealed that most of the participants hold a great deal of language learning anxiety, and they
consider that enthusiasm and preparation before classes are rather significant for language learning; on
the other hand, they still hold anxiety for the exams and tests. Surprisingly, most of them find the
language teaching materials and methods successfully; hence, they wish to learn one more foreign
language in addition to English.
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(APPENDIX )
Questionnaire
The following questions attempt to collect data for the study titled as “To what extent are EFL
learners anxious in learning the target language? A case of prep class students.” Participation for the
questionnaire is completely voluntary. The obtained data will only be used for the current study, and you hold
the right not to participate in the study; however, answering the questions or clicking “approve” will be
regarded as your approval for the study. Thanks a lot for your contributions.
Dr. Mehmet Veysi BABAYİĞİT
PART I
Background questionnaire
ㅁother ………..

What is your nationality?

ㅁTurkish

What is your native language?

ㅁTurkish

ㅁKurdish ㅁZazaki

Are you a male or female?

ㅁMale

ㅁ Female

How old are you?

ㅁ18 years

ㅁ19 years

How long have you been learning English?

ㅁ 1-5 years

ㅁ 5-8 years ㅁ 8 years and over

Have you ever studied English abroad? Please, define the
duration such as 3 months, 1 year etc. )

ㅁ Yes

863

ㅁ No

ㅁ20 years and over

PART II
Please, circle the best option that suits you. There is no right or wrong answers for each
statement; thus, you had better indicate the degree to which each statement applies to you by
circling whether you (1) Strongly Agree, (2) Agree, (3) Neutral, (4) Disagree, or (5) Strongly
Disagree with the statement.

No

Please read each item carefully and circle your answer.

1

2

3

4

5

1

I always feel very anxious and get excited while communication in English.

1

2

3

4

5

2

During English classes or communicating with a foreigner, I am very
comfortable and have no problems.

1

2

3

4

5

3

Learning English does not frighten me, and I do not tremble when I do not
understand my English tutor.

1

2

3

4

5

4

Learning English entails a great deal of time and various learning materials.

1

2

3

4

5

5

I am content with current language teaching materials employed both online and
face to face.

1

2

3

4

5

6

I wish to cover one more foreign language in addition to English.

1

2

3

4

5

7

English tests or exams do not make me feel worried.

1

2

3

4

5

8

Preparation before English classes should be obligatory in order to become
affluent.

1

2

3

4

5

9

Enthusiasm is a key role for language learning.

1

2

3

4

5

10

I take the test results of my English into consideration seriously.

1

2

3

4

5
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Comparing and Contrasting the Modal Verb
“Can” in Kurdish, Turkish and English
Mehmet Veysi BABAYİĞİT1

Abstract
The basic and main function of a language in a society is to make conversation efficient and interactive
among its speakers that is why many linguistic patterns such as grammatical structures and various
meanings are employed almost in all languages. The current study aims to investigate the modal verb
”can” in Kurdish, Turkish and English in order to indicate the usage of it in those languages’ grammar
structures. The data collection for this study is conducted descriptively, and some of grammar books in
those languages are investigated in order to define the similar and different structures of modal verb
“can”. Based on the descriptive analyses of those books, it is found that the usage of “can” in grammar
structures is different in Turkish because it is used with as a compounding part with a verb; however, it
is used as a helping verb in Kurdish and English languages. Besides, regarding the syntax of the
sentences; the modal verb “can” is almost always used after the subject in both Kurdish and English but
it is generally used with a verb as a function of a predicate in the last part of it in a sentence in Turkish.
Keywords: Comparing, Can, Kurdish, Turkish, English

INTRODUCTION
Language is for our thoughts and ideas, and it improves communicative ideas and manners among
people since they express their desires and thoughts through language. It is claimed that the role of
language is rather significant in formatting and defining some kinds of ideas because it is regarded as a
common theme and tool for communication among humans beings (Babayiğit, 2020; Özbay, 2008 &
Vendryes, 2001). Hence, language is always preferred to forward the messages verbally during the
communication.
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The current study attempt to come up with the comparison of auxiliary verb "can" in Kurdish, Turkish
and English languages. Also, how the auxiliary verbs “can” are arranged in the syntax of those three
languages are highlighted.

What is “Verb”?
There have been various definitions for the term “verb”; firstly, Ebdulfettah (2011) claims that a verb is
changeable, independent and meaningful, and it reflects something marked such as;
Zîn çûye Zanîngehê.

(Zîn has gone to the university)

Şerko nameyê dinivsîne.

(Şerko is writing the letter)

Ez ê vê pirtukê bidim te.

(I will give the book to you)

Regarding these examples in Kurdish sentences, it may be asserted that each of these verbs state a
meaningful and independent action in the sentences. Besides, there have been various terms used for the
term “verb” by Kurdish scholars. For instance, Dr. Qenatê Kurdo and Tewfîk Wehbî name “verb” as
“ Fêl” or “fîîl”, Reşîdê Kurd states it as “Pişk”, Cegerxwîn defines it as “kirin”, Celadet Bedirxan,
Kamîran Bedirxan, and Feqî Huseyn Sagnîç employ the term “lêker”, Mihemedî Xal and Şex Mihemedî
Merdox uses “Kirdar” , Nûrî E’lî Emîn and Ebdurehman Hacî Ma’rûf claim “Ferman”, and finally
Sadiq Behadînê Amedî states “Kar, Kirin” for the term “verb”. Delice (2002) claims that the role of a
verb in a sentence is generally being a predicate in order to conduct or complete an action, and Üstünova
(2006) is on the idea that the roles of verb as a predicate in a sentence are to conduct the action itself,
define the time of the action and introduce the one or ones engaged in the action. Babayiğit (2021)
claims that verbs in English express movement or occurrence, and these verbs are generally studied as
action verbs / dynamic verbs, state verbs (non-progressive / state / stative verbs), linking verbs and
helping verbs.

What is “Auxiliary Verb”?
It is possible to name auxiliary verb as helping verbs, and they are rather common in Kurdish, Turkish
and English. Auxiliary verbs are types of verbs that help to implement the tenses of verbs, or in some
cases to draw them. They can also be used as verbs on their own and can even work in the same context
as both a chemical verb and an auxiliary verb.
The auxiliary verbs employed in Kurdish are “bûn, hatin (werîn/werîyan), dan, kirin, kanîn (karîn), vîn
(vîyan).” One of the most common among these is ‘bûn’ since it is rather well-known and used as an
auxiliary verb (Rizgar, 1993). In Turkish, the auxiliary verbs are generally used with compound words
or verbs, and these axuliary verbs in Turkish are “et-, ol-, bul-, buyur- , eyle-“. Considering the auxilary
verbs in English, they are generally modal verbs such as “can, could, may, might, should, ought to, have
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to, has to etc.” and the helping verbs to make sentences in various tenses such as “do, does, did, am, is,
are, have, has etc.”

The Modal Verb “Can” as Auxiliary Verb in Kurdish
In Kurdish, “Karîn” or “kanîn” are the same and there is no difference. The ancients used to say "kanîn"
but they still call it "kanîn". It is possible to compare ‘karîn’ and ‘kanîn’ to find our whether it is
necessary to use only one of them, or whether it is possible which of them has deviated from the original,
or the sound has changed. Precisely, it may be claimed that this analysis should have been done by those
who insist on supporting 'kanîn'; however both “Karîn” and “Kanîn” are the same since “karîn” comes
from the original word “kanîn”' itself. The areas employing “kanîn” în Kurdish extends from Elbistan
to Şanlıurfa, and these places can be claimed as Viranşehir, Halfeti, Derik, Malatya, Kilis, Diyarbakır
(Karacadağ region) etc. They are used to indicate ability or permission. The following samples indicate
the use of “can” in Kurdish.
Ez

karim birevim

Ez

karim pengizim

Tu

karî birevî

Tu

karî pengizî

Ew

kare bireve

Ew

kare pengize

Em

karin birevin

Em

karin pengizîn

Hûn

karin birevin

Hûn

karin pengizîn

Ew

karin birevin

Ew

karin pengizîn

Regarding these sentences, it is clear that the syntax development of the sentences are “subject+
auxiliary verb+ main verb” ; on the other hand, the auxiliary verb “karîn” comes out with some kinds
of variants in the tables. The negative form of “can” in Kurdish is made with “na”, and when it is
compounded with “karîn”, it is “nikarîn”. For instance,
“Ez nikarim birevim (I cannot run).”
“ Ew nikare bimeşe ( S/he cannot walk).”

The Modal Verb “Can” as Auxiliary Verb in Turkish
The modal verbs “can” in Turkish are “–e bilmek” and “- a bilmek”. They are used to indicate ability
or permission. The following samples indicate the use of “can” in English.
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Ben

koşabilirim

Ben

zıplayabilirim

Sen

koşabilirsin

Sen

zıplayabilirsin

O

koşabilir

O

zıplayabilir

Biz

koşabiliriz

Biz

zıplayabiliriz

Siz

koşabilirsiniz

Siz

zıplayabilirsiniz

Onlar

koşabilirler

Onlar

zıplayabilirler

The examples above indicate that the auxiliary verb “-e bilmek” or “-a bilmek” do not come after the
subject since they are compounded with the verbs as a role of predicate. Thus, it may be claimed that
the syntax of “can” in Turkish is “subject + compounded verb”. The negative form of “can” in Turkish
is done via “mez, maz”. For instance;
“Ayşe koşmaz (Ayşe cannot run).”
”Ali konuşmaz (Ali cannot speak).”

The Modal Verb “Can” as Auxiliary Verb in English
The modal verb “can” is employed in English for the actions about ability and permission. The following
samples indicate the usage of “can” in English.
I

can run

I

can jump

You

can run

You

can jump

She/he/it

can run

She/he/it

can jump

we

can run

we

can jump

you

can run

you

can jump

they

can run

they

can jump

Regarding the samples in the tables, it is clear that the syntax of these examples is “Subject+ modal
verb (auxiliary verb) + main verb”. Besides, the modal verb ”can” does not differ in accordance with
the subject. In order to make the sentences in negative with “can”, “not” is used. For instance,
I can’t jump.
You can’t run.
They can’t jump
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CONCLUSION
The current study attempts to investigate the modal verb “can” in Kurdish, Turkish and English.
Regarding the usage of it, it is clear that the modal verb “can” is employed for ability and permission in
those three languages. In terms of syntax, the usage of modal verb “can” is similar in Kurdish and
Turkish since the word order is “Subject+ modal verb “can” + main verb”; however, the modal verb
“can” which is “karîn” in Kurdish undergo some changes based on the subject employed in the
sentences; on the other hand, “can” does not come up with changes in accordance with the subject in
English. Finally, “can” is used as a compound word with main verbs in Turkish, and it also holds some
changes as inflectional based on the subjects in Turkish.
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Is Language Learning Obligatory in Tourism?
A Qualitative Analysis of Some Students at the
Faculty of Tourism at Cyprus Science
University
Mehmet Veysi BABAYİĞİT1
Mehmet Necati CİZRELİOĞULLARI2

Abstract
Language learning is an indispensable part of the many education and business programs in the
developing world because effective communication is required in each phase of human life. Since each
country or part of the world do not employ the same language in various purposeful communications,
having a shared language is crucial in almost any domain ranging from education to tourism. The current
study attempts to find out the views of some students studying at the faculty of Tourism at Cyprus
Science University. The number of the participants is four comprising of one male and three female
students whose age is between twenty and twenty-two. The main data collection tool is semi-structured
interviews including five interrogative questions about the needs and reasons for language learning in
both tourism education and tourism sector. The current study is a qualitative study and the whole
obtained data was analyzed qualitatively. The results of the study indicated that almost all of the
participants considered language learning not a requirement but an obligation in order to have effective
communicative skills. Besides, it was found that just one language is not satisfactory, coming up with
more than one language is more powerful in this sector.
Keywords: Language, Appetite, EFL, Tourism

1

Dr., Batman University, TURKEY. E-mail: m.veysi.babayigit@gmail.com

2

Assoc. Prof. Dr., Cyprus Science University, TRNC. E-mail: mehmetcizreliogullar@csu.edu.tr

870

INTRODUCTION
Language is employed as main mediation among human beings for effective communication, and each
society utilize a unique language in its own territory; therefore, a common-shared language is required.
Language has the power to review many ideas and issues in the world, as students can shape their
identities and learn about the world (Babayiğit & Karacan, 2020). In other words, it is crucial to learn a
language utilized globally in order to grasp and express common views in many domains such as
education, economy, tourism, health etc. (Babayiğit, 2020a). Thus, many education programs hold
various languages such as English, German, China or France. In many countries in the world, foreign
language teaching curriculum is conducted as compulsory. Japan is one of those countries, and it is
believed that language teaching is obligatory in order to motivate and boost communicative skills of
learners (Fennelly & Luxton, 2011). Oshiro & Naoyama (2008) are on the idea that learners can develop
their communicative competence for successful language learning. Besides, the ones holding
communicative competences are able to employ compensation strategies such as re-phrasing and
gestures as a result of adopting foreign language skills (Savignon, 1983); therefore, it may be claimed
that learning a foreign language contribute learners to improve communicative competence both in their
native language and target language.
In addition, foreign language has been a criterion for many domains (Babayiğit, Cizrelioğulları and
Altun, 2020a); therefore, many students believe that they may come up with a successful career if they
are able to adopt affluent language skills (Babayiğit, Cizrelioğulları and Altun, 2020b). Besides, foreign
language learning has a great impact on learners’ motivation since they are able to conceptualize various
factors affecting the language motivation (Dörnyei, 1990). It is claimed that motivation keeps some
kinds of effects not only on learner outcomes but also language education for all levels (Bernard, 2010).
Next, motivation boosts learners’ willingness to conduct language learning tasks (Dörnyei, 2005), and
learners holding a great deal of intrinsic motivation are able to develop more persistent and efficient
language learning because they can control their anger and anxiety while dealing with school activities
(Miserandino, 1996). Thus, conducting successful tasks or activities for language learning goes with
motivation.
In conclusion, it may be claimed that learning the target language is a necessity for international career;
however, motivation plays a key role in that purpose.

METHOD
The purpose of the current study is to investigate some EFL learners’ views about learning the target
language at Cyprus Science University. There are four participants, and each of them are either learning
English for a long time or holding it as native language. The following table illustrates the demographic
data about the participants.
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Table 1. Demographic information
Demographic Variables
Gender

Age

Degree

Duration for language learning

Nationality

Frequency

Percent %

Male

2

50

Female

2

50

20-21

3

75

22

1

25

Bachelor

3

75

Master

1

25

PhD

-

0

1-8 years

1

25

9-12 years

2

50

12 years and over

1

25

Turkish

1

25

Nigerian

2

50

Cypriot

1

25

Considering the demographic data in table 1, it is clear that there are two male and two female
participants. Besides, their age varies from 20 to 22, and there is none studying either Ph.D. or holding
it since most of them are bachelor students. It is pleasant that half of the participants have been learning
English between 9 and 12 years. Lastly, the number of Nigerian students is more than Cypriot and
Turkish ones.
The only and major data collection tool for the current study is a semi-structured interview, and each of
the participants took the interviews questions individually. Each of the interviews was recorded and
transcribed by the researcher. The duration of data collection took 2 weeks, and each of the data was
analyzed qualitatively. The following items are the questions directed to the participants in the semistructured interviews:
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1- Do you think that learning a foreign language at the faculty of tourism should be optional?
Why?
2- Do you want to learn one more language in addition to English? Why / why not?
3- Why do we learn a foreign language?
4- Imagine that we do not have any international relations with anyone or any institutions; do
we still need to learn a foreign language? Why/ why not?
5- In your opinion, what should be integrated in your foreign language learning programs of
students studying at the faculty of tourism?

FINDINGS
The findings of the current study indicate the overall perceptions of the participants about the integration
of foreign language learning into faculty of tourism’s curriculum.
Considering the overall replies of the participants for the 1st item in the questionnaire, three of the
participants claimed that foreign language should not be optional because the domain of tourism includes
many international tourists, and it is crucial to have an affluent communication with tourist groups or
related areas such as hotel, transportation etc. Thus, English holds the mediating role in communication.
On the other hand, one of the participants is on the idea that foreign language learning should be optional
because it is not always essential to provide service for international tourists, in fact they may also work
for domestic ones; therefore, their native language or the official language in their country may seem to
be sensible. Next, regarding the second item, two of the participants claim that they both want to learn
another language in addition to English; however, the second foreign language should be the one that
they interact mostly. In other words, if they conduct their touristic facilities with German visitors, they
need to learn German; or if they have Chinese guests at a great rate, then they need to learn Chinese as
a second foreign language. On the other hand, the other two participants state that they don’t require one
more foreign language because English is commonly used language for travel, education, health etc.
Thus, they believe that almost all of tourists prefer English for communicative purposes.
Considering the replies for the other items, it is clear that the answers for the third item of the semistructured interviews are almost the same as they all claim that a foreign language is inevitable for
efficient communication. Also, they are able to get news or awareness about the aspects of tourism
globally. Besides, they may get a chance of working in various countries. The analyses of the fourth
item indicate that two of the participants are on the idea that learning a foreign language should be
obligatory because it is possible for them to adopt international values for successful developments in
tourism, and they may come up with many contracts which may attract international tourists to their
countries; however, the other two participants state that they do not have any intentions for working
abroad or with international tourists that is why they object to learning a foreign language. The last item
of the semi-structured interviews show that all of the learners want to employ the curriculums related to
their occupational , listening, speaking and writing skills; therefore, it is more sensible to include such
aspects with the language programs of tourism.
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In sum, some of the participants are on the idea of integrating language programs into their curriculum
so that they can hold a prosperous career in the future; on the other hand, some of them do not have any
international plans, and they just consider domestic tourism facilities; thus, they refrain from learning a
foreign language.

CONCLUSION
The current study investigated the views of four students studying at the faculty of Tourism at Cyprus
Science University. The main data collection tool was a semi- structured interview including five items.
It may be claimed that most of the participants regard learning English as a foreign language (EFL)
compulsory because it is a mediated language for communicative purposes. It is also found that the
participants are unsure in terms of managing one more foreign language in addition to English since
only 50 % of them wish to learn one more language based on the groups that they will interact. Besides,
the results indicate that the career plans of the participants guide them for the preferences of foreign
language programs as integration of their curriculum.
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Tourist trips after COVID-19
Teodora RIZOVA1

Abstract
The article examines the general views on the development of the situation with tourist travel after the
end of the Covid 19 pandemic, as well as the changes in the activities of airlines and land transport
providing travel. The new conditions will impose crisis management models in the global tourism
industry.
Keywords: Tourist trips, Covid 19, crisis management

1.General considerations of the tourist travel situation after the end of the COVID-19 pandemic
The pandemic of late 2019 caused serious damage to all areas of the economy. However, it can be rightly
argued that the most significant are the damages suffered by the tourism sector, as well as all areas that
are directly related to it. In addition, unlike other areas, the damage is long-lasting and deep, which, in
turn, will require reconsideration of many of the ways of realizing tourist activity. Tightly linked to the
consequences of COVID-19 are activities related to the organization and conduct of tourist trips.
Tourist travel comprises a complex set of activities related to the provision of tourism logistics, which
is basically a self-organizing system and, at the same time, is actively influenced by various external
systems. Naturally, the emergence of serious and systemic difficulties caused by the pandemic disrupts
the activities of all subsystems and their elements. A peculiarity of tourist trips should be noted. The
area is one of the few economic ones that has experienced steady and significant growth over the last
two decades. Therefore, in practice, no clear and definite guidelines for public sector support in this area
1
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were formed, as tourist trips did not in practice need such assistance and did not seek it. In the new
situation, however, it is this sector that needs opportunities to use public financial resources aimed at its
restructuring, in line with the new realities that will take place after the end of the pandemic.
It should be taken into consideration that the full recovery of tourist travel to the state before the
pandemic can be expected at the earliest in 4 or 5 years in the most favorable scenario for the
development of the epidemiological situation. The reasons for this are mostly psychological, social, and
economic. This means that the travel system should have a clear strategy for its development, and the
public sector in individual countries and even in individual regions should be ready to support such a
strategy through financial and organizational resources.
The main subsystems of tourist travel that will have to be restructured and significantly change their
operating strategies are the following: the subsystem of international travel by all means of
transportationation, the subsystem of domestic travel, the subsystem of domestic destination logistics,
and the subsystem of guaranteeing the health security of tourists when conducting tourist trips.
The participation of the public sector in this process is also important. If in 2020, when the tourism
sector was faced with the surprising impact of the pandemic, the financing of a certain number of
employees in the field of tourist travel was justified, then further financing has to be linked to actual
changes in the activities of individual companies aimed at adapting to new operating conditions. This
approach is necessary due to the reason that after the end of the pandemic many areas will need support,
both in the field of tourism in general and in other sectors of economic activity. This requires that the
use of public resources be in line with certain steps that improve the state of business, not just aimed at
financially supporting a certain group of employees. Such are the specific recommendations of the
World Tourism Organization2. In each area, specific dimensions of the public finance support should be
sought and companies are expected to forecast the effectiveness of their work. Among the main
approaches related to the support of tourist trips can be considered the following two main groups:
(a) fiscal and monetary policy measures. The category of fiscal measures may include:
 fiscal management related to the reduction or deferral of the tax burden for areas that are
strategically important for conducting tourist trips;
 use of specialized funds concerning the transportation infrastructure, which can be provided
both by both state structures and local government structures;
 direct financial support of the state to certain resource-intensive branches of the tourist
transportation infrastructure, such as airlines and railway transportation companies;
 active assistance in the management of cash flows by simplifying the systems for reporting and
management of financial assets of enterprises engaged in the organization and implementation
of tourist trips.
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It is also possible to implement a number of measures related to monetary policy in the field of tourist
travel. In particular, this policy can be implemented in the form of:
 subsidizing the interest rates for industries that are of particular importance for the organization
and implementation of tourist trips;
 providing structural elements, essential for the tourist trips, on special credits with a longer
return period;
 providing guarantees for loans received by enterprises that are directly related to the
implementation of tourist trips.
(b) non-financial measures to support tourist travel. To this category can be attributed to measures that
allow to improve the organizational and market opportunities of enterprises related to the
implementation of tourist trips. In particular, this category may include:
 setting conditions for better coordination of the actions of the system by enterprises that organize
and implement the tourist trips. This is possible both through the creation of specialized state
bodies, entrusted with the function of coordinating the efforts of individual enterprises, and
through the use of existing ones, by expanding and transforming some of their existing
functions. State and local authorities should ensure a broad information campaign aimed at
informing businesses about the opportunities available to them;
 active support of marketing and advertising activities, especially when they are related to
promoting the consumption of new products related to the organization of tourist trips. In this
regard, the opportunities for establishing public-private partnerships can be actively used to
implement support of business organizations working in this field.
Each of these measures has been implemented in one form or another worldwide, and a significant part
of them are listed in the bulletin of the World Tourism Organization. The study of these practices should
be the subject of activity of both the Ministry of Tourism and other ministries.
2. Changes in the organization of tourist trips.
Prior to the development of the COVID-19 pandemic, the process of organizing tourist trips had a
sufficiently well-established and well-functioning structure. It aimed to serve the mass tourist flow
within which different price groups were differentiated, depending on the degree of amenities and
additional services offered in the organization of the tourist trip. The main emphasis in the organizational
activity was the provision of the most suitable and favorable conditions for the travel of tourists. This
was the main element of marketing and advertising approaches in the implementation of this element of
tourism.
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Over the last twenty years, a global travel insurance system has been set up, with a number of companies
entering the field, which in turn has made it possible to achieve price levels acceptable to an extremely
wide range of consumers3.
These elements of the organization of tourist travel in the period after the pandemic of COVID-19, will
obviously undergo significant changes. Some of the characteristics of these changes will be the
following:
 paying special attention to the conditions of the tourist trip from the point of view of
guaranteeing the health of the tourists. This implies the introduction of certain work protocols
in the relevant areas of transportation as well as meeting standards in ensuring the safety of
tourists;
 a new approach to providing information to tourists before the implementation of a tourist trip.
In particular, one of the features of the information will be the provision of crisis medical care
to tourists in the event of health problems during the trip;
 a new approach to the design of transportation “chains” in the field of tourism. Particular
attention in this area should be paid to the close connection of the individual transportation
elements in the delivery of tourists. Obviously, this will require better organization, especially
given the fact that a significant number of tourists will expect the provision of individualized
modes of transportation;
 increasing the degree of digitalization of the preliminary information provided to tourists. The
period after the pandemic of COVID-19 will require significantly better information of tourists
about the peculiarities of tourist travel. In addition, they will expect to receive this information
through various digital applications that allow to compensate the lack of personal contact when
organizing the trip.
Naturally these changes will require a new quality in the organization of tourist trips. It will be
determined by the higher degree of organization and interaction between the tour operators and the
respective transportation companies. Using only the existing organizational forms this will hardly be
possible. The most likely development in this direction will be the creation of public-private partnerships
that will be able to realize a higher degree of organization. Moreover, it is the state sanitary authorities
that have the main responsibility for ensuring health security, including the organization of tourist trips.
The need to review the organization of tourist trips also requires opportunities for appropriate funding
of such changes. Naturally, in this case, businesses will rely on state aid. However, this assistance should
be as targeted as possible, with only those changes in the organizational structure that would have the
highest degree of effectiveness in the new conditions being subject to additional support. In particular,
government guarantees for loans would be appropriate, as would certain actions to defer or reschedule
fiscal liabilities of companies.
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3. Changes in the activity of the airlines
Air transportation was a key element in the implementation of tourist travel in the period before the
COVID-19 pandemic. Thanks to it, international tourist travel has acquired a truly global dimension4.
Naturally, it was this sector that suffered the most serious losses related to the reduction in the volume
of international tourist traffic. Most likely, the pre-pandemic level of air traffic will be difficult to restore
in the next 5 or 6 years. This will be mainly due to the psychological consequences of the pandemic,
even in a situation where the risk of infection will not be high. In this situation, there are two possible
options for existing airlines: the first is a partial reorientation of companies (to a possible extent), using
the existing fleet, infrastructure and trained staff, and the second is a complete market reorientation of
airlines to new market segments, in particular to regional or local flights providing tourism.
The choice of an options cannot be unambiguated as each company operates in the respective specific
markets which differ in volume, availability of resources for local tourism, opportunities to support the
respective airlines and availability of own reserves.
The first option requires airlines to have a high degree of diversification of their services as well as
opportunities for reorientation of material and human resources in other areas (e.g. cargo air
transportation, opening of additional domestic air services, etc.). Given the fact that the damage caused
by the COVID-19 pandemic did not only affect tourist transportation but transportation in general, this
option is relatively unlikely, and, even if applied to some of the airlines, it would rather be an exception
to the rule than a confirmation. Naturally there is an option in which airlines with sufficient financial
reserves will be able to go through the emerging difficult period for them and join the implementation
of international tourist transfers in a period of 5-6 years. But in case this is possible, such companies
will have a serious problem with the level of training of the flight and technical staff5.
The second option for the airlines will also require serious capital investments, both in the technical
components of the activity and in the development of marketing systems and contacts with consumers.
The application of the second approach in the activity of the airlines will require close cooperation with
the tourist companies and achievement of a high degree of synergy with their activity. To a certain
extent, this will require an appropriate adaptation of the management, in recent years oriented mainly to
international transportation.
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Obviously, it will be necessary to acquire new technical means that are adequate to working in the new
market conditions, as well as constructing together with the airlines a new type of infrastructure, adapted
to the needs of low-powered aviation.
Naturally it will be necessary to retrain a significant part of the airline staff in view of the emergence of
new needs.
Based on the brief outline of the necessary changes, it is clear that there is no an easy way out of the
difficult situation for airlines. In any case, the changes will require significant capital investment and a
long period of adaptation. In this regard, it should be noted that airlines are essential to the functioning
of national economies. Therefore, it would be quite natural to expect them to be supported by the state,
and in some cases by the municipalities. In some countries, specialized funds are provided to support
airlines thanks to specialized programs. However, the aid can be expressed not only in direct financial
support or certain fiscal discounts for airlines. It is also important that specialized state bodies, as well
as local authorities, provide the necessary support in the process of targeted research in certain new
markets and play a part in coordinating the process of airlines and tourism enterprises. Subsidizing
interest rates by public financial institutions is essential, especially in the restructuring of airlines and
the acquisition of new technical means. In this way, on the one hand, the public resource for the support
of airlines will be used to a lesser extent and, on the other, these companies will be given the opportunity
to develop their activity in the new conditions. Serious assistance can also be provided to airlines through
the establishment of an appropriate Center for information exchange on tourist trips. In some countries,
this practice has proved essential to supporting the market position of airlines. The limited opportunities
for public funding are unlikely to allow the full implementation of airline assistance programs. In this
case, one of the appropriate organizational forms would be the functioning of public-private partnerships
in various areas of the airlines. The most successful operation of such companies could be realized in
separate technical areas as well as in mastering new markets. In this case, the aid received can be
considered as a form of investment directly in the airlines and in the relevant tourist infrastructure.
Public-private partnerships would be useful both for solving private management tasks and strategic
tasks related to tourist travel.
4. Changes in the activity of land transportation companies.
The terrestrial elements of transportation occupy a leading position in the realization of both
international and domestic tourism. Based on it most elements of a tourist trip depend to a large extent
both on the quality of complementary transportation and the quality of transportation for the realization
of separate elements of tourist programs6. It is only natural that, given the overall negative impact on
the tourism industry of the COVID-19 pandemic, this tourism sector is experiencing significant
difficulties. Moreover, most of the companies working in this field are small or medium-size enterprises.
Unlike airlines, they do not have the reserves to be used for a longer period of time. That is why the
problems caused by the pandemic situation in most countries put these companies on the brink of
6
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survival. Exceptions are the large railway companies, but tourist trips are not such a large part of the
passenger flow for them, and it should be noted that most railway companies are in contractual relations
with state and local authorities, i.e. they use appropriate public resources, which is essential in such
market turmoil. Most companies in the field of land tourist transportation have seriously reduced the
volume of transported tourists as well as the frequency of travel. At the same time, it should be noted
that the recovery of such companies can be significantly faster than in the case of airlines, because when
the risk is reduced within a particular country or region, there is a certain increase in the volume of
domestic tourism and transportation, similar in nature to tourist transportation7.
The existing difficulties, as well as the opportunities for development of land tourist transportation
require from the companies working in this field not so much investments in new technical means but
new approaches to the organization and management of the processes related to their main activity. The
new approaches to business management should be fully integrated with the activities of tourism
companies, as well as with the volume of their activities. Obviously, the full recovery of the volumes of
work (respectively, transportation) that existed before the beginning of the problems related to the
COVID-19 pandemic can hardly be expected in the near future. It can be expected that in the future they
will be significantly smaller than those that existed in the previous period.
The quality of the transportation services provided to tourists is also essential. In particular, a new
approach to ensuring the health security of tourists during the trip is expected, which will require
comparatively smaller technical changes and significantly higher quality of organization of the trips
themselves. Such an organization should be oriented, first of all, towards preserving the health of tourists
in a situation of active spread of viral diseases. The staff of the respective vehicles must also have
appropriate training aimed at increasing the health security of both tourists and employees.
An important element for the crisis management of land transportation companies is the orientation
towards new markets. Orientation to new markets and finding new partners requires, first of all, a high
degree of information provided of the respective processes. It is quite clear that the existing amount of
information in the past will not be able to meet the emerging needs. This leads to the need for a new
organization of the information process, and it must be bilateral in nature: both a higher degree of
integration of transportation activities in the overall tourist service and a higher degree of awareness of
tourists about the peculiarities of travel and especially of health security measures.
The new operating conditions require a significantly higher degree of integration of transportation
processes in the overall tourist service. This integration can be realized only through the application of
some of the forms of organization that are applied in the process of industrial production. In particular,
the transportation service should be provided on a "just in time" basis and fully meet the transportation
7
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needs of tourists throughout their holidays. In this case, transportation companies should offer a high
degree of protection to tourists, thus competing with other possible options for the provision of
transportation services.
Obviously, all these activities will require certain investments. In the current situation, most land
transportation companies do not have the opportunity to make such investments on their own. In this
case, this category of companies can be provided with the direct support from the state and/or local
authorities, as well as seek opportunities to find common resources with tourism companies or
enterprises in the region. In this case, it is desirable that such associations, aimed at seeking additional
investment, use support in cash flow management as well as certain fiscal discounts.
Today forecasting the situation in such an area as tourism is a rather "thankless" activity. However, I
hope that the approaches described above will allow effective solutions to be found to restore the volume
of tourist travel after the end of the pandemic.
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