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ISPEC
7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON
SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
September 18-19, 2021 / Mus

CONFERENCE PROGRAM
Online (with Video Conference) Presentation

Meeting ID: 891 1587 2623
Passcode: 000111

Önemli, Dikkatle Okuyunuz Lütfen
 Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiş ve bilim kurulundan geçen bildiriler için online
(video konferans sistemi üzerinden) sunum imkanı sağlanmıştır.
 Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giriş yaparak “Meeting ID or
Personal Link Name” yerine ID numarasını girerek oturuma katılabilirsiniz.
 Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur.
 Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir.
 Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor.
 Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 5 dk öncesinde oturuma bağlanmış olmaları
gerekmektedir.
 Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir.
 Moderatör – oturumdaki sunum ve bilimsel tartışma (soru-cevap) kısmından sorumludur.
Dikkat Edilmesi Gerekenler- TEKNİK BİLGİLER
 Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun.
 Zoom'da ekran paylaşma özelliğine kullanabilmelisiniz.
 Kabul edilen bildiri sahiplerinin mail adreslerine Zoom uygulamasında oluşturduğumuz oturuma ait ID
numarası gönderilecektir.
 Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir
 Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır

IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY
 To be able to attend a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID “Meeting ID or
Personal Link Name” and solidify the session.
 The Zoom application is free and no need to create an account.
 The Zoom application can be used without registration.
 The application works on tablets, phones and PCs.
 The participant must be connected to the session 5 minutes before the presentation time.
 All congress participants can connect live and listen to all sessions.
 Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the
session.
Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION
 Make sure your computer has a microphone and is working.
 You should be able to use screen sharing feature in Zoom.
 Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress.
 Requests such as change of place and time will not be taken into consideration in the congress program.

Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number,
exp. H-1, Pelin UYMAZ
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Date: 18.09.2021
Ankara Local Time: 0900-1130
Session - 1, Hall - 4
MODERATOR: Abdulkadir ATALAN
AUTHORS

UNIVERSITY/INSTITUTION

TOPIC TITLE
5-YEAR FOLLOW-UP OF
HEALTH TOURISTS AND
RESIDENTIAL FOREIGNERS
APPLYING TO UNIVERSITY
HOSPITAL IN ALANYA
REGION BEFORE AND AFTER
THE PANDEMIC

Assist. Prof. Dr. Pelin UYMAZ
&
Burak ERGAŞ

Alanya Alaaddin Keykubat
University

Assist. Prof. Dr. Pelin UYMAZ
&
Sebahattin ACAR

Alanya Alaaddin Keykubat
University

THE EFFECT OF CONTROLLED
SOCIAL LIFE ON TOURISM

Gaziantep Islamic Science and
Technology University

ANALYSIS OF PATIENT FLOW
DIAGRAM STRUCTURE IN
HEALTH MANAGEMENT

Abdulkadir ATALAN

Taner ATASOY

Istanbul Gelisim University

Ayşin ÇETİNKAYA
BÜYÜKBODUR

Mus Alparslan University

Assist. Prof. Dr. Feyza Çağla
ORAN

Tekirdag Namik Kemal University

Prof. Dr. Arzu ÖZYÜREK
&
Lect. Şenay Şirin KAYA

Karabuk University
&
Istanbul Sisli Vocational School

Prof. Dr. Arzu ÖZYÜREK
&
Lect. Şenay Şirin KAYA

Karabuk University
&
Istanbul Sisli Vocational School

COMPARING THE LEVEL OF
AWARENESS OF THE EFFECTS
OF SPORT IN FAMILIES WITH
INDIVIDUALS WITH SPECIAL
NEEDS
GREEN SOCIAL WORK
PRACTICES
FOR VULNERABLE GROUPS
IN FOREST FIRES
INVESTIGATION OF
DISASTER RESISTANCE OF
COUNTRIES IN TERMS OF
PANDEMIC IN TERMS OF RISK
MANAGEMENT
INVESTIGATION OF FACTORS
AFFECTING RESPONSIBILITY
BEHAVIORS IN PRESCHOOL
CHILDREN
EXAMINATION OF PRESCHOOL CHILDREN'S
ATTITUDES AND BEHAVIORS
TOWARDS NEWBORN
SIBLING
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Date: 18.09.2021
Ankara Local Time: 0900-1130
Session - 1, Hall - 5
MODERATOR: Assoc. Prof. Dr. Ebru GÖZÜKARA
AUTHORS

UNIVERSITY/INSTITUTION

TOPIC TITLE

Res. Assist. Lügen Ceren
GÜNEŞ
&
Assist. Prof. Dr. Enver
DURUALP
&
Assoc. Prof. Dr. Ender
DURUALP

Ankara University
&
Bartin University
&
Ankara University

EXPLORING DIGITAL
PARENTING ATTITUDES OF
PARENTS BY SOME
SOCIOLOGICAL VARIABLES

Assist. Prof. Dr. Enver
DURUALP
&
Res. Assist. Lügen Ceren
GÜNEŞ
&
Assoc. Prof. Dr. Ender
DURUALP

Bartin University
&
Ankara University
&
Ankara University

INVESTIGATING PARENTAL
BEHAVIORS BY SOME
SOCIOLOGICAL VARIABLES

Res. Assist. Müge DEVEOĞLU

Izmir Bakircay University

THE GREAT POTENTIAL
DANGER WAITING FOR
YOUTH: NEET

Lect. Resul DURAN

Hakkari University

SIDE EFFECTS OF
PERMANENT POVERTY
ALIMONY

Kirikkale University

INVESTIGATION OF THE
RELATIONSHIP BETWEEN
SELF-ESTEEM AND SECURE
ATTACHMENT LEVELS IN
CHILDREN AGED 10-12 YEARS

Bingol University

AN INVESTIGATION ON
THEIR PERCEPTIONS OF
DIVORCED AND MARRIED
WOMEN

Leyla Gamze GÖKTAŞ
&
Assist. Prof. Dr. İhsan
BOZANOĞLU

Lect. Mahsum AVCI
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Assoc. Prof. Dr. Sevda
Hüseynova Cümşüd

Dr. Md. Uzir Hossain Uzir
&
Dr. Abu Bakar Abdul Hamid
&
Dr. Norizan Mat Saad
&
Ishraq Jerin

Dr. Alan Reed Libert

Busari, A. O
&
Idris-Adeniyi, K. M
&
Alabi, A. A
&
Owojori, B. A

The Azerbaijan Higher Military
School

Putra Business School

THE ROLE OF THE
GENERALIZED SCIENTIFIC
MODEL OF THE WORLD IN
SOCIETAL DEVELOPMENT

THE DUAL ROLE OF FEAR OF
PANDEMIC ON REPURCHASE
INTENTION OF ELECTRONICS
HOME APPLIANCES DURING
COVID-19 PANDEMIC: A
DEVELOPING COUNTRY
PERSPECTIVE

University of Newcastle

ON THE MOOD SYSTEM OF
EURASTO

Osun State University

FACTORS INFLUENCING THE
OUTPUT OF COCOA FARMERS
IN ATAKUNMOSA EAST
LOCAL GOVERNMENT AREA,
OSUN STATE, NIGERIA
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Date: 18.09.2021
Ankara Local Time: 0900-1130
Session - 1, Hall - 6
MODERATOR: Assoc. Prof. Dr. F. Oben ÜRÜ
AUTHORS
Sercan AYDIN
&
Mehmet Akif DESTEK

UNIVERSITY/INSTITUTION

Gaziantep University

TOPIC TITLE
AN EMPIRICAL ANALYSIS ON
EXPORT DIVERSIFICATION
AND EXPORT
CONCENTRATION

Gaziantep University

THE COMPARISON ON THE
ECONOMIC EFFICIENCY OF
MILITARY EXPENDITURES
AND THE OTHER PUBLIC
EXPENDITURES IN TURKEY

Dokuz Eylul University

ABILITY TO PAY PRINCIPLE:
ASSESSMENTS ON
CLASSIFICATION OF TAXES

Assoc. Prof. Dr. F. Oben ÜRÜ
&
Assoc. Prof. Dr. Ebru
GÖZÜKARA
&
Servet KAYA
&
Pınar Arslan KAYA

Istanbul Arel University
&
Istanbul Arel University
&
Istanbul Arel University
&
Avcılar Municipality

THEORETICAL EXAMINATION
OF THE RELATIONSHIP
BETWEEN RESILIENT
LEADERSHIP AND
RESILIENCE IN LOCAL
GOVERNMENTS

Assist. Prof. Dr. Yunus YILMAZ
&
Mehmet Cahit BAŞAK

Dicle University

EXAMINATION OF BANK
CUSTOMERS' INTERNET
BANKING USE BEHAVIORS

Mus Alparslan University

PROFESSIONAL REFLECTIONS
OF THE CONCEPT OF ETHICS:
A QUALITATIVE RESEARCH
ON MANAGERS OF
ACCOUNTING
ORGANIZATION IN MUS

Selcuk University

INTRA-INDUSTRY TRADE:
EXPORT AND IMPORT
ACCORDING TO SOME
SECTIONS IN TURKEY (20132020)

Sercan AYDIN
&
Mehmet Akif DESTEK

Abdulkerim EROĞLU

Lect. Dr. İnan KAYNAK

Ayşe ER
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Assist. Prof. Dr. Alper GEDİK
&
Res. Assist.Yelda İNANÇ

Selcuk University

MACROECONOMIC EFFECTS
OF CHANGES ON LOGISTICS
ACTIVITIES OF THE COVID-19
PANDEMIC

Bengü ŞEKEROĞLU
&
Celaleddin ERTEN
&
Mustafa Fahri
MİRHANOĞULLARI

Mus Alparslan University

EXAMINATION OF ELDERLY
EMPLOYMENT WITHIN THE
SCOPE OF SILVER ECONOMY

Assoc. Prof. Dr. Nihat Kamil
ANIL
&
K. Kaan SARIOĞLU

Kirklareli University

APPLICATION OF
BLOCKCHAIN TECHNOLOGY
TO INTERNATIONAL TRADE

Assist. Prof. Dr. Tuğçenur
EKİNCİ FURTANA
&
Muhammet GEREN

Istanbul Sabahattin Zaim University

BANK CUSTOMERS'
PERCEPTION OF
PARTICIPATION BANKING,
THE CASE OF SAMSUN
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Date: 18.09.2021
Ankara Local Time: 1200-1430
Session - 2, Hall - 4
MODERATOR: Assistant Professor Neha Bhushan
AUTHORS

UNIVERSITY/INSTITUTION

TOPIC TITLE

Andi Agustina SPt
&
Prof Dr Ir Sitti Nurani
Sirajuddin SPt
&
Prof Dr Ir Lellah Rahim
&
Dr Ir Hikmah M.Ali SPt

Hasanuddin University

Assoc. Prof. Dr. Salih TİRYAKİ
&
Hasan ÖZYURT

Selcuk University
&
Necmettin Erbakan University

RE-PRESENTATION OF
DOCUMENTARY ARCHIVES
ON SOCIAL MEDIA: THE
EXAMPLE OF THE BBC
ARCHIVE ROOM

Patricia Michelle Mathias
&
Manoj Bedukala

Sharda University
&
NISCORT Media College

YOUTUBE USAGE AND ITS
IMPACT ON THE
ACADEMICAL
PERFORMANCE OF THE
STUDENTS OF THREE TINY
DISTRICTS OF INDIA

Remanshu Attrai

Sharda University

SOCIAL MEDIA & ITS
INFLUENCE ON “BRAND
AWARENESS”

Senior Research Fellow Kishan

Kumaun University

COMMUNICATION ON
TWITTER DURING THE 2021
TURKEY WILDFIRES

Assistant Professor
Emmanuel Lalrochang Hmar

Asian Institute of Management and
Technology

Assistant Professor Neha
Bhushan

Sharda University

FARMERS’ RESPONSES TO
THE BEEF CATTLE SHARING
SYSTEM IN BONE REGENCY,
SOUTH SULAWESI PROVINCE,
INDONESIA

ROLE OF WOMEN AND FOLK
MEDIA AMONG HMAR
COMMUNITY IN THE
VIRTUAL MODE OF
EDUCATION

DEVELOPMENT AND
STANDARDIZATION OF
SOCIAL MEDIA DEPENDENCY
SCALE
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Date: 18.09.2021
Ankara Local Time: 1200-1430
Session - 2, Hall - 5
MODERATOR: Assoc. Prof. Dr. Osman MUTLUEL
AUTHORS

UNIVERSITY/INSTITUTION

TOPIC TITLE

Üzeyir KÖSE

Kilis 7 Aralık University

QASSAM IN ISLAMIC LAW
AND ITS ROLE IN HERITAGE
SHARING

Pamukkale University

A COMPARISON ON THE
TREATMENT OF SPIRITUAL
DISEASES IN RAZI AND
DEVVANI

Assist. Prof. Dr. Mehmet Emin
GÜNEL

Necmettin Erbakan University

THE IDEA OF TAKFIR IN
TERMS OF ITS DAMAGES TO
SOCIAL SOLIDARITY AND
THE POSSIBILITY OF THE
CLAIM TO REPRESENT THE
TRUTH, ONE OF THE
REASONS FOR THIS IDEA

Assist. Prof. Dr. Mehmet Burak
ÇAKIN

Mus Alparslan University

HAZRAT ALI'S ASPECT THAT
IS REFLECTED TO THE
KARBALA ELEGIES

Bingol University

CLASSICAL METAPHYSICS AS
AN UNIVERSAL DISCIPLINE:
IT'S NAMING, SUBJECT AND
ISSUES

Selcuk University

EVALUATION OF THE
AMENDMENTS MADE IN
ENFORCEMENT AND
BANKRUPTCY CODE BY
CODE NUMBERED 7327

Assoc. Prof. Dr. Osman
MUTLUEL

Assist. Prof. Dr. Mehmet Sami
BAGA

Assist. Prof. Dr. Mehmet
KODAKOĞLU
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Date: 18.09.2021
Ankara Local Time: 1200-1430
Session - 2, Hall - 6
MODERATOR: Assoc. Prof. Dr. Ayşe Derya ESKİMEN
AUTHORS

UNIVERSITY/INSTITUTION

TOPIC TITLE

Sakarya University

A COMPARATIVE STUDY ON
THE TURKISH TRANSLATIONS
OF ALBERT CAMUS’S NOVEL
‘LA CHUTE’ IN TERMS OF
TRANSLATION CRITICISM

Dr. Eren YILDIRIM

T.R. Ministry of Agriculture and
Forestry

CONCEPT UNDER BLOCKADE:
A HESITANT APPROACH TO
“BANDITRY” THROUGH
NOMENCLATURES

Dr. İsmail ERBEK
&
Assoc. Prof. Dr. Derya
ESKİMEN

Ali Gural High School
&
Kutahya Dumlupinar University

INTERTEXTUAL RELATIONS
IN ORHAN HANÇERLIOĞLU'S
WORKS

Assoc. Prof. Dr. Ayşe Derya
ESKİMEN

Kutahya Dumlupinar University

BIBLIOTHERAPY APPROACH
TO NINTH GRADE TEXTBOOK
WITH TURKISH LANGUAGE
LITERATURE COURSE

Assist. Prof. Dr. Nurcihan
GÜNEŞ

Mus Alparslan University

MUS MOUTH IN MUS SONGS

Fatma Merve UĞUR
&
Prof. Dr. Seçil ŞATIR

Fatih Sultan Mehmet Vakif
University

DESIGN PROCESSES OF
PRIVATE AND PUBLIC SPACES

Ömer Faruk DERE

Istanbul University

THE EFFECTS OF OTTOMAN
WESTERNIZATION ON
GRAVESTONES

Van Yuzuncu Yil University

PHOTOGRAPHY IN THE
OTTOMAN EMPIRE AND II.
ABDULHAMIT'S VIEW OF
PHOTOGRAPHY

Recep Hatipoğlu

Aslı ERCİYEŞ TOSUN
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Date: 18.09.2021
Ankara Local Time: 1500-1730
Session - 3, Hall - 4
MODERATOR: Prof. Dr. Gökçe CEREV
AUTHORS

UNIVERSITY/INSTITUTION

TOPIC TITLE

Suleyman Demirel University
&
Kocaeli University

TERMINATION OF THE
EMPLOYMENT CONTRACT BY
THE EMPLOYER OF WORKERS
WHO ARE NOT VACCİNATED
DURING THE FIGHTING
PANDEMIC PROCESS

Istanbul Technical University

DEVELOPING
ORGANIZATIONAL
RESILIENCE THROUGH
AGILITY AND BUSINESS
CONTINUITY MANAGEMENT
INTEGRATION

Prof. Dr. Hasan TUTAR
&
Assoc. Prof. Dr. Nuran Öztürk
Başpınar

Bolu Abant Izzet Baysal University
&
Anadolu University

A DESCRIPTIVE
INVESTIGATION ON THE
OUTLOOK OF THE CHILD
LABOR IN THE
AGRICULTURAL SECTOR IN
TURKEY

Prof. Dr. Hasan TUTAR
&
Assoc. Prof. Dr. Nuran Öztürk
BAŞPINAR
&
Canan BAYSAL

Bolu Abant Izzet Baysal University
&
Anadolu University
&
Kocaeli University

GENDER-BASED STRUCTURE
OF AGRICULTURAL
EMPLOYMENT IN TURKEY: A
DESCRIPTIVE
INVESTIGATION

Assist. Prof. Dr. Meryem Derya
YEŞİLTAŞ

Osmaniye Korkut Ata University

EMPLOYEE'S CORONAVIRUS
ANXIETY, GENERAL
ANXIETY DISORDER AND
PERFORMANCE
PERCEPTIONS: A RESEARCH
ON TEACHERS

Emrah AKYÜZ

Bingol University

E-DEMOCRACY IN CITY
MANAGEMENT: THE CASE OF
ISTANBUL

Assist. Prof. Dr. Ali Kemal
NURDOĞAN
&
Assoc. Prof. Dr. Gökçe CEREV

Dr. Fatih YAMAN
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Date: 18.09.2021
Ankara Local Time: 1500-1730
Session - 3, Hall - 5
MODERATOR: Assist. Prof. Dr. Gül ŞENER
AUTHORS

UNIVERSITY/INSTITUTION

TOPIC TITLE

Recep Tayyip Erdogan Universisty

ACCORDING TO TURKISH
FOREIGN DOCUMENTS,
LITHUANIA'S DOMESTIC
POLITICAL STATUS FROM
THE COUP OF 1926 TO THE
SOVIET INVASION

Firat Universisty

THE VIEW OF THE SOVIET
RUSSIAN PRESS ON THE
TURKISH-BRITISH -FRENCH
ALLIANCE

Res. Assist. Elif KAHYA

Nigde Omer Halisdemir Universisty

TILING IN THE CONTEXT OF
THE RELATIONSHIP
BETWEEN CULTURAL
GEOGRAPHY AND ART: THE
EXAMPLE OF IZNIK

Mehmet Akif
SEYİTOĞULLARI

Van Yuzuncu Yil Universisty

GEOMORPHOLOGY OF UPPER
KARASU BASIN (DORUTAY
AND ITS NEIGHBORHOOD)

Van Yuzuncu Yil Universisty

ANALYSIS OF
GEOMORPHOLOGICAL
FEATURES OF GAYDA BASIN
USING GEOMORPHIC INDICES

Nigde Omer Halisdemir Universisty

COUNTER-MEDIA CULTURE
IN THE CONTEXT OF ANTICONSUMPTION SOCIAL
MOVEMENTS: “CULTURE
JAMMING”

Assist. Prof. Dr. Sinan
BAŞARAN

Assoc. Dr. Ahmet ÇELİK

Bülent MATPAY

Assist. Prof. Dr. Ozan
YILDIRIM
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Assist. Prof. Dr. Gül ŞENER
&
Assist. Prof. Dr. Eda ÖZTÜRK

Bahçesehir Universisty

DIFFERENT FACES OF
COMMERCIAL NATIONALISM:
AN ANALYSIS OF LOCAL
BRAND ADVERTISEMENTS IN
TURKEY

Gökhan DEMİREL

Mus Alparslan Universisty

CREATING THE OBJECT OF
DESIRE IN ADVERTISING
PHOTOGRAPHS

Mus Alparslan Universisty
&
Giresun Universisty

USING WHATSAPP IN
INTERPERSONAL
COMMUNICATION:
INVESTIGATION OF THE
EFFECT OF MARRIED
COUPLES ON THE
RELATIONSHIP

Res. Assist. Dr. Tülay YAZICI
&
Assist. Prof. Dr. Selda
KARADENİZ ÖZBEK
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Date: 18.09.2021
Ankara Local Time: 1500-1730
Session - 3, Hall - 6
MODERATOR: Assoc. Prof. Dr. Elif Hatun KILICBEYLI
AUTHORS

UNIVERSITY/INSTITUTION

TOPIC TITLE

Gaziantep Universisty

RELATIONSHIP BETWEEN
HUMAN DEVELOPMENT
INDEX, INNOVATION AND
EXPORT: BRICS-T COUNTRIES
PANEL DATA ANALYSIS

Prof. Dr. Taner AKÇACI
&
Lect. Ömer YILMAZ

Gaziantep Universisty

RELATIONSHIP BETWEEN
HEALTH EXPENDITURES AND
NATIONAL INCOME PER
CAPITA: A NEW GENERATION
PANEL COINTEGRATION
ANALYSIS OF SELECTED
OECD COUNTRIES

Assoc. Prof. Dr. Elif Hatun
KILICBEYLI

Adana Alparslan Turkes Science
and Technology University

MULTILATERAL
INTEGRATION IN EUROPE:
SAAR REGION RESOLUTION
AND RE-INTEGRATION

Assoc. Prof. Dr. Elif Hatun
KILICBEYLI

Adana Alparslan Turkes Science
and Technology University

STRATEGIC INVESTMENTS IN
THE CENTENARY OF
TURKISH-RUSSIAN
RELATIONS

Assist. Prof. Dr. Hüseyin ARAS

Nevsehir Haci Bektas Veli
University

THE RELATIONSHIP ABOUT
MANAGEMENT FORM –
TERRORISM: DEMOCRATIC
POLICING AGAINST FAR
RIGHT TERRORISM

Müge MANGA

Erzincan Binali Yıldırım University

TESTING THE POLLUTION
HAVENS HYPOTESIS FOR
MINT COUNTRIES

Prof. Dr., Taner AKÇACI
&
Lect. Ömer YILMAZ
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Erzincan Binali Yıldırım University

THE RELATIONSHIP
BETWEEN HUMAN
DEVELOPMENT LEVEL AND
ENVIRONMENTAL
POLLUTION: AN EMPIRICAL
ANALYSIS ON G7 COUNTRIES

Neslihan DEMİR
&
Aykut Kaan EREN

MusAlparslan University

THE EFFECTS OF CIVIL
AVIATION ON AIR
POLLUTION AND
INTERNATIONAL CARBON
NEUTRAL STUDIES

Mithushana Ravindran
&
Lingesiya Kengatharan

University of Sri Jayewardenapura
&
University of Jaffna

FINANCIAL PLANNING AND
FINANCIAL SATISFACTION:
EVIDENCE FROM
INDIVIDUAL INVESTORS IN
JAFFNA DISTRICT, SRI LANKA

Müge MANGA
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Date: 18.09.2021
Ankara Local Time: 1800-2030
Session - 4, Hall - 4
MODERATOR: Dr. Arenkala Kichu
AUTHORS

UNIVERSITY/INSTITUTION

TOPIC TITLE

University of Thessaly

CLASS OF MATHEMATICS:
INTERACTION OF TEACHERS
AND STUDENTS RELATING
TO GENDER

Vellore Institute of Technology

TEACHING PRONUNCIATION
THROUGH AUDIO-VISUAL
AIDS IN NAGALAND, INDIA

Viktor Sopiha
&
Emma Yasenchak

Ternopil Volodymyr Hnatiuk
National Pedagogical University
&
Oakland Community College

ONLINE TRAINING IN
QUARANTINE:
THE EXPERIENCE OF
UKRAINE AND THE USA

Svitlana Tsymbaliuk
&
Tetiana Shkoda
&
Larysa Korvat

Kyiv National Economic University

GENDER ASPECTS OF
VOCATIONAL EDUCATION IN
UKRAINE

Dr. Igor KORSUN
&
Maryna MONCHUK

Ternopil Volodymyr Hnatiuk
National Pedagogical University

THE FORMATION OF
PROFESSIONAL COMPETENCE
OF PHYSICS TEACHERS BY
MEANS OF INFORMATION
TECHNOLOGY

Raguvarman, V
&
Dr. Gopinathan, P
&
Dr. Ketheeswaran, K

Tamilnadu Physical Education and
Sports University
&
Tamilnadu Physical Education and
Sports University
&
University of Jaffna

Balabanidou Zafeira

Dr. Arenkala Kichu

Dr. K. Ketheeswaran

University of Jaffna

COMPARATIVE ANALYSIS OF
SELF-CONFIDENCE, ANXIETY,
AGGRESSION AMONG MEN
HANDBALL, VOLLEYBALL
AND BASKETBALL PLAYERS

EFFECT OF MENTAL
TRAINING, BREATHING
EXERCISE ON BODY MASS
INDEX FOR LANKA SIDDHA
AYURVEDA MEDICAL
COLLEGE STUDENTS
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Date: 18.09.2021
Ankara Local Time: 1800-2030
Session - 4, Hall - 5
MODERATOR: Assoc. Prof. Dr. Ömer Gökhan ULUM
AUTHORS

UNIVERSITY/INSTITUTION

TOPIC TITLE

Afnan Radwan
&
Walaa Radwan
&
Eqbal Radwan

Islamic University of Gaza
&
Ummah Open University
&
Islamic University of Gaza

BARRIERS TO DISTANCE
LEARNING DURING
LOCKDOWN PERIOD OF
COVID-19 PANDEMIC

University of Jaffna

FACTORS INFLUENCING THE
DECLINE IN THE USE OF
UNIVERSITY LIBRARIES: A
STUDY IN THE JAFFNA
UNIVERSITY LIBRARY

The University of Alberta

PREJUDICE IN PASTORAL
BELIEVES: FROM MIDDLE
AGES TO THE TWENTY FIRST
CENTURY

Mersin University

PRE-SERVICE EFL TEACHERS'
ATTITUDES TO THE
COMMUNICATIVE APPROACH

UKSW

PROBLEMS ENCOUNTERED
BY STUDENTS IN ONLINE
CREATIVE WRITING CLASS
AND THE SOLUTIONS

Universidade Estadual de Londrina

INFORMATIONAL AND
VISUAL LITERACY THROUGH
INFOGRAPHIC
DEVELOPMENT

Laavanya,K

Ananda Majumdar

Assoc. Prof. Dr. Ömer Gökhan
ULUM

Denny Satrya Andy Nugraha
&
Prof. Dr. Listyani

Antonio Lucio Barizon Filho
&
Pedro Cremonez
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Date: 18.09.2021
Ankara Local Time: 1800-2030
Session - 4, Hall - 6
MODERATOR: Prof. Daivata Deepak Patil
AUTHORS

UNIVERSITY/INSTITUTION

TOPIC TITLE

Lovely Professıonal University

AUDIENCE BEHAVIOUR
TOWARDS MEDIATED
MESSAGE DURING COVID
PANDEMIC

Purdue University

DIGITAL REVOLUTION, FAKE
NEWS & SOCIAL EROSION: A
STUDY OF DIGITAL MEDIA
PERSPECTIVE IN OMAN

Brainware University

PORTRAYAL OF CHILDREN IN
INDIAN TELEVISION
COMMERCIALS

Assistant Professor Archan
Mitra
&
Sayani Das

Sharda University
&
Burdwan University

A CONTENT ANALYSIS OF
INDIAN NEWS COVERAGE ON
COVID-19: INSIGHTS FROM
AN ENGLISH DAILY IN WEST
BENGAL

Seema Shukla
&
Mr. Mukesh Kumar
&
Dr. Garima

IMS Unison University
&
AAFT University
&
IMS Unison University

VIRTUAL REALITY, A BETTER
WAY OF COMMUNICATING
WITH STUDENTS

Assistant Prof. Kiran Panchal

Sharda University

COMMUNITY RADIO AS
AWARENESS DRIVE FOR
RURAL POPULATION

Research Scholar Hadwin Charli
Durals

Dr. Abhishek K. Singh

Dr. Shatabdi Som

Prof. Daivata Deepak Patil

Shanu Gupta

University of Mumbai

Sharda University

HOW DO AUDIENCE’S
PERCEIVE PROTAGONISTS IN
BOLLYWOOD FILMS:
EXPLORING IT FROM GENDER
LENS?
IDENTIFYING AND
ANALYZING THE FACTORS
DETERMINING THE VIEWERS
ACCEPTANCE OF ON
DEMAND TV PLATFORMS IN
INDIA-AN EMPIRICAL STUDY
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Date: 19.09.2021
Ankara Local Time: 0900-1130
Session - 1, Hall - 5
MODERATOR: Dr. Bhumika Sharma
AUTHORS

UNIVERSITY/INSTITUTION

TOPIC TITLE

Savi Bahuguna
&
Assistant professor Dr.Garima

IMS UNISON UNIVERSITY

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP:
THE TRANSFORMATION FOR
INNOVATION

Robert Chinweze E. Ezeanwu
&
Chukwudi C. Nwokolo
&
Chigozie J. Odum
&
Francis Ike
&
Chike Ukekwe
&
Emeka E. Igboeli
&
Sochima Egoiwe
&
Henry Ezezim
&
Ekene Iloabuchi
&
Bournaventure Obi
Emeka E. Igboeli
&
Chukwudi C. Nwokolo
&
Chike Ukekwe
&
Robert C. Ezeanwu
&
Sochima Egoigwe
&
Henry Ezezim
&
Chigozie J. Odum
&
Francis Ike
&
Ekene Iloabuchi
&
Bonaventure Obi

University of Nigeria Nsukka

University of Nigeria Nsukka

AWARENESS AND
KNOWLEDGE OF PROSTRATE
CANCER HEALTH
COMMUNICATION AMONG
MALE RESIDENTS OF
SOUTHEAST NIGERIA

SPATIAL ANALYSIS OF THE
EFFECTS OF ROADS ON
SOCIO ECONOMIC
DEVELOPMENT OF RURAL
COMMUNITIES IN NIGERIA:
A CASE STUDY OF NSUKKA
AND ENVIRONS
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Odum, Chigozie Jude
&
Igboeli, Emeka Edwin
&
Ezezim, Henry C.
&
Ezeanwu Robert C.
&
Nwokolo, Chukwudi C.
&
Ike, Francis Elochukwu
&
Ukekwe Chike Anthony
&
Egoigwe Sochima Vincent
Chukwudi C. Nwokolo
&
Chike Ukekwe
&
Emeka E. Igboeli
&
Robert C. Ezeanwu
&
Sochima Egoigwe
&
Henry Ezezim
&
Chigozie J. Odum
&
Francis Ike
&
Ekene Iloabuchi
&
Bonaventure Obi

University of Nigeria

ECOTOURISM IN NIGERIA:
FACTS AND FICTIONS

University of Nigeria

INCREASING BRAIN DRAIN
AMONG YOUTHS AND
UNDERDEVELOPMENT OF
AFRICA: WHAT WORKS FOR
RETENTION OF EDUCATED
YOUTHS

Mukesh Kumar
&
S.K. Singh

University of Delhi
&
Delhi Technological University

CIRCULAR ECONOMY
APPROACH TO SOLID WASTE
MANAGEMENT

Ly Dai Hung

Vietnam Institute of Economics

INTERNATIONAL PUBLIC
CAPITAL FLOWS

University of Jaffna

ADOPTION OF GREEN SUPPLY
CHAIN MANAGEMENT
(GSCM) PRACTICES AMONG
WOMEN LED SME IN
NORTHERN SRI LANKA

National Taiwan Ocean University

A STUDY ON THE
COMPETITIVE ADVANTAGE
IN THE COLD CHAIN
INDUSTRY IN THREE
COUNTRIES: THE UNITED
STATES, TAIWAN, AND
INDONESIA

V. Kumaradeepan

Karina Aprilia
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Date: 19.09.2021
Ankara Local Time: 0900-1130
Session - 1, Hall - 6
MODERATOR: Assist. Prof. Dr. Fatma Fehime AYDIN
AUTHORS

UNIVERSITY/INSTITUTION

TOPIC TITLE

Assoc. Prof. Dr. Müslüm POLAT
&
Res. Assist. Mesut ASLAN

Bingol University

THE EFFECT OF
ADVERTISING
EXPENDITURES ON THE
MARKET VALUE OF THE
COMPANIES

Assist. Prof. Dr. Fatma Fehime
AYDIN
&
Cemalettin LEVENT

Van Yuzuncu Yil University

THE RELATIONSHIP OF
ECONOMIC DEVELOPMENT
AND POVERTY

Lect. Dr. Ethem KILIÇ
&
Lect. Mahmut UÇAKTÜRK

Bingol University

RETURN AND VOLATILITY
INTERACTION BETWEEN
BORSA ISTANBUL BANKS
AND BIST 100

Res. Assist. Dr. Mustafa
NAİMOĞLU
&
Res. Assist. Sefa ÖZBEK

Bingöl University
&
Kahramanmaras Sutcu Imam
University

THE EFFECTS OF ECONOMIC
GROWTH,
INDUSTRIALIZATION AND
FOSSIL FUEL USE ON
ENVIRONMENTAL QUALITY
IN TURKEY

Res. Assist. Sefa ÖZBEK
&
Res. Assist. Dr. Mustafa
NAİMOĞLU

Kahramanmaras Sutcu Imam
University
&
Bingol University

IS THE CONVERGENCE
HYPOTHESIS VALID IN G-20
COUNTRIES? EVIDENCE
FROM FOURIER
STATIONARITY TESTS

Anadolu University

ASSESSMENT OF THE
CURRENT ACCOUNT DEFICIT
PROBLEM IN TURKEY IN
TERMS OF ENERGY IMPORTS
AND ECONOMIC GROWTH

Lecturer Dr. Onur LAKEÇ
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Kerem ÖZEN
&
Prof. Dr. M. Akif ARVAS

Van Yuzuncu Yil University

DOES ALCOHOL
CONSUMPTION AFFECT
HEALTH EXPENDITURES? AN
EVALUATION IN TERMS OF
BRICS-T COUNTRIES

Prof. Dr. İsmail BAKAN
&
Prof. Dr. Burcu ERŞAHAN
&
Hamran AMIRLI

Kahramanmaras Sutcu Imam
University

A RESEARCH ON THE FACT
OF COMPETITIVE
INTELLIGENCE IN THE HEEL
OF DIFFERENT PARAMETERS

Assist. Prof. Dr. Salih
TELLİOĞLU

Alanya Alaadin Keykubat
University

THE EFFECTS OF THE COVID19 EPIDEMIC ON THE
TURKISH TOURISM SECTOR
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Date: 19.09.2021
Ankara Local Time: 1200-1430
Session - 2, Hall - 5
MODERATOR: Kshitij Tewari
AUTHORS

UNIVERSITY/INSTITUTION

TOPIC TITLE

Ravindran Mithusana
&
Lingesiya Kengatharan

Postgraduate Student of University
of Sri Jayewardenepura
&
University of Jaffna

DOES BANK'S LENDING
INFLUENCE ECONOMIC
GROWTH? EMPIRICAL
EVIDENCE FROM SRI LANKA

Lingesiya Kengatharan
&
Jeyan Suganya Dimon Ford

University of Jaffna

MACROECONOMIC
VARIABLES AND STOCK
MARKET PERFORMANCE:
EMPIRICAL EVIDENCE FROM
SRI LANKA

Dr. Y. Nanthagopan
&
Dr. N. Kengatharan

University of Vavuniya
&
University of Jaffna

DOES INTELLECTUAL
CAPITAL MAKE
AMBIDEXTROUS
ORGANISATIONS?

School of Planning and
Architecture

A SUSTAINABLE
ENVIRONMENTAL
ECONOMICS MODEL FOR
ECOTOURISM ZONES OF
INDIA

University of Jaffna

THE RELATIONSHIP
BETWEEN
OVERQUALIFICATION AND
EMPLOYEE TURNOVER
INTENTION: DOES THE SENSE
OF PSYCHOLOGICAL
BELONGINGNESS MATTER?

University of Jaffna

DO HUMAN RESOURCE
DEVELOPMENT PRACTICES
AUGMENT ORGANIZATIONAL
PERFORMANCE?
MODERATING ROLE OF
EMPLOYEE COMPETENCIES

Kshitij Tewari

Dr A. Saravanabawan
&
Dr.N.Kengatharan

Mathushan. P
&
Kengatharan. N
&
Nanthagoban. Y
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Mathushan. P
&
Gamage. AS

Chems Eddine BOUKHEDIMI

Assist. Prof. Dr. Mehmet Güney
CELBİŞ

University of Sri Jayewardenepura

HUMAN RESOURCE
MANAGEMENT PRACTICES
AND FIRM INNOVATION IN
SRI LANKAN SMEs

University of Tizi Ouzou

THE CORRELATION
BETWEEN AGE OF ALGERIAN
CONSUMER AND ITS ASSETS
ON ENVIRONMENTAL
SEMINARS: ANALITIC STUDY
IN ALGERIAN FOOD MARKET

Yeditepe University

A MACHINE LEARNING
APPROACH TO REGIONAL
INCOME INEQUALITIES
IN TURKEY
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Date: 19.09.2021
Ankara Local Time: 1200-1430
Session - 2, Hall - 6
MODERATOR: Assoc. Prof. Dr. Serpil ÖZDEMİR
AUTHORS

UNIVERSITY/INSTITUTION

TOPIC TITLE

Bartin University

QUALIFICATIONS OF
LISTENING TEXTS IN YEDI
IKLIM AND GAZI TURKISH
TEXTBOOKS FOR FOREINGER
AT B1 LEVEL

Bayburt University

SOCIAL STUDENTS VISITING
WEBSITES ACCORDING TO
THEIR DEMOGRAPHIC
FEATURES

National Defense University

INVESTIGATION OF THE
PREDICTION OF STUDENTS
LIKE LEARNING SCIENCE
AND STUDENTS CONFIDENT
IN SCIENCE ON SCIENCE
ACHIEVEMENTS

National Defense University

THE PREDICTION OF SOME
STUDENT ATTITUDES ON
MATHEMATICS
ACHIEVEMENT: STUDENTS
LIKE LEARNING
MATHEMATICS AND
STUDENTS CONFIDENT IN
MATHEMATICS

Assistant Professor Dr. Gizem
KÖŞKER

Anadolu University

CAREER PLANNING AS A
NEW COURSE IN
UNIVERSITIES:
FRENCH TEACHING
DEPARTMENT OUTCOMES

Erdoğan ÖZDEMİR
&
Mustafa CORAMİK

Sivas Cumhuriyet University
&
Balıkesir University

THE USE OF ALGODOO IN
OPTICS TEACHING

Assoc. Prof. Dr. Serpil
ÖZDEMİR
&
İrem KELEŞ

Zeynep TAŞYÜREK

Umut Birkan ÖZKAN

Umut Birkan ÖZKAN
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Esra TANRIBUYURDU
&
Prof. Dr. Serhat Bahadır KERT

Yildiz Technical University

DISTANCE EDUCATION
EXPERIENCES IN HIGHER
EDUCATION DURING THE
COVID-19 PANDEMIC
PROCESS: THE CASE OF
YILDIZ TECHNICAL
UNIVERSITY

Assoc. Prof. Dr. Adem BAYAR
&
Merve ALICI

Amasya University

PERSPECTIVES OF NONAPPOINTED TEACHERS ON
THE TEACHING PROFESSION

Amasya University

AN INVESTIGATION ON
ATTITUDES AND BEHAVIORS
OF SCHOOL
ADMINISTRATORS TO OTHER
EMPLOYEES EXCEPT
TEACHERS

Assoc. Prof. Dr. Adem BAYAR
&
Merve ALICI
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Date: 19.09.2021
Ankara Local Time: 1500-1730
Session - 3, Hall - 5
MODERATOR: Dr. Muhammad Asif
AUTHORS

UNIVERSITY/INSTITUTION

TOPIC TITLE

Rogis Baker
&
Nur Surayya Mohd Saudi
&
Noor Azmi Mohd Zainol
&
Haliza Mohd Zahari
&
Mohd Hamran Mohamad
&
Hasan Al-Banna Mohamed

Userpiniversiti Pertahanan Nasional
Malaysia

Wan mukhtar bin wan muda
&
Noor Azmi Mohd Zainol
&
Sayuti Ab Ghani
&
Amnah Saayah Ismail
&
Rosmiza, M.Z.

National Defence University of
Malaysia
&
MARA Profesional College
&
National Defence University of
Malaysia
&
National Defence University of
Malaysia
&
Universiti Kebangsaan Malaysia

THE ROLE OF PROFESSIONAL
MUKMIN PROGRAM
MODULES AND LECTURERS
ON THE FORMATION OF
STUDENTS’ LEADERSHIP
CHARACTER IN MARA
PROFESSIONAL COLLEGE

University of Jaffna

STAKEHOLDERS’
PERCEPTION OF PUBLIC
SECTOR ACCOUNTABILITY IN
NORTHERN PROVINCE IN SRI
LANKA”

COMSATS University Islamabad

DEMAND AND PRICE FOR
CHICKEN MEAT: AN
APPLICATION OF LAW OF
DEMAND

Arumugam Saravanabawan

Dr. Muhammad Asif
&
Zaheer Ahmed

DEPRESSION, ANXIETY,
STRESS AND EMOTIONAL
INTELLIGENCE ON WORKLIFE BALANCE
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Eme, Chukwuemeka G
&
DIMGBA CHIDIMMA
MARTHA

Eme, Chukwuemeka G

Bako, Yusuf A.
&
Taiwo, Akeem A.
&
Mohammed, Samuel R.

Agata Surówka

Nnamdi Azikiwe University

MANAGING THE RISKS OF
BUSINESS ETHICS AND THE
IMPERATIVE OF SOCIAL
RESPONSIBILITY IN
RELATION TO PERFORMANCE
OF SERVICE FIRMS IN LAGOS
STATE

Nnamdi Azikiwe University

STRATEGIC THINKING IN
COMPETITIVE GLOBAL
ECONOMY – THE BEDROCK
FOR SUCCESSFUL SMALLSCALE BUSINESS
MANAGEMENT OF SOME
SELECTED FOODS,
BEVERAGES AND OTHER
CONFECTIONARIES
INDUSTRY IN LAGOS STATE,
NIGERIA

The Federal Polytechnic

ENTREPRENEURIAL
EDUCATION AND
UNEMPLOYMENT
REDUCTION AMONG
NIGERIAN GRADUATES

Rzeszow University of Technology

THEORETICAL AND
PRACTICAL ASPECTS OF
RESEARCH
IMPLEMENTATION IN
OVERLAPPING AREAS OF
INFLUENCE OF AIRPORTS IN
POLAND
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Date: 19.09.2021
Ankara Local Time: 1500-1730
Session - 3, Hall - 6
MODERATOR: Dr. Kahkashan Khan
AUTHORS
M. K. Ganeshan
&
Dr. C. Vethirajan

M. K. Ganeshan
&
Dr. C. Vethirajan

Yahaya Umar Usman

Vorya Shabrandi

Vorya Shabrandi

UNIVERSITY/INSTITUTION

TOPIC TITLE

Alagappa University

INDUSTRY 4.0 - TRENDS IN
AUTOMATION AND
INFORMATION
TECHNOLOGIES

Alagappa University

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT THROUGH
ENVIRONMENTAL
TECHNOLOGY IN GLOBAL
ECONOMY

Abubakar Tafawa Balewa
University

ASSESSMENT OF
COMPLIANCE WITH
INTERNATIONAL FINANCIAL
REPORTING STANDARD 7
(IFRS 7) BY NIGERIAN
INSURANCE COMPANIES

University of Guilan

INSTITUTIONAL ROOTS OF
WEAK FUNCTION IRANIAN
ECONOMIC PERFORMANCE
IN THE POLITICAL ECONOMY
OF INTERNATIONAL
RELATIONS AFTER THE 1979
REVOLUTION (POSTREVOLUTION)

University of Guilan

REQUIREMENTS FOR
TRANSITION AND CHANGING
PLACE OF THE ISLAMIC
REPUBLIC OF IRAN AS THE
NEW POWER OF EMERGENCE
IN THE POST-AMERICAN
WORLD
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Research Asistant (PhD) Emre
AKCAGÜNDÜZ

Trakya University

THE USE OF BLOCKCHAIN
TECHNOLOGY IN
PRESENTATION OF PUBLIC
SERVICES: A REVIEW ON
CONCRETE EXAMPLES

Dr. Kahkashan Khan

Madan Mohan Malaviya University
of Technology

ROLE AND MAJOR IMPACT OF
COVID-19 PANDEMIC ON
GENDER EQULITY

Adekunle Ajasin University
&
National Open University
&
National Open University

EDUCATIONAL POLICY ON
INFORMATION AND
COMMUNICATION
TECHNOLOGY IN TEACHING
AND LEARNING AT RUGUS
GIWA POLYTECHNIC, OWO

Sultan Idris Education University
&
Shaqra University
&
Sultan Idris Education University
&
Sultan Idris Education University
&
Universiti Utara Malaysia

THE IMPACT OF
CORONAVIRUS (COVID-19)
ON THE MALAYSIAN STOCK
MARKET: EVIDENCE FROM
AN AUTOREGRESSIVE
DISTRIBUTED LAG BOUND
TESTING APPROACH

AKINNAWONU, Omotayo
&
Abe, Oluwadamilola Deborah
&
Adebayo, Ruth Funmilayo

Awadh Ahmed Mohammed
Gamal
&
Adel Ali Al-Qadasi
&
Mohd Asri Mohd Noor
&
Norimah Rambeli
&
K. Kuperan Viswanathan
Khadijat Olaitan
OLANREWAJU
&
Akinloye Jimoh FARINDE
&
Solomon Adedapo ADESOJI

Osun State University
&
Obafemi Awolowo University
&
Obafemi Awolowo University

PUBLICISING
TECHNOLOGICAL
INFORMATION FOR VALUEADDED PRODUCTION: THE
DUAL ROLES OF CASSAVA
VALUE CHAIN ACTORS IN
NIGERIA

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
September 18-19, 2021 / Mus, Turkey
(THE PROCEEDINGS BOOK)
www.ispecongress.org/sosyal-bilimler

Date: 19.09.2021
Ankara Local Time: 1800-2030
Session - 4, Hall - 3
MODERATOR: Dr. Asma Seemi Malik
AUTHORS

UNIVERSITY/INSTITUTION

TOPIC TITLE

Assoc. Prof. PhD. Thu Hương
TRAN
&
PhD. Thu Huong TRAN
&
Ngoc Lan LE
&
Thi Minh NGUYEN

VNU-University
&
VNU-University
&
University of Danang
&
Vietnam Court Academy
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EXPORT: BRICS-T COUNTRIES
PANEL DATA ANALYSIS

628-639
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Taner AKÇACI
&
Ömer YILMAZ

RELATIONSHIP BETWEEN
HEALTH EXPENDITURES AND
NATIONAL INCOME PER
CAPITA: A NEW GENERATION
PANEL COINTEGRATION
ANALYSIS OF SELECTED
OECD COUNTRIES

640-652

Elif Hatun KILICBEYLI

MULTILATERAL
INTEGRATION IN EUROPE:
SAAR REGION RESOLUTION
AND RE-INTEGRATION

653-660

Elif Hatun KILICBEYLI

STRATEGIC INVESTMENTS IN
THE CENTENARY OF
TURKISH-RUSSIAN
RELATIONS

661-666

Hüseyin ARAS

THE RELATIONSHIP ABOUT
MANAGEMENT FORM –
TERRORISM: DEMOCRATIC
POLICING AGAINST FAR
RIGHT TERRORISM

667-668

Müge MANGA

TESTING THE POLLUTION
HAVENS HYPOTESIS FOR
MINT COUNTRIES

669-675

Müge MANGA

THE RELATIONSHIP
BETWEEN HUMAN
DEVELOPMENT LEVEL AND
ENVIRONMENTAL
POLLUTION: AN EMPIRICAL
ANALYSIS ON G7 COUNTRIES

676-684

Neslihan DEMİR
&
Aykut Kaan EREN

THE EFFECTS OF CIVIL
AVIATION ON AIR
POLLUTION AND
INTERNATIONAL CARBON
NEUTRAL STUDIES

685-686

Mithushana Ravindran
&
Lingesiya Kengatharan

FINANCIAL PLANNING AND
FINANCIAL SATISFACTION:
EVIDENCE FROM
INDIVIDUAL INVESTORS IN
JAFFNA DISTRICT, SRI LANKA

687
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Balabanidou Zafeira

Arenkala Kichu

Viktor Sopiha
&
Emma Yasenchak
Svitlana Tsymbaliuk
&
Tetiana Shkoda
&
Larysa Korvat

Igor KORSUN
&
Maryna MONCHUK

Raguvarman, V
&
Gopinathan, P
&
Ketheeswaran, K

K. Ketheeswaran

Afnan Radwan
&
Walaa Radwan
&
Eqbal Radwan

Laavanya,K

CLASS OF MATHEMATICS:
INTERACTION OF TEACHERS
AND STUDENTS RELATING
TO GENDER

688-697

TEACHING PRONUNCIATION
THROUGH AUDIO-VISUAL
AIDS IN NAGALAND, INDIA

698

ONLINE TRAINING IN
QUARANTINE:
THE EXPERIENCE OF
UKRAINE AND THE USA

699-700

GENDER ASPECTS OF
VOCATIONAL EDUCATION
IN UKRAINE

701-702

THE FORMATION OF
PROFESSIONAL COMPETENCE
OF PHYSICS TEACHERS BY
MEANS OF INFORMATION
TECHNOLOGY
COMPARATIVE ANALYSIS OF
SELF-CONFIDENCE, ANXIETY,
AGGRESSION AMONG MEN
HANDBALL, VOLLEYBALL
AND BASKETBALL PLAYERS

703

704

EFFECT OF MENTAL
TRAINING, BREATHING
EXERCISE ON BODY MASS
INDEX FOR LANKA SIDDHA
AYURVEDA MEDICAL
COLLEGE STUDENTS

705

BARRIERS TO DISTANCE
LEARNING DURING
LOCKDOWN PERIOD OF
COVID-19 PANDEMIC

706-713

FACTORS INFLUENCING THE
DECLINE IN THE USE OF
UNIVERSITY LIBRARIES: A
STUDY IN THE JAFFNA
UNIVERSITY LIBRARY

714
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PREJUDICE IN PASTORAL
BELIEVES: FROM MIDDLE
AGES TO THE TWENTY FIRST
CENTURY

715-722

Ömer Gökhan ULUM

PRE-SERVICE EFL TEACHERS'
ATTITUDES TO THE
COMMUNICATIVE APPROACH

723-728

Denny Satrya Andy Nugraha
&
Listyani

PROBLEMS ENCOUNTERED
BY STUDENTS IN ONLINE
CREATIVE WRITING CLASS
AND THE SOLUTIONS

729

Antonio Lucio Barizon Filho
&
Pedro Cremonez

INFORMATIONAL AND
VISUAL LITERACY THROUGH
INFOGRAPHIC
DEVELOPMENT

730-736

Ananda Majumdar

Hadwin Charli Durals

Abhishek K. Singh

Shatabdi Som

Archan Mitra
&
Sayani Das

Seema Shukla
&
Mr. Mukesh Kumar
&
Garima

Ms. Kiran Panchal

AUDIENCE BEHAVIOUR
TOWARDS MEDIATED
MESSAGE DURING COVID
PANDEMIC

737-738

DIGITAL REVOLUTION,
FAKE NEWS & SOCIAL
EROSION: A STUDY OF
DIGITAL MEDIA
PERSPECTIVE IN OMAN

739

PORTRAYAL OF CHILDREN
IN INDIAN TELEVISION
COMMERCIALS

740

A CONTENT ANALYSIS OF
INDIAN NEWS COVERAGE
ON COVID-19: INSIGHTS
FROM AN ENGLISH DAILY
IN WEST BENGAL

741

VIRTUAL REALITY, A
BETTER WAY OF
COMMUNICATING WITH
STUDENTS

742

COMMUNITY RADIO AS
AWARENESS DRIVE FOR
RURAL POPULATION

743-744
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Daivata Deepak Patil

HOW DO AUDIENCE’S
PERCEIVE PROTAGONISTS
IN BOLLYWOOD FILMS:
EXPLORING IT FROM
GENDER LENS?

745

Shanu Gupta

IDENTIFYING AND
ANALYZING THE FACTORS
DETERMINING THE VIEWERS
ACCEPTANCE OF ON
DEMAND TV PLATFORMS IN
INDIA-AN EMPIRICAL STUDY

746

Savi Bahuguna
&
Assistant professor Dr.Garima

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP:
THE TRANSFORMATION FOR
INNOVATION

747

Robert Chinweze E. Ezeanwu
&
Chukwudi C. Nwokolo
&
Chigozie J. Odum
&
Francis Ike
&
Chike Ukekwe
&
Emeka E. Igboeli
&
Sochima Egoiwe
&
Henry Ezezim
&
Ekene Iloabuchi
&
Bournaventure Obi
Emeka E. Igboeli
&
Chukwudi C. Nwokolo
&
Chike Ukekwe
&
Robert C. Ezeanwu
&
Sochima Egoigwe
&
Henry Ezezim
&
Chigozie J. Odum
&
Francis Ike
&
Ekene Iloabuchi
&
Bonaventure Obi

AWARENESS AND
KNOWLEDGE OF PROSTRATE
CANCER HEALTH
COMMUNICATION AMONG
MALE RESIDENTS OF
SOUTHEAST NIGERIA

SPATIAL ANALYSIS OF THE
EFFECTS OF ROADS ON
SOCIO ECONOMIC
DEVELOPMENT OF RURAL
COMMUNITIES IN NIGERIA:
A CASE STUDY OF NSUKKA
AND ENVIRONS

748-749

750-751
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&
Ike, Francis Elochukwu
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Ukekwe Chike Anthony
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Egoigwe Sochima Vincent
Chukwudi C. Nwokolo
&
Chike Ukekwe
&
Emeka E. Igboeli
&
Robert C. Ezeanwu
&
Sochima Egoigwe
&
Henry Ezezim
&
Chigozie J. Odum
&
Francis Ike
&
Ekene Iloabuchi
&
Bonaventure Obi

ECOTOURISM IN NIGERIA:
FACTS AND FICTIONS

752-753

INCREASING BRAIN DRAIN
AMONG YOUTHS AND
UNDERDEVELOPMENT OF
AFRICA: WHAT WORKS FOR
RETENTION OF EDUCATED
YOUTHS

754-755

Mukesh Kumar
&
S.K. Singh

CIRCULAR ECONOMY
APPROACH TO SOLID WASTE
MANAGEMENT

756

Ly Dai Hung

INTERNATIONAL PUBLIC
CAPITAL FLOWS

757-775

ADOPTION OF GREEN SUPPLY
CHAIN MANAGEMENT
(GSCM) PRACTICES AMONG
WOMEN LED SME IN
NORTHERN SRI LANKA

776

V. Kumaradeepan
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A STUDY ON THE
COMPETITIVE ADVANTAGE
IN THE COLD CHAIN
INDUSTRY IN THREE
COUNTRIES: THE UNITED
STATES, TAIWAN, AND
INDONESIA

777-793

Müslüm POLAT
&
Mesut ASLAN

THE EFFECT OF
ADVERTISING
EXPENDITURES ON THE
MARKET VALUE OF THE
COMPANIES

794-810

Fatma Fehime AYDIN
&
Cemalettin LEVENT

THE RELATIONSHIP OF
ECONOMIC DEVELOPMENT
AND POVERTY

811-812

Ethem KILIÇ
&
Mahmut UÇAKTÜRK

RETURN AND VOLATILITY
INTERACTION BETWEEN
BORSA ISTANBUL BANKS
AND BIST 100

813-827

Mustafa NAİMOĞLU
&
Sefa ÖZBEK

THE EFFECTS OF ECONOMIC
GROWTH,
INDUSTRIALIZATION AND
FOSSIL FUEL USE ON
ENVIRONMENTAL QUALITY
IN TURKEY

828-839

Sefa ÖZBEK
&
Mustafa NAİMOĞLU

IS THE CONVERGENCE
HYPOTHESIS VALID IN G-20
COUNTRIES? EVIDENCE
FROM FOURIER
STATIONARITY TESTS

840-850

Onur LAKEÇ

ASSESSMENT OF THE
CURRENT ACCOUNT DEFICIT
PROBLEM IN TURKEY IN
TERMS OF ENERGY IMPORTS
AND ECONOMIC GROWTH

851-857

Kerem ÖZEN
&
M. Akif ARVAS

DOES ALCOHOL
CONSUMPTION AFFECT
HEALTH EXPENDITURES? AN
EVALUATION IN TERMS OF
BRICS-T COUNTRIES

858-859

Karina Aprilia
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İsmail BAKAN
&
Burcu ERŞAHAN
&
Hamran AMIRLI

A RESEARCH ON THE FACT
OF COMPETITIVE
INTELLIGENCE IN THE HEEL
OF DIFFERENT PARAMETERS

860-876

Salih TELLİOĞLU

THE EFFECTS OF THE COVID19 EPIDEMIC ON THE
TURKISH TOURISM SECTOR

877-878

Ravindran Mithusana
&
Lingesiya Kengatharan

DOES BANK'S LENDING
INFLUENCE ECONOMIC
GROWTH? EMPIRICAL
EVIDENCE FROM SRI LANKA

879-895

Lingesiya Kengatharan
&
Jeyan Suganya Dimon Ford

MACROECONOMIC
VARIABLES AND STOCK
MARKET PERFORMANCE:
EMPIRICAL EVIDENCE FROM
SRI LANKA

896

Y. Nanthagopan
&
N. Kengatharan

DOES INTELLECTUAL
CAPITAL MAKE
AMBIDEXTROUS
ORGANISATIONS?

897

Kshitij Tewari

A SUSTAINABLE
ENVIRONMENTAL
ECONOMICS MODEL FOR
ECOTOURISM ZONES OF
INDIA

898-899

A. Saravanabawan
&
N. Kengatharan

THE RELATIONSHIP
BETWEEN
OVERQUALIFICATION AND
EMPLOYEE TURNOVER
INTENTION: DOES THE SENSE
OF PSYCHOLOGICAL
BELONGINGNESS MATTER?

900

Mathushan. P
&
Kengatharan. N
&
Nanthagoban. Y

DO HUMAN RESOURCE
DEVELOPMENT PRACTICES
AUGMENT ORGANIZATIONAL
PERFORMANCE?
MODERATING ROLE OF
EMPLOYEE COMPETENCIES

901
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HUMAN RESOURCE
MANAGEMENT PRACTICES
AND FIRM INNOVATION IN
SRI LANKAN SMEs

902

THE CORRELATION
BETWEEN AGE OF ALGERIAN
CONSUMER AND ITS ASSETS
ON ENVIRONMENTAL
SEMINARS: ANALITIC STUDY
IN ALGERIAN FOOD MARKET

903

Mehmet Güney CELBİŞ

A MACHINE LEARNING
APPROACH TO REGIONAL
INCOME INEQUALITIES
IN TURKEY

904

Serpil ÖZDEMİR
&
İrem KELEŞ

QUALIFICATIONS OF
LISTENING TEXTS IN YEDI
IKLIM AND GAZI TURKISH
TEXTBOOKS FOR FOREINGER
AT B1 LEVEL

905-923

Zeynep TAŞYÜREK

SOCIAL STUDENTS VISITING
WEBSITES ACCORDING TO
THEIR DEMOGRAPHIC
FEATURES

924-947

Umut Birkan ÖZKAN

INVESTIGATION OF THE
PREDICTION OF STUDENTS
LIKE LEARNING SCIENCE
AND STUDENTS CONFIDENT
IN SCIENCE ON SCIENCE
ACHIEVEMENTS

948-956

Umut Birkan ÖZKAN

THE PREDICTION OF SOME
STUDENT ATTITUDES ON
MATHEMATICS
ACHIEVEMENT: STUDENTS
LIKE LEARNING
MATHEMATICS AND
STUDENTS CONFIDENT IN
MATHEMATICS

957-964

Mathushan. P
&
Gamage. AS

Chems Eddine BOUKHEDIMI
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CAREER PLANNING AS A
NEW COURSE IN
UNIVERSITIES:
FRENCH TEACHING
DEPARTMENT OUTCOMES

965-971

Erdoğan ÖZDEMİR
&
Mustafa CORAMİK

THE USE OF ALGODOO IN
OPTICS TEACHING

972-981

Esra TANRIBUYURDU
&
Serhat Bahadır KERT

DISTANCE EDUCATION
EXPERIENCES IN HIGHER
EDUCATION DURING THE
COVID-19 PANDEMIC
PROCESS: THE CASE OF
YILDIZ TECHNICAL
UNIVERSITY

982-983

Adem BAYAR
&
Merve ALICI

PERSPECTIVES OF NONAPPOINTED TEACHERS ON
THE TEACHING PROFESSION

984-999

Adem BAYAR
&
Merve ALICI

AN INVESTIGATION ON
ATTITUDES AND BEHAVIORS
OF SCHOOL
ADMINISTRATORS TO OTHER
EMPLOYEES EXCEPT
TEACHERS

1000-1013

Gizem KÖŞKER

Rogis Baker
&
Nur Surayya Mohd Saudi
&
Noor Azmi Mohd Zainol
&
Haliza Mohd Zahari
&
Mohd Hamran Mohamad
&
Hasan Al-Banna Mohamed
Wan mukhtar bin wan muda
&
Noor Azmi Mohd Zainol
&
Sayuti Ab Ghani
&
Amnah Saayah Ismail
&
Rosmiza, M.Z.

DEPRESSION, ANXIETY,
STRESS AND EMOTIONAL
INTELLIGENCE ON WORKLIFE BALANCE

THE ROLE OF PROFESSIONAL
MUKMIN PROGRAM
MODULES AND LECTURERS
ON THE FORMATION OF
STUDENTS’ LEADERSHIP
CHARACTER IN MARA
PROFESSIONAL COLLEGE

1014-1022

1023-1033
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Arumugam Saravanabawan

STAKEHOLDERS’
PERCEPTION OF PUBLIC
SECTOR ACCOUNTABILITY IN
NORTHERN PROVINCE IN SRI
LANKA”

1034-1035

Muhammad Asif
&
Zaheer Ahmed

DEMAND AND PRICE FOR
CHICKEN MEAT: AN
APPLICATION OF LAW OF
DEMAND

1036

Eme, Chukwuemeka G
&
DIMGBA CHIDIMMA
MARTHA

MANAGING THE RISKS OF
BUSINESS ETHICS AND THE
IMPERATIVE OF SOCIAL
RESPONSIBILITY IN
RELATION TO PERFORMANCE
OF SERVICE FIRMS IN LAGOS
STATE

1037

Eme, Chukwuemeka G

STRATEGIC THINKING IN
COMPETITIVE GLOBAL
ECONOMY – THE BEDROCK
FOR SUCCESSFUL SMALLSCALE BUSINESS
MANAGEMENT OF SOME
SELECTED FOODS,
BEVERAGES AND OTHER
CONFECTIONARIES
INDUSTRY IN LAGOS STATE,
NIGERIA

1038

Bako, Yusuf A.
&
Taiwo, Akeem A.
&
Mohammed, Samuel R.

ENTREPRENEURIAL
EDUCATION AND
UNEMPLOYMENT
REDUCTION AMONG
NIGERIAN GRADUATES

1039

Agata Surówka

THEORETICAL AND
PRACTICAL ASPECTS OF
RESEARCH
IMPLEMENTATION IN
OVERLAPPING AREAS OF
INFLUENCE OF AIRPORTS IN
POLAND

1040

M. K. Ganeshan
&
C. Vethirajan

INDUSTRY 4.0 - TRENDS IN
AUTOMATION AND
INFORMATION
TECHNOLOGIES

1041
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M. K. Ganeshan
&
C. Vethirajan

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT THROUGH
ENVIRONMENTAL
TECHNOLOGY IN GLOBAL
ECONOMY

1042

Yahaya Umar Usman

ASSESSMENT OF
COMPLIANCE WITH
INTERNATIONAL FINANCIAL
REPORTING STANDARD 7
(IFRS 7) BY NIGERIAN
INSURANCE COMPANIES

1043

Vorya Shabrandi

INSTITUTIONAL ROOTS OF
WEAK FUNCTION IRANIAN
ECONOMIC PERFORMANCE
IN THE POLITICAL ECONOMY
OF INTERNATIONAL
RELATIONS AFTER THE 1979
REVOLUTION (POSTREVOLUTION)

1044-1065

Vorya Shabrandi

REQUIREMENTS FOR
TRANSITION AND CHANGING
PLACE OF THE ISLAMIC
REPUBLIC OF IRAN AS THE
NEW POWER OF EMERGENCE
IN THE POST-AMERICAN
WORLD

1066-1087

Emre AKCAGÜNDÜZ

THE USE OF BLOCKCHAIN
TECHNOLOGY IN
PRESENTATION OF PUBLIC
SERVICES: A REVIEW ON
CONCRETE EXAMPLES

1088-1099

Kahkashan Khan

ROLE AND MAJOR IMPACT OF
COVID-19 PANDEMIC ON
GENDER EQULITY

1100-1105

EDUCATIONAL POLICY ON
INFORMATION AND
COMMUNICATION
TECHNOLOGY IN TEACHING
AND LEARNING AT RUGUS
GIWA POLYTECHNIC, OWO

1106-1115

AKINNAWONU, Omotayo
&
Abe, Oluwadamilola Deborah
&
Adebayo, Ruth Funmilayo
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Awadh Ahmed Mohammed
Gamal
&
Adel Ali Al-Qadasi
&
Mohd Asri Mohd Noor
&
Norimah Rambeli
&
K. Kuperan Viswanathan

THE IMPACT OF
CORONAVIRUS (COVID-19)
ON THE MALAYSIAN STOCK
MARKET: EVIDENCE FROM
AN AUTOREGRESSIVE
DISTRIBUTED LAG BOUND
TESTING APPROACH

1116

Khadijat Olaitan
OLANREWAJU
&
Akinloye Jimoh FARINDE
&
Solomon Adedapo ADESOJI

PUBLICISING
TECHNOLOGICAL
INFORMATION FOR VALUEADDED PRODUCTION: THE
DUAL ROLES OF CASSAVA
VALUE CHAIN ACTORS IN
NIGERIA

1117-1130

Thu Hương TRAN
&
Thu Huong TRAN
&
Ngoc Lan LE
&
Thi Minh NGUYEN

PARENTING BEHAVIORS AS
FORECAST FACTOR OF
DEVIANT BEHAVIORS
AMONG ADOLESCENT

1131-1139

Thi Ngoc Lan LE
&
Thu Huong TRAN
&
Van Hoang HA

DEVIANT BEHAVIORS IN
VIETNAMESE HIGH SCHOOL
STUDENTS AND
SOME RISK-RELATED
FACTORS

1140-1148

BOUSSENA Mabrouk
&
DJEMLI Samir
&
REFES Ines

THE IMPACT OF LONG-TERM
CONSUMPTION OF
ASPARTAME ON SOME
HEMATOLOGICAL
PARAMETERS BLOOD IN
FEMALE WISTAR RATS

1149

TOXICOLOGICAL EFFECT OF
ABAMECTIN ON THE
BEHAVIOR OF FEMALE
WISTAR RATS TREATED
WITH OLIVE OIL

1150

SPOUSAL AUTONOMY IN
FINANCIAL HOUSEHOLD
DECISION MAKING

1151

REFES Ines
&
TAHRAOUI Abdelkrim
&
BOUSSENA Mabrook
&
DJEMLI Samir
Muniza Javed
&
Asma Seemi Malik
&
Hadia Akhtar
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Madhu Jha

ROLE OF WOMEN IN
FARMERS’ MOVEMENT IN
INDIA: ISSUES AND
LIMITATIONS

1152

Anshul Jain

“DALIT” WORD CREATES
DIVISIONBETWEEN HUMAN:
A GLOBAL CONTEXT IN
TODAY’S SCENARIO

1153-1158

Ruslan Renggong
&
Baso Madiong
&
M. Ashar Fahri

FACTORS CAUSING
VIOLENCE AGAINST
CHILDREN IN MAKASSAR
CITY, SOUTH SULAWESI
PROVINCE, INDONESIA

1159

Viviane Letícia Silva Carrijo
&
Raphaela Rezende Nogueira
Rodrigues
&
Mariana Franco Teixeira

BRAZILIAN YOUTH IN TIMES
OF PADEMIC: PERCEPTIONS
AND CREATIVE STRATEGIES

1160

TALI APPLBOIM
&
YANIV PORIA
&
AVIAD RAZ

A NEW TYPE OF INCENTIVE
TRAVEL: THE PILGRIMAGE
OF THE PUBLIC
ORGANIZATIONS TO
AUSCHWITZ

1161

Duhaylungsod, M. S.
&
Morandarte, S. C.

TRAILBLAZERS: THE
ALTERATION IN
FREELANCING IN THE NEW
NORMAL

1162

GBADEBO, Christiana Teniola
&
ADEYEMO, Mufliat Iyabo
&
ALADEWOLU,Victoria
Temidayo

QUALITY ATTRIBUTES OF
DOUGHNUT PRODUCED
FROM WHEAT AND
TIGERNUT FLOUR ENRICHED
WITH CRAYFISH BLEND AS
SNACKS FOR CHILDREN

1163

Humaira Fatima
&
Rokeya Sultana
&
Roshan .S

IN-VITRO
PHARMACOLOGICAL
INVESTIGATION AND
MOLECULER DOCKING
VALIDATION OF CEIBA
PENTANDRA AGAINST
BACTERIAL AND
HELMINTHIASIS INFECTIONS

1164
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Saleha Sultana
&
Rokeya Sultana
&
Syed Ahmed Hussain

IN-VITRO
PHARMACOLOGICAL
INVESTIGATION AND
MOLECULER DOCKING
VALIDATION OF NIGELLA
SATIVA AGAINST BACTERIAL
AND HELMINTHIASIS
INFECTIONS

1165

Gholamhossein Shahini
&
Fatemeh Shahamirian

AN INVESTIGATION INTO THE
STRATEGIES OF GAINING
SPEAKING FLUENCY BY THE
MOST FLUENT IRANIAN EFL
SPEAKERS NOT HAVING
LIVED ABROAD

1166-1181

Gholamhossein Shahini
&
Peyman Rezaei

INVESTIGATING ROUTINEAND BEYOND-ROUTINE
QUESTIONS IN NINE
INTERNATIONAL EFL/ESL
READING COMPREHENSION
TEXTBOOKS

1182-1193

Terezinha Garcia Cazuza
Martinez
&
Marsiel Pacífico
&
Gerson Bruno Forgiarini de
Quadros

WOULD SCHOOL BE A NONPLACE?

1194-1201

Haris Hasan

COLOUR THEORY: THE ART
OF LIPSTICK AND HOW
MOTION PICTURES PROJECT
THE LIP SHADE OF ITS
FEMALE STARS

1202-1211

Merve BAŞGÜL
&
Zeynep Yeşim İLERİSOY

INVESTIGATION OF THE
EFFECTS OF THE SEARCH
PERIOD IN ISLAMIC
THOUGHT ON MOSQUE
ARCHITECTURE THROUGH
21st CENTURY MOSQUES

1212-1222

Nikita Dobhal

SUFFERINGS OF PEOPLE
DISPLACED BY TEHRI DAM

1223
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Amadou SALAMI

INQUIRING THE IMPACTS OF
COVID-19 ON THE
PRODUCTION OF SPEECH
SOUNDS: A CASE STUDY OF
ADJARRA UNIVERSITY
CENTER

1224

Muhammad Ja’far Chamankar
&
Davoud Aslani

PUBLIC HYGIENE OF
AZERBAIJAN REGION IN
QAJAR ERA

1225

Pamphile HOUNDJI
&
Flore DOVONOU MEHINTO
&
DOSSOU S. M. Espéra

PÉRIURBANISATION DANS
L’ARRONDISSEMENT DE
GLO-DJIGBÉ: DETERMINANTS
ET MANIFESTATIONS

1226-1242

Sheshank Shekhar

JUDICIAL TRENDS AND
ENVIRONMENT PROTECTION
IN INDIA

1243

Colescu Anca

LEGAL ACTIONS FOR THE
INDIVIDUALIZATION OF
SENTENCES WITHOUT
DEPRIVATION OF LIBERTY

1244

Akshat Chaturvedi
&
Ruchi Ramesh

A STUDY OF REGULATION OF
INDUSTRIAL DISASTERS IN
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PANDEMİ ÖNCESİ VE SONRASI ALANYA BÖLGESİNDE ÜNİVERSİTE
HASTANESİNE BAŞVURAN SAĞLIK TURİSTİ VE YERLEŞİK YABANCILARIN
5 YILLIK İZLEMİ
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ÖZET
Giriş ve Amaç
Alanya, Türkiye’nin turizm kapasitesinin %10’unu karşılamaktadır. Pandemi öncesi, yılda
yaklaşık 14 milyon turistin tatil için tercih ettiği bir bölge ve sağlık turizmi açısında ciddi bir
potansiyeldir. Bu çalışmanın amacı, COVID-19 pandemisinin sağlık turizmi açısından bir
üniversite hastanesine yapılan başvurulara etkisini incelemektir. Araştırma, geriye dönük ve
tanımlayıcı çalışma olarak planlanmıştır.
Yöntem
Araştırmanın örneklemini amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilen, Alanya Alaaddin Keykubat
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran sağlık turisti ve yerleşik yabancı hasta
kayıtları oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında etik ve kurum izni alındıktan sonra son 5yılın
arşiv kullanımı ile sistemde kayıtlı veriler değerlendirilmiştir.
Bulgular
2016 yılında yaklaşık 14 milyon olan turist sayısı, 2020 yılında 3milyon sevilerine düşmüştür.
Pandemi nedeniyle Alanyaya gelen turist kapasitesinin %80 azalmasına karşın 2019 ve 2020
yılında Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, turistin sağlığı kapsamında başvuran hasta
sayısı son 5 yıl kıyaslandığı zaman hem sağlık turisti hemde yerleşik yabancıların
başvurularının en yüksek seviyeye ulaştığı görülmektedir.
Sonuç ve Öneriler
Yaptığımız incelemede yerleşik yabancıların da Turizm hastası sayılmalarının toplam turist
hasta sayısı üzerinde olumlu bir etki oluşturduğunu görülmektedir. Hastanemize başvuran
hastaların etnik kökenlerini incelediğimizde, gelen hastaların büyük çoğunluğunun savaş, doğal
afet, siyasi sıkıntılar veya ekonomik sıkıntıların çoğunlukla yaşandığı ülkelerin vatandaşlarının
oluşturduğunu görmekteyiz. Bu durumda turist sayısına oranla sağlık hizmetlerinden elde
edilen gelir başarısının sadece turizm kaynaklı olmadığını söylemek mümkündür.
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Turist sayısı düşmesine rağmen sağlık turizmindeki başarıyı etkileyen ileri araştırmaların
yapılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, medikal turizm, yerleşik yabancılar
5-YEAR FOLLOW-UP OF HEALTH TOURISTS AND RESIDENTIAL
FOREIGNERS APPLYING TO UNIVERSITY HOSPITAL IN ALANYA REGION
BEFORE AND AFTER THE PANDEMIC
ABSTRACT
Introduction and Aim of Study
Alanya meets 10% of Turkey's tourism capacity. It is a region preferred by approximately 14
million tourists a year before the pandemic and has a serious potential in terms of health tourism.
The aim of this study is to examine the effect of the COVID-19 pandemic on the applications
made to a university hospital in terms of health tourism. The research was planned as a
retrospective and descriptive study.
Method
The sample of the study consisted of medical tourists and resident foreign patients who applied
to Alanya Alaaddin Keykubat University Training and Research Hospital, selected by
purposeful sampling method. After obtaining ethical and institutional permission in the
collection of data, the data recorded in the system were evaluated with the use of archives of
the last 5 years.
Findings
The number of tourists, which was approximately 14 million in 2016, decreased to 3 million in
2020. Despite the 80% decrease in the number of tourists coming to Alanya due to the
pandemic, the number of patients who applied to Alanya Training and Research Hospital in
2019 and 2020 within the scope of tourist health, when the last 5 years are compared, it is seen
that the applications of both health tourists and foreign residents reached the highest level.
Conclusion and Suggestions
In our study, it is seen that the fact that resident foreigners are considered tourism patients has
a positive effect on the total number of tourist patients. When we examine the ethnic origins of
the patients who applied to our hospital, we see that the majority of the patients who come to
our hospital are citizens of countries where war, natural disasters, political problems or
economic difficulties are mostly experienced. In this case, it is possible to say that the income
success from health services compared to the number of tourists is not only due to tourism.
Despite the decrease in the number of tourists, it is recommended to conduct further research
that affects the success in health tourism.
Keywords: COVID-19, medical tourism, immigrants
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GİRİŞ
Sağlık Turisti ve Sağlık Turizmi Kavramları
Sağlık turizmi, bireylerin sağlığı koruyucu/geliştirici, tedavi edici ya da rehabilite edici hizmet
almak üzere yaşadıkları ülke dışında başka bir ülkeyi ziyaret etmesi olarak tanımlanmaktadır.
Sağlık turizmi, kaynağını yaşanılan ülkenin sınırları dışında sağlık hizmeti alma üzerine kursa
da dünya üzerinde sağlık hizmeti veren kuruluşların büyümesini ve gelişmesini destekleyen
sektördür. Bu sektör; termal sağlık turizmi, medikal turizm, yaşı turizmi, engelli turizmi
alanlarında hizmet vermektedir (1, 2)
Sağlık ve turizm kavramları sağlık turizminde farklı turizm sağlığında farklı anlamlara
çıkmaktadır. Turist sağlığı bir ülkeye seyahat etmek için gelmiş turistlerin ilkyardım, temel
sağlık hizmeti, kaza sonrası acil ameliyat, yoğun bakım hizmetleri gibi bütün sağlık sorunlarını
çözmek için yapılan hizmetlerin tamamıdır. Sağlık turizmi ise bedensel ve ruhsal sağlığı
korumak geliştirmek ve sağlık sorunu tedavi etmek amacıyla yapılan seyahatlerdir. Bu seyahati
yapan kişiye sağlık turisti denmektedir (3,4,5,6).
Turistler, seyahat öncesi gezi programı planlarken gezilecek coğrafya, konaklama alanı, kalite,
verilen hizmet, yapılan aktivite, alınan hizmetin giderlerine odaklanarak karar veriyorsa sağlık
turizminde de aynı kriterlerin yanın da yapılacak tedavinin alanında uzman kişiler tarafından
verilmesi, sağlık hizmeti için konaklama alanlarının belirli standartlarda olması, hastaneler için
uluslararası akreditasyon belgesine sahip olma, o sağlık kuruluşlarının belirli kalite ve
standartlarda hizmet verdiğini göstermektedir. Günümüzde akreditasyonu sağlayan en önemli
kuruluş Join Commission Internatıonal (JCI)’dır (7). JCI uluslararası standartlarında sağlık
hizmeti alma, dil ve ulaşım sorunu yaşamamak sağlık turizminde en temel kriterlerdir. Dünya
üzerinde bu kriterlerle en çok sağlık turisti ağırlayan ülkeler ABD, Güney Kore, Hindistan,
Kosta Rika, Malezya, Meksika, Singapur, Türkiye ve Tayland’dır. Dünya Turizm Örgütünün
yapmış olduğu bir araştırma ile turizm hareketlerinin en çok %52 oranla eğlence ve tatil
amacıyla yapılan turizm, %14’ünün iş ve meslek amacıyla yapılan turizm ve %27’si ise sağlık
turizm, inanç turizm ve diğer turizm çeşitleri oluşturmaktadır (8). Bu oran dünya üzerinde
yaşayan tüm insanlar için yaşamak, hayatta kalmak, sağlıklı olmak felsefesi üzerine daha da
artacağı düşünülmektedir. Sağlık hizmetlerinin daha ucuz olması ve nitelikli insan gücünün
bulunması nedeniyle Avrupa ülkeleri Asya ülkelerini ziyaret etmekte, Avustralyalı hastalar
Singapur, Tayland ve Malezya’yı; Kosta Rika, Kolombiya ve Küba ise en çok ABD ve
Meksika’yı tercih etmektedir (1).
Türkiye’ye sağlık turisti olarak gelen bireyler; donanımlı yetişmiş insan gücü, ekonomik sağlık
giderleri, kaliteli sağlık hizmetleri ile ülkelerine memnun bir şekilde dönmüşlerdir. Türkiye çok
sayıda uluslararası kalite standartlarını karşılayan hastaneye sahiptir, kendisini uluslararası
hasta çekmek için turizmin tüm alanlarıyla konumlandırmaya çalışmaktadır (9) Türkiye,
dünyada önemli turizm durağı olmaya aday bir ülkedir.
Yerleşik Yabancı Kavramı
Yerleşik Yabancı, bir kişinin vatandaşı olmadığı ancak daimi olarak ikamet etme hakkına sahip
olduğu bir ülke veya bölgede yasal ikamet statüsüdür. Bu genellikle kalıcı bir süre içindir; böyle
bir yasal statüye sahip bir kişi daimi ikametgah olarak bilinir.
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Daimi ikametgahı olan kişiler, ikamet etme hakları yoksa, yine de göçmenlik kontrolüne ihtiyaç
duyarlar. Ancak, bir ikamet hakkı otomatik olarak insanlara kalıcı oturma izni verir. Bu statü
aynı zamanda çoğu durumda çalışma izni de vermektedir.[1] Alanya ilçesinde 90 ülke vatandaşı
yerleşik yabancı olarak yaşamaktadır. Birçok batı ülkesinde, daimi ikamet statüsü, belirli bir
ülkenin vatandaşı olmamasına rağmen, sahibine ikamet hakkı verir (1, 5, 6)
Her ülke daimi oturma izni vermez. Haklar ve uygulama büyük ölçüde değişebilir (2).
Yurtdışından ülkemize gelip, burada yerleşme kararı alan yabancı uyruklu kişilerin sayısı
günden güne artmaktadır. Ülkemize yerleşen yabancı uyruklu kişiler, göç idaresine başvurarak
ikamet izni alabilmektedir. Otuma izni alan kişilere, üzerinde 99 ile başlayan 11 haneli Yabancı
T.C. kimlik numarası bulunan İkamet İzin Kartı verilmektedir. İkamet izni bulunan yerleşik
yabancılar, 01/11/2019 tarihinde Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı hakkındaki yönetmelikte
yapılan değişikliğe kadar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ile ilişiği bulunduğundan dolayı
Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı kapsamında değerlendirilmemiştir. Ancak Yapılan
değişiklik ile, SGK kapsamında ödemeleri karşılanmayan ikamet izni sahipleri de bu kategoriye
dahil edilmiştir. Adından da anlaşılabileceği gibi bu hastalar halihazırda Türkiye’de ikamet
ettiklerinden dolayı sadece Turistin Sağlığı kapsamında bakılan hastalar olarak değerlendirmek
mümkündür.
İnsanların seyahat etmek sureti ile ikamet ettiği yerin dışında konaklayarak tedavi olmayı
amaçları özel bir turizm çeşidi olan sağlık turizmini ortaya çıkarmıştır. (11) Sağlık Turizmi ve
Turistin Sağlığı hakkında pek çok tanım yapılmış olsa da bu konu ile ilgili ülkemizde geçerli
olan gerçek tanım ve esaslar, 13 Temmuz 2017 yılında Resmi Gazetede yayınlanmış olan 30123
sayılı Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkındaki Yönetmelik ile belirlenmiştir.
Bu yönetmeliğe, kamuya bağlı sağlık kuruluşları birebir uyarken, özel sağlık kuruluşları hasta
kabul ve fiyatlandırma esasında daha esnek bırakılmıştır. Yönetmeliğin esaslarına göre her
hastane, kendisine başvurmuş olan toplam hasta sayısı ve toplam hasılat istatistiklerini Sağlık
Turizmi Daire başkanlığına aylık ve yıllık olarak göndermek zorundadır. Gönderilen
istatistikler, ilgili bakanlık ve kuruluşlarla paylaşılmaktadır (12).
Metod
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkiye Cumhuriyeti Devletinde, Uluslararası Sağlık
Turizmi yeterlilik belgesini almaya hak kazanan ve kendi bünyesinde Uluslararası Sağlık
Turizmi Birimi kurarak alanda yerini alan ilk kamu hastanelerindendir. Aynı zamanda alandaki
başarısı ile kamu hastaneleri arasında örnek bir hastanedir.
Bu araştırma Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran sağlık turisti ve yerleşik
yabancıların sıklığının belirlenmesi ve pandeminin bu sıklığa etkisinin incelenmesi amacıyla
son beş yıldaki sayısal verilerin değerlendirilmesi amacıyla, geriye dönük ve tanımlayıcı
çalışma olarak planlanmıştır. Araştırmanın evrenini, Araştırmanın örneklemini amaçlı
örnekleme yöntemi ile seçilen, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma
Hastanesine başvuran sağlık turisti ve yerleşik yabancıların hasta kayıtları oluşturmuştur.
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Verilerin toplanmasında etik ve kurum izni alındıktan sonra (12.07.2021 tarih ve E- 69706591929 sayılı) 2016-2017-2018-2019-2020 yıllarına ait sağlık turizmi ve turistin sağlığı
kapsamında değerlendirilen hastalar ve ikamet izni almış yabancı uyruklu hastalar ile ilgili
hastane arşiv kullanımı kişisel bilgilerinin gizliliği hakkındaki yasak düzenlemelere uygun
olarak sistemde kayıtlı veriler değerlendirilmiştir.
Yerleşik Yabancıların Kamu Hastanelerinde Kayıtları Türkiye Cumhuriyeti Devletinde 6 ay
veya daha fazla kalmak isteyen yabancı uyruklu kişiler, Göç idaresine başvurarak, gerekli
şartları sağlamak kaydıyla ikamet izni belgesi (oturma izni) alabilmektedir. Bu izin belgeleri
göç, sığınma vb. durumları kapsayabilmektedir. İkamet izin belgesi alan her yabancı uyruklu
kişiye 99 veya 98 ile başlayan 11 haneli T.C. kimlik numarası verilmektedir. Kamu
hastanelerinde, resmi yönetmelikte 01.012.2019 tarihinde yapılan değişikliğe kadar bu tür
hastalar T.C. vatandaşı olarak değerlendirilerek fiyatlandırma yapılmaktadır. Bu tarihe kadar
ikamet izinli hastalar turizm hastası olarak değerlendirilmemiştir.
Tablo 1: Yıllara göre hastaneye başvuran yabancı hasta sayısı
Pasaport ile
İkamet İzni ile
Toplam Turist
YIL
Başvuranlar
Başvuranlar
Sayısı
2016
2464
2229
2464
2017
3204
3275
3204
2018
4608
6050
4608
2019
5288
10005
5288
2020
2344
7897
2344
Alanya, yaklaşık 100binlik yatak kapasitesi ile Türkiyenin turizm kaynaklarının yaklaşık
%10’unu elde tutmaktadır. 2016 yılında yaklaşık 14 milyon olan turist sayısı, 2020 yılında
3milyon sevilerine düşmüştür. Tabiki yaşanan Covid-19 pandemesi nedeniyle birçok ülkede
olduğu gibi sınır kapıları ülkemizde de, kontrollü sosyal hayatın Mart 2019 da getirilmesiyle
büyük oranda kapatıldı. Turizmin yavaşladığı ve Alanyaya gelen turist kapasitesinin %80
azalmasına karşın 2019 ve 2020 yılında Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, turistin
sağlığı kapsamında başvuran hasta sayısı son 5 yıl kıyaslandığı zaman hem sağlık turisti hemde
yerleşik yabancıların başvurularının en yüksek seviyeye ulaştığı görülmektedir.2020 yılında
pek çok ülkenin sınır kapılarını kapatmış olmasına rağmen, Alanya’da bir turizm popülasyonu
görülmektedir. Tablo 2 de 2020 yılında hastaneye başvuran yerleşik yabancıların etnik yapısını
incelenmiş olup çoğunluğun sırasıyla Rusya, Irak ve Suriye vatandaşları olduğu tespit
edilmiştir.
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Tablo2. 2020 yılında hastaneye başvuran yerleşik yabancıların etnik özellikleri
ÜLKELER
HASTA SAYISI
Rusya Federasyonu
2699
Irak
1833
Suriye
1199
İran
1001
Kazakistan
718
Almanya
659
Ukrayna
517
Afganistan
422
SONUÇ VE ÖNERİLER
Sağlık turizmi ülkemiz için önemli bir gelir kaynağıdır. Sağlık turistlerine verilen sağlık
hizmetlerinin bedeli T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından “Ek-2a Sağlık Turizmi Ve Turistin
Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi” ile belirlenmiştir. Yaptığımız
incelemede yerleşik yabancıların da Turizm hastası sayılmalarının toplam turist hasta sayısı
üzerinde olumlu bir etki oluşturduğunu görülmektedir. Hastanemize gelen hastaların etnik
kökenlerini incelediğimizde, gelen hastaların büyük çoğunluğunun savaş, doğal afet, siyasi
sıkıntılar veya ekonomik sıkıntıların çoğunlukla yaşandığı ülkelerin vatandaşlarının
oluşturduğunu görmekteyiz. Bu durumda turist sayısına oranla sağlık hizmetlerinden elde
edilen gelir başarısının turizm kaynaklı olmadığını söylemek mümkündür. Yerleşik
yabancıların pandemi sürecinde, Alanya da mı yoksa kendi anavatanlarında mı kalmayı tercih
ettikleri, Alanya da zorunlumu kaldıkları, ülkemiz ve kendi ülkeleri arasında değişen tedavi
protokolleri ve fiyatlandırmaları konusunda hizmet satın almayı etkileyen unsurların neler
olduğunun araştırılacağı ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
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ÖZET
Giriş
Covid-19 pandemisi, Mart 2020 itibariyle “kontrollü sosyal hayat” döneminin başlamasına
neden olmuştur. Devlet eliyle uygulanan kısıtlamalar, eğitimden, iş sektörlerine, eğlenceden
turizme kadar pek çok sektörü olumsuz etkilemiş ve bireylerin tutum ve satın alma
davranışlarında değişimlere yol açmıştır. Bu değişmeler gerek zorunlu olarak seyahet
sınırlamaları boyutunda, gerek hastalıktan korunma ve kaçınma davranışları sebebiyle, gerekse
seyahate çıkılacak bölgede turizm sektörüne yönelik işletmelerin kapanması ya da kısıtlı hizmet
sunuları nedeniyle, seyahat iptalleri ve yeni rezervasyonların yapılmaması yönünde kendini
göstermiştir.
Amaç
Bu çalışmanın amacı Covid-19 pandemesiyle başlayan “kontrollü sosyal hayat”ın turizme
etkilerini incelemektir.
Yöntem:Araştırmada olasılığa dayalı olmayan örneklem yöntemlerinden kolayda örnekleme
tekniği seçilmiştir. Veriler Haziran,Temmuz 2021 döneminde, araştırmacılar tarafından
hazırlanan “Covidde Turizm Tercihim” adlı likert tipli ölçüm aracı ile Google forms tabanı
vasatısıyla , whats up iletişim kanalı ile bireylere yönlendirilmesiyle toplanmıştır. Bu süreçte
ankete katılmaya gönüllü olarak kabul eden 459 kişiden toplanan veriler analiz edilmiştir.
Bulgular
Katılımcıların çoğunluğunu kadınlar (%57.7), 15-35 yaş grubu (%82,6), üniversite düzeyinde
eğitimli (%92,2),şehirde yaşayan (%88,5 ), geliri giderine eşit (%41,4) ve çalışan (%48,6)
bireyler oluşturmaktaydı. 459 katılımcının, turizm tercihlerine yönelik verdikleri ortalama
cevaplara yer verilmiş olup, katılımcıların 10 üzerinden verdikleri puanlamada çoğunlukla
tatilde covid olabileceklerini düşündükleri (5,73), Seyahate çıkarlarsa ve covid olurlarsa
çevresindeki kişilere covid bulaştırma riskini yüksek buldukları (7), ancak seyahetlerini
kısıtlamasalarda covide yakalanabileceklerini düşündükleri(5.46) ve bulaş riskinide bu
doğrultuda hemen hemen eşit (5,52) buldukları belirlenmiştir. Koruyucu ve kaçınıcı davranış
açısından katılımcıları değerlendirdiğimizde, katılımcıların çoğunun (7,63) koruyucu
ekipmanları doğru şekilde kullandıklarını (eldiven, maske, antiseptik kullanımı, el vücut
hijyeni, kıyafet hijyeni) ifade ettikleri, yine çoğunluğun Covid 19 ‘u seyahate çıkmada ve
seyahat tercihlerinin değişmesine neden olduğunu ifade ettikleri tespit edilmiştir.
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Sonuç
Kontrollü sosyal hayatın, bireylerin seyahat eğilimleri üzerinde kısıtlayıcı etkisi olduğu ve tüm
bu belirsizlikler ve bulaş riski devam ettiği sürece büyük ölçüde tatil planı yapmama eğiliminde
oldukları belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, turizm, planlama
THE EFFECT OF CONTROLLED SOCIAL LIFE ON TOURISM
ABSTRACT
Introduction: The Covid-19 pandemic has led to the start of the “controlled social life” period
as of March 2020. Restrictions imposed by the state have negatively affected many sectors from
education to business sectors, from entertainment to tourism, and have led to changes in
individuals' attitudes and purchasing behaviors. These changes have manifested themselves in
the direction of travel cancellations and not making new reservations, both in terms of
compulsory travel restrictions, due to disease prevention and avoidance behaviors, and the
closure of businesses for the tourism sector in the region where the trip will be made or due to
limited service offerings.
Aim: The aim of this study is to examine the effects of "controlled social life" on tourism, which
started with the Covid-19 pandemic.
Method: Convenience sampling technique was chosen from non-probability sampling methods
in the study. The data were collected in the period of June, July 2021, by directing them to the
individuals via the Google forms base, whats up communication channel, with the likert type
measurement tool called "My Tourism in Covid" prepared by the researchers. In this process,
the data collected from 459 people who voluntarily accepted to participate in the survey were
analyzed.
Results: The majority of the participants were women (57.7%), age group 15-35 (82.6%),
educated at university level (92.2%), living in the city (88.5%), income equal to expenditure
(41.4%) and working (48.6%) individuals. The average answers given by the 459 participants
regarding their tourism preferences were included, and in the scoring they gave out of 10, they
mostly thought that they could be covid on holiday (5,73), that they found the risk of infecting
the people around them with a high risk of infecting the people around them if they went on a
trip and became covid (7), but that they could be caught in covid if they did not restrict their
travel. It was determined that they thought (5.46) and found the risk of transmission almost
equal (5.52) in this direction. When we evaluate the participants in terms of protective and
avoidant behavior, it is seen that most of the participants (7.63) stated that they use the
protective equipment correctly (gloves, masks, antiseptic use, hand and body hygiene, clothing
hygiene), and that the majority of them caused Covid 19 to travel and change their travel
preferences. It was determined that they stated why.
Conclusion: It has been determined that controlled social life has a restrictive effect on
individuals' travel tendencies and they tend not to plan a holiday to a large extent as long as all
these uncertainties and the risk of contamination continue.
Keywords: Covid-19, tourism, planning

9

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES & HUMANITIES
18-19 Sep, 2021 / MUŞ-TURKEY
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https:// www.ispecongress.org/
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

GİRİŞ
Koronavirüs (CoV), tek iplikli RNA yapısındadır (Akbaba vd., 2014: 218) ve hayvanlardan
insanlara bulaşarak hastalık yapabilmektedir (Acar, 2020). 2000’li ve 2010’lu yıllarda salgın
yapmış Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARSCoV) ve Orta Doğu Solunum Sendromu
(MERS-CoV) da diğer koronavirüsler gibi zoonotik kökenlidir; SARS-CoV’un egzotik
hayvanlardan, MERS-CoV’un ise develerden insana geçerek epidemilere yol açtığı tespit
edilmiştir. Her iki patojenin de yarasa kökenli olduğu düşünülmektedir (Er ve Ünal, 2020).
2019 yılında ise bu koronavirüsler ile aynı gruba ait olan Covid-19 adında yeni tip koronavirüs
ortaya çıkmıştır (Dikmen vd., 2020).
Covid-19, Aralık 2019’da Çin’in Hubei eyaletinin başkenti olan Wuhan’da başlayan salgın
olarak tanımlanmaktadır. Başlangıçta 2019 yeni koronavirüs (2019-nCoV) adı verilen bu
salgına, daha sonra Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), şiddetli akut solunum sendromu 2 (Sars-Cov2) adını vermiştir (Zheng vd.,2020). Covid-19 ilk olarak Wuhan’daki deniz ürünleri ve hayvan
pazarında çalışan bireylerde tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşma özelliği
tespit edilmişsede bu bulaş bölgesel düzeyde kalmayıp hızlı bir şekilde tüm dünyaya
yayılmıştır. (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2021). DSÖ, dünyada birden fazla ülkede ve kıtada, çok
geniş bir alanda hızla yayılan bu salgını pandemi olarak Mart 2020 de ilan etti (Dikmen vd.,
2020; Remuzzi ve Remuzzi, 2020). Pandemi boyutuna ulaşan salgın hastalıklar, ortaya çıktığı
bölgelerin dışına yayılması sebebiyle küresel ölçekte bazı önlemlerin alınmasını zorunlu
kılmaktadır (Kabadayı ve Kardeş, 2020).
Pandemi döneminde alınacak önlemlerin başında bir sosyal izolasyon yöntemi olarak karantina
gelmektedir. Karantina ile insanların evlerinden dışarı çıkmaları engellenmekte ve çevresinde
bulunduğu kişilerle birebir temastan kaçınmaları sağlanmaktadır (Kıvılcım, 2020). Bununla
beraber uluslararası ve ulusal seyahatler kısıtlanmış ve uçuşlar iptal edilmiştir. Bazı yerleşim
yerlerinde kısmen ya da tamamen sokağa çıkma yasakları ilan edilmiştir. Alınan bu önlemlerin
amacı ise salgının yayılma hızını düşürmek ve kontrol altına almaktır. Ancak tüm bu çabalara
rağmen salgın yayılmaya devam etmiş ve birçok hizmet sektörü özellikle de turizm sektörü bu
süreçten olumsuz etkilenmiştir (Atay, 2020; Issaac ve Keijzer, 2020).
Turizm sektörü, insanların sürekli yaşadıkları yerlerin dışına yaptıkları geçici seyahatleri ve
bireylerin bu seyahatler sonucu gittikleri bölgede turizm faaliyetlerine fiziki olarak bizzat
katılımlarını içermektedir. Covid-19 salgınının önlenmesi adına alınan seyahat kısıtlamaları,
vize iptalleri, sınırların kapatılması ve sokağa çıkma yasakları gibi önlemler uçuşların
azalmasına ve iptal edilmesine, konaklama doluluk oranlarının düşmesine, seyahat
işletmelerinin faaliyetlerini geçici olarak durdurmasına ve birçok yiyecek-içecek işletmelerinin
kapatılmasına sadece paket servis hizmeti verir hale gelmesine, turizmin önemli gelir kaynağı
olan otellerde sadece konaklama değil toplantı, sempozyum, kongre gibi organizsayonlarında
iptaline neden olmuştur (Çakır ve Barakazı, 2020; Kılıç vd., 2020).
Salgının yayılmasını önlemek ve olumsuz sonuçlarını azaltmak adına, insanların pandemi
döneminde özgür ama tedbirli bir hayat sürmesi olarak adlandırılan “kontrollü sosyal hayat”
dönemi başlamıştır (Uymaz, 2021).Yapılan araştırmalar bu dönemle beraber tatile çıkacak
bireylerin, Covid-19 salgınının yaratmış olduğu belirsizlik ortamı, risk ve korku faktörü
nedeniyle satın alma niyetleri ve turizm eğilimlerinin değişebileceğini, kalabalık
destinasyonlardan uzaklaşıp sakin turizm anlayışının gelişebileceğini, teknoloji kullanımlarının
daha da artacağını göstermektedir.
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Ayrıca bu yeni dönemde hijyen ve sağlık güvenliği etkenlerinin, bireylerin gelecekte seyahate
çıkma davranışlarını ve destinasyon seçme süreçlerini etkileyecek önemli unsurlar olabileceğini
de göstermektedir (AlGassim ve Abuelhassan, 2020; Kabadayı ve Kardeş, 2020; SanchezCanizares vd., 2021). Bireylerin kontrollü sosyal hayat ile beraber değişen bu tutum ve seyahat
eğilimlerinin Covid-19 salgını sonrasında da devam edebileceği belirtilmektedir (Wen vd.,
2020).
MATERYAL VE METOD
Bu çalışma tanımlayıcı tiptedir. Veriler araştırmacıların hazırladığı likert tipli (1-kesinlikle
katılmıyorum, 10-kesinlikle katılıyorum) anket yolu ile toplanmıştır. Pandemiden dolayı
modern veri toplama yöntemi olan, kolay uygalanabilir ve bulaş riski taşımayan online
uygulama tercih edilmiştir. Anket iki kısımdan oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcılara yönelik
demografik özellikler, ikinci bölümde ise Covid-19 salgınının bireylerin seyahat tercihleri
üzerindeki olası etkilerine yönelik ifadeler yer almaktadır. Araştırmanın evrenini Türkiye’deki
yerli turistler oluşturmaktadır.Örneklemin en geniş evren büyüklüğünü temsil edebilmesi adına
ulaşılması gereken minimum katılımcı sayısı 384’tür (Kabadayı ve Kardeş, 2020).Evrene
ilişkin bir örneklem çerçevesi olmadığı için olasılığa dayalı olmayan örnekleme tekniklerinden
kolayda örnekleme tekniği seçilmiştir. Bu teknikle toplamda 459 kişiden veri toplanmıştır. Elde
edilen bu veriler SPSS 25.0 programında analiz edilmiştir. Öncelikle araştırma kapsamında yer
alan katılımcıların demografik özellikleri ile ilgili bulgular belirlenmiştir. Daha sonra ise
çalışmanın amacı doğrultusundabetimsel istatistikler yapılmıştır.
BULGULAR
Araştırma kapsamında yer alan katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bulgular Tablo
1’de verilmiştir. İlgili tablo incelendiğinde katılımcıların %57,7’si kadınlardan oluşmaktadır.
Katılımcıların yaşlarına bakıldığında “15-25” arasında %47,1 ve “26-35” arasında %35,5
oranında olup çoğunluğu oluşturdukları, “56-65” yaş aralığında olanların ise %1,7 ile en az
orana sahip olduklar görülmektedir. Katılımcıların %92,2’sinin ise üniversite ve üstü eğitim
aldıkları görülmektedir. Gelir durumuna bakıldığında, katılımcıların %41,4’ü “gelirim giderime
eşit”, %33,3’ü “giderim gelirimde fazla”, %25,3’ü ise “gelirim giderimden fazla” cevabını
vermiştir. Katılımcıların %88,5’i şehirde, %11,5’i ise köy veya kasabada yaşamaktadır.
Katılımcıların %17,6’sına Covid-19 teşhisi veya tanısı konulduğu görülmektedir.
Katılımcıların çalışma durumlarına bakıldığında ise %46,8’inin çalıştığı, %43,4’ünün
çalışmadığı ve %9.8’inin de sağlık alanında çalıştığı görülmektedir.
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Tablo 1.Katılımcıların Demografik Özellikleri
Değişkenler
N
Kadın
265
Erkek
194
Cinsiyet
Toplam
459
15-25
216
26-35
163
36-45
56
46-55
16
56-65
8
Yaş
66 ve üstü
Toplam
459
Okuryazar eğitimsizOrtaöğretim
3
Lise
33
Eğitim
Üniversite ve üstü
423
Durumu
Toplam
459
Gelirim giderime
190
eşit
Gelirim giderimden
116
fazla
Gelir
Giderim gelirimden
153
fazla
Toplam
459
Şehir
406
Köy/kasaba
53
Yaşanılan
Yer
Toplam
459
Evet
81
Covid-19
Hayır
378
teşhisi/tanısı
aldınız mı?
Toplam
459
Evet
215
Hayır
199
Çalışma
Sağlık alanında
45
Durumu
çalışıyorum
Toplam
459

12

%
57.7
42.3
100.0
47.1
35.5
12.2
3.5
1.7
100.0
0.6
7.2
92.2
100.0
41.4
25.3
33.3
100.0
88.5
11.5
100.0
17.6
82.4
100.0
46.8
43.4
9.8
100.0
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Tablo 2’de 459 katılımcının, turizm tercihlerine yönelik verdikleri ortalama cevaplara yer
verilmiş olup, katılımcıların 10 üzerinden verdikleri puanlamada çoğunlukla tatilde covid
olabileceklerini düşündükleri (5,73), Seyahate çıkarlarsa ve covid olurlarsa çevresindeki
kişilere covid bulaştırma riskini yüksek buldukları (7), ancak seyahetlerini kısıtlamasalarda
covide yakalanabileceklerini düşündükleri(5.46) ve bulaş riskinide bu doğrultuda hemen hemen
eşit (5,52) buldukları belirlenmiştir.
Koruyucu ve kaçınıcı davranış açısından katılımcıları değerlendirdiğimizde, katılımcıların
çoğunun (7,63) koruyucu ekipmanları doğru şekilde kullandıklarını (eldiven, maske, antiseptik
kullanımı, el vücut hijyeni, kıyafet hijyeni) ifade ettikleri, yine çoğunluğun Covid 19 ‘u
seyahate çıkmada ve seyahat tercihlerinin değişmesine neden olduğunu ifade ettikleri tespit
edilmiştir.
Tablo 2. Sürekli İfadelere İlişkin Betimsel İstatistikler

İfadeler
Şu anda seyahate çıkarsanız
aldığınız riski nasıl
tanımlıyorsunuz? Tatilde covid
olabilirim
Seyahate çıkarsam ve covid
olursam, döndüğümde aileme
ve arkadaşlarıma covid
bulaştırma riskinizi nasıl
tanımlıyorsunuz?
Seyahate çıkmasam da Covid
bana aynı oranda bulaşabilir
Seyahate çıkmasam da aile
üyelerine Covid bulaştırma
riskim aynı
Aşağıdaki alanlarda
becerilerinize ne ölçüde
güveniyorsunuz? Koruyucu
ekipmanların doğru şekilde
giyilip çıkarılması (eldiven,
maske, antiseptik kullanımı, el
vücut hijyeni, kıyafet hijyeni)
Pandemiyi, seyahate çıkmada
sınırlama olarak mı
görüyorsunuz?
Korona, seyahat tercihlerinizin
değişmesine nedenoldu mu?

En
DüşükYüksek
Değer

Ortal
ama
(X)

45
9

1-10

5.73

2.48

45
9

1-10

7.00

2.75

45
9

1-10

5.46

2.97

45
9

1-10

5.52

3.16

45
9

1-10

7.63

2.37

45
9

1-10

5.44

2.82

45
9

1-10

5.54

2.92

N

13

Standart
Sapma
(SS)
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Tablo 3. Süreksiz İfadelere İlişkin Betimselİstatistikler
İfadeler
N
Yüzde(%)
Evet
381
83.0
Yeterli koruyucu ekipmana
(el alkolü, eldiven, maske,
Hayır
78
17.0
önlük) sahipmisiniz?
Toplam
459
100.0
Evet
283
61.7
Seyahate zorunlu olmadıkça
Hayır
176
38.3
bu dönemde katılmam
Toplam
459
100.0
Bu dönemde seyahat tercih
Evet
183
39.9
etmememin sebebi
Hayır
276
60.1
hastalanmamak dışında
ödeyeceğim tur parasının
Toplam
459
100.0
bir kısmı yada tamamının
yanması
Bu dönemde seyahat etmek
Evet
239
52.1
istemememin bir nedeni
Hayır
220
47.9
tanımadığım bir ülke yada
şehirde hastalanmak,
Toplam
459
100.0
hastanede yatmak zorunda
kalmak, hatta ölmek
Bu dönemde yurtdışına
Evet
396
86.3
seyahat edecek olsam,
Hayır
63
13.7
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Tablo 3 sunulan yüzdesel dağılımda katılımcıların çoğunun (%83) yeterli koruyucu ekipmana
(el alkolü, eldiven, maske, önlük) sahip oldukları, %61,7’sinin mecbur olmadığı sürece bu
dönemde seyahate katılmayacağı, %40 katılımcının bu dönemde seyahat tercih etmeme
sebebinin seyahtin iptali durumunda tur parasının bir kısmı ya da tamamının yanması ve
%52,1’inin seyahatlerinde evlerinden uzak bir ülke ya da şehirde hastalanmak, hastanede
yatmak, hatta ölmekten korktukları anlaşılmaktadır. Katılımcıların %86,3 ise yurtdışına
seyahat etme durumunda aşılarını yaptıran ülkeleri en başta tercih edecekleri, %74,9’unun ise
aşılarını yaptırdıktan sonra güvenle seyahate çıkabileceğini ifade ettiği , %64,8 katılımcının
konaklamada ev kiralama ya da butik bir yerde kalmayı ve çoğunluğun (%66,2) sahil
şeridinde bir yeri tercih edeceği tespit edilmiştir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Tüm dünyayı etkisi altına alan, birçok insanın ölümüne neden olan ve çoğu sektörü özellikle de
turizm sektörünü olumsuz etkileyen Covid-19 salgınının günümüzde hala etkilerinin devam
ettiği görülmektedir. Çoğu ülkenin, salgının etkilerini azaltmak ve önlemek adına aldığı tedbir
ve kısıtlamalar, kontrollü sosyal hayat döneminin başlamasına neden olmuştur.
Kontrollü sosyal hayat döneminde, bireylerin turizm faaliyetlerine katılma isteklerinin azaldığı,
covid olmaktan ve ailelerine ya da çevrelerindekilere bulaştırmaktan korktukları görülmektedir.
Bireylerin turizm eğilimlerinde farklılıklar görülmekte ve bireyler hijyen ve sağlık faktörlerine
daha çok önem vermektedirler. Ayrıca konaklama yeri olarak kiralık evleri tercih ederek
kalabalık ortamlardan uzak olmak istedikleri görülmektedir. Ancak her ne kadar kalabalık
ortamlardan uzak olmak isteseler de deniz-kum-güneş turizminden vazgeçmemektedirler. Yani
Covid-19 salgınının turizm sektöründe ve seyahate çıkacak bireylerin davranışlarında da
değişikliklere neden olduğu ve olacağı görülmektedir.
Bu doğrultuda turistik destinasyonların sağlık konusunda güvenlik imajlarını kısa ve uzun
vadede güçlendirmeleri, sürdürülebilir turizm felsefelerini benimsemeleri, turistleri kalabalık
ortamlardan uzaklaştıracak aktiviteleri yani alternatif turizm çeşitlerini artırmaları bununla
beraber çoğu birey sahil şeridine seyahat etmeyi tercih ettiği için bu alanlarda sağlığa ilişkin
güvenlik önlemlerini de artırmaları , yeni bir turizm şekli olan online gezilerle ören ve müze
gibi tarihi alanların gezilmesi yada hologram sistemiyle artırılmış gerçeklik boyutunda
seyahetlerin düzenlenebileceği platformların ve turizm yatırımlarının bu yönde geliştirilmesi
önerilmektedir.
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SAĞLIK YÖNETİMİNDE HASTA AKIŞ DİYAGRAM YAPISININ ANALİZİ
Abdulkadir ATALAN
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Kurumları Yönetimi
ORCID: 0000-0003-0924-3685
ÖZET
Sağlık yönetimi, sağlık sistemlerin kalitesini yükseltmek için sağlık göstergelerini farklı
yöntemler ile dikkate alan bir disiplindir. Sağlık sistemleri genellikle karmaşık ve dinamik bir
yapıda olduğu için bazı problemlerin nedeni tam olarak anlaşılamamaktadır. Sağlık
problemlerinde en çok etkilenen sağlık bileşeni (sağlık kaynağı), hasta olduğundan bu
çalışmada hasta akış diyagramı detaylı ele alınarak hastaların etkilendiği problemler ortaya
çıkarılmıştır. Sağlık sistemlerinde problemlerin detaylı olarak anlaşılabilmesi için özellikle
kalite araçlarından biri olan hasta akış diyagramının net bir şekilde ifade edilmesi
gerekmektedir. Hasta akış diyagramlarında iki temel unsur vardır. Bunlar sağlık kaynakları ve
sağlık hizmet süreçleridir. Hasta akış diyagramında bir hastanın tedavi veya muayene süreci
başlamasından bitimine kadar gerekli olan süreçler ile sağlık kaynakları yer almaktadır. Sağlık
sistemlerinde karşılaşılan problemler arasında öncelikle hasta bekleme süreleri yer almaktadır.
Bu çalışmada özellikle sağlık kaynakların müsait olma zamanına kadar hastaların beklemesi
gereken gizli süreler ile tedavi veya muayene için gerekli olan süreler dikkate alınmıştır. Bu
bildiride bir hastanenin acil servis ve onkoloji bölümlerine ait hasta akış diyagramları
oluşturularak gizli bekleme süreleri ve hasta kalış süreleri matematiksel ve şematik olarak
gösterilmiştir. Sonuç olarak acil servis birimi için oluşturulan hasta akış diyagramında toplamda
8 hasta-bekleme süresi bulunurken onkoloji bölümünde toplam 13 hasta-bekleme süresi tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelime: Hasta akış diyagramı, sağlık kaynakları, bekleme süresi, hastane kalış süresi
ANALYSIS OF PATIENT FLOW DIAGRAM STRUCTURE IN HEALTH
MANAGEMENT
ABSTRACT
Health management is a discipline that considers different methods of health indicators to
improve the quality of healthcare systems. Healthcare systems are generally complex and
dynamic, so the cause of some problems cannot be fully understood. Since the patient is the
most affected healthcare component in health problems, the patient flow diagram was discussed
in detail, and the problems that affected the patients were revealed in this study. The patient
flow chart, which is one of the quality tools, should be clearly expressed to understand the
problems in healthcare systems in detail. There are two essential elements in the patient
flowcharts. These are health resources and treatment processes. The patient flow diagram
includes the processes and health resources required from starting a patient's treatment or
examination process to the end. Patient waiting times are among the problems encountered in
healthcare systems. In this study, especially the latent periods that patients should wait until the
availability of health resources and the periods required for treatment or examination were
considered. In this paper, patient flow diagrams belonging to the emergency department and
oncology departments of a hospital were created, and the hidden waiting times and patient stay
times were shown mathematically and schematically.
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As a result, while eight patient waiting times were found in the patient flow diagram created
for the emergency department, a total of 13 patient waiting times were determined in the
oncology department.
Keywords: Patient flow diagram, health resources, waiting time, length of stay
GİRİŞ
Dünyada var olan çoğu sağlık sistemleri yapısal olarak karmaşık ve dinamik bir yapıya sahiptir
(Austin & Wetle, 2011). Bu sistemlerin hareketli veya karmaşık olmasının başlıca nedenleri
arasında çok fazlan bileşen, kaynak ve bilgi gibi faktörlerin yer almasıdır. Sağlık sistemlerine
ait kaynaklar literatürde doktor, hemşire, memur, teknisyen, hasta bakıcı, yataklar, ekipmanlar
gibi beşerî ve alan bazlı faktörler olarak tanımlanmaktadır (Woo et al., 2017). Bu kaynaklar
sağlık sistemlerinin en temel görevi olan tedavi veya muayene süreçleri için gerekli olan
etkenlerdir (Lovink et al., 2017).
Sağlık kaynakların ve tedavi/muayene süreçlerinin hareketli ve değişken olmasının yanı sıra
birçok sağlık yönetim problemlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu problemlerin
başında ise uzun hasta-bekleme ve hasta kalış süreleri gelmektedir (Unwin et al., 2016; Wang
et al., 2009). Bu iki problem sağlık yönetimi açısından birçok araştırmacı tarafından farklı
yöntemler ile ele alınmıştır. Bu yöntemlerin başında ise optimizasyon, kesikli-olay simülasyon
ve istatistik gelmektedir. Bu yöntemleri kullanan araştırmacılar, sağlık birimlerinde uzun süre
bekleyen hastaların bekleme sürelerini minimize edilmesini amaçlamışlardır. Aynı zamanda bu
araştırmacılar uzun bekleme sürelerine neden olan sağlık kaynaklarının istihdamı konusunda
yoğunlaşmaktadırlar. Bir çalışmada bir hastanenin acil servis birimlerinde görev alan sağlık
kaynak sayılarını optimum değerlere ulaşmasını sağlayarak hasta bekleme süreleri minimize
edilmiştir (Atalan & Dönmez, 2020). Başka bir çalışmada ise hem simülasyon hem de
optimizasyon yöntemleri kullanılarak acil servis biriminde yüksek bekleme süresi en az
seviyeye düşürülmüştür (Ahmed & Alkhamis, 2009). Bu çalışmalarda sağlık sistemlerinin
yapısından dolayı hasta bekleme süreleri ortadan kaldırılamayıp sadece minimize edilmesi
sağlanmıştır.
Bir sağlık sisteminde hasta bekleme sürelerinin minimize edilmesi ile aynı zamanda hasta kalış
sürelerinin de en düşük seviyeye çekilmesi sağlanmaktadır (Aziati & Hamdan, 2018; Daldoul
et al., 2018). Bir hasta akış diyagramında tedavi veya muayene için gerçekleşen süreçlere ve
kaynakların müsait olması için hastanın beklemesi gereken süreler olmak üzere iki tür zaman
yer almaktadır (Atalan & Donmez, 2019). Bu sürelerden tedavi veya muayene için gerekli olan
sağlık kaynakları tarafından gerçekleştirilen konsültasyon/tedavi veya muayene sürelerinde
kısalma olamayacağından hasta-bekleme süreleri minimize edilerek hasta kalış süreleri
düşürüle bilinmektedir.
Hasta bekleme ve kalış süreleri genellikle yüzeysel olarak tanımlandığından gizli bekleme
süreleri hakkında detaylı bilgilere ulaşılamamaktadır (Salway et al., 2017). Bu sebeple beklenen
hasta bekleme süresi ile gerçekleşen hasta bekleme süresi arasında farklar oluşmaktadır.
Örneğin, bir hasta için bekleme süresi sadece tedavi başlayana kadar geçen süre olarak dikkate
alınmaktadır. Ancak gerçekte, bir hasta göreceği tedavi süreçlerinin her biri başlayana kadar
bekleme süresi ortaya çıkmaktadır (Sabbadini et al., 2014). Bu sürelerin toplamı ile bekleme
süresi meydana gelir. Böylelikle, toplam bekleme süreleri ile tedavi veya muayene süreçleri
için gerekli sürelerin toplamı hasta kalış süresi olarak ortaya çıkmaktadır. Hasta kalış süresini
hesaplamak ve gizli bekleme sürelerinin ortaya çıkmasını sağlamak için hasta akış diyagramı
oluşturulması gerekmektedir.
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Bu çalışmada bir hastanenin iki bölümüne ait hasta akış diyagramları oluşturularak gizli
bekleme süreleri ve hasta kalış süreleri matematiksel olarak gösterilmiştir.
Bu bildiri dört bölümden meydana gelmiştir. İlk bölümde çalışmanın konusuna, amacına ve
literatüre sağlayacağı katkı hakkında bilgilere yer verilmiştir. Hasta kalış süreleri ile hasta
bekleme sürelerin matematiksel açıklaması bildirinin ikinci kısmında yer almaktadır.
Çalışmanın üçüncü kısmında ise çalışma bir hastanenin acil servis ve onkoloji bölümü için
oluşturulan hasta akış diyagramları hakkında bilgiler sağlanmıştır. Son olarak çalışma hakkında
elde edilen sonuçlar hakkında bilgiler sonuç kısmında yer verilmiştir.
HASTA BEKLEME VE KALIŞ SÜRELERİ
Bir hastanede hastaları bekleyen üç tür süre bulunmaktadır. Bu süreler literatürde hasta bekleme
süresi, hasta tedavi veya muayene süresi bir de ekipman/teçhizat/ilaç süresi olarak
bilinmektedir. Hasta bekleme, kalış ve ekipman/teçhizat/ilaç süreleri doğrudan hastane veya
klinik kapasitesi ile doğrudan alakalıdır. Hastane ve klinik kapasiteleri ise bu alanlarda istihdam
edilen beşerî, alan ve ekipman/teçhizat/ilaç bazlı kaynakların bir araya gelmesi ile
oluşmaktadır. Bu sebeple bir hasta üç tür sağlık kaynağını bekler. Bu bekleme süreleri aşağıdaki
formül ile açıklanmıştır:
t

w

w

w

Burada w beşerî sağlık kaynakları olan doktor, hemşire, teknisyen, memur gibi kaynakların
tedavi veya muayene süreçlerini başlatabilmeleri için ortaya çıkan bekleme sürelerini temsil
ederken w alan bazlı sağlık kaynaklarından yatakların, tedavi veya muayene odalarının, triyaj
alanlarından kaynaklı bekleme sürelerini temsil etmektedir. Bu bekleme sürelerine üçüncü bir
bekleme süresi olan ekipman, teçhizat veya tıbbi maddelerin (ilaçların) sebep olduğu bekleme
süreleridir. Bu süre w notasyonu ile gösterilmektedir. Tanımı yapılan bekleme süreleri ile
tedavi veya muayene süreçleri için beşerî ve beşerî olmayan sağlık kaynakları tarafından
yapılan müdahaleler için gerekli olan süreler aşağıdaki formül ile gösterilmiştir:
t

ğ !" " $% ğ!

t

t ,i

doktor, hemşire, memur, vs.&, m

ilaç, serum, diyaliz, vs. &

Bu denkleme göre bir hastanın tedavisi veya muayenesi için gerekli olan bir sürecin hangi sağlık
kaynağı tarafından yapıldığı ve bu sürecin süresi t ile temsil edilirken bir hastanın tedavisi veya
muayenesi için gözetim altında hastaya verilerin tıbbi maddelerin veya ilaçlar için ayrılan süre
t olarak tanımlanmaktadır. Tüm bu sürelerin toplamı, t , ile hasta kalış süresi ortay
çıkmaktadır. Hasta kalış süresi aşağıdaki formül ile açıklanmıştır:
t,

t

t

Bu sürelerin bir hastanenin acil servis ve onkoloji bölümleri için oluşturulan hasta akış
diyagramları üzerindeki gösterimi bir sonraki bölümde ele alınmıştır.
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HASTA AKIŞ DİYAGRAMLARI
Akış diyagramları genellikle bir üretim tesisinde ürünün ortaya çıkması için geçtiği tüm
süreçlerin bir çizelge olarak ifade edilmektedir. Sağlık sisteminin ürünü ise tedavi edilen
hastadır. Hasta akış diyagramı, bir hastanın tedavi veya muayene için muhatap olması gereken
süreçlerin bir çizelge üzerinde gösterilmesi durumu olarak tanımlanabilir. Hasta akış diyagramı
ile hastaların ve sağlık kaynaklarının attıkları adımların yanı sıra süreçlerin ve sürelerin takibi
gerçekleştirilir. Bu çalışmada bir hastanenin iki bölümü için hasta akış diyagramları
oluşturulmuştur. Bu bildiride oluşturulan hasta akış diyagramları Türkiye sağlık sistemine göre
değil Amerika sağlık sistemlerine göre oluşturulmuştur. Acil servis için oluşturulan hasta akış
diyagramı Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1: Acil servisler için hasta akış diyagramı
Bir hastanın acil servis birimine müracaat etmesi ile hastayı bekleyen dört süreç için gerekli
süre ile toplamda olması ihtimal olan sekiz bekleme süresi mevcuttur.
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Bekleme süreleri ile sağlık hizmet süreçlerine ait sürelerin toplamı ile bir hastanın hastanede
kalması gereken süre ortaya çıkmaktadır. Şekil 2’de kemoterapi tedavisi gören bir hastanın
hastanede yaşaması gereken süreçleri gösteren bir hasta akış şemasına dair bilgiler yer
almaktadır.

Şekil 2: Onkoloji bölümüne ait hasta akış diyagramı
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Onkoloji bölümüne ait hasta akışında bir hasta acil servis birimindeki gibi bazı bekleme
sürelerinin yanı sıra kemoterapi tedavisinde alması gereken ilaçların hazırlanması için gereken
süreler ve ilaç alım süreçlerine ait süreler bulunmaktadır. Bu iki süreç aynı zamanda iki bekleme
süresinin de olma ihtimalini göstermektedir. Onkoloji bölümü için oluşturulan hasta akış
diyagramında toplam sekiz süreç ve on üç bekleme süresi yer almaktadır. Süreçlere ait sürelerde
fazla bir değişiklik yapılmasa da toplamda var olan 13 hasta bekleme süresine yapılacak olan
iyileştirmeler ile hastaların hastanede kalış süreleri büyük bir oranda düşürülmüş olunacaktır.
SONUÇLAR
Bu çalışmada bir sağlık tesisine ait iki farklı departman için hasta akış şemaları oluşturularak
gizli hasta bekleme süreleri ile tedavi veya muayene süreçlerine ait süreler detaylı olarak
anlatılmıştır. Hasta akış şemalarında hareket eden birçok ikon/varlık (entities) olması nedeniyle
sağlık sistemlerinin dinamik bir yapıya sahip oldukları anlaşılmaktadır. Dinamik yapılarda
ortaya çıkan problemlerin nedeni birçok değişkenden dolayı tam olarak anlaşılamamaktadır.
Sağlık sistemlerinde, problemlerin detaylı olarak anlaşılabilmesi için özellikle kalite
araçlarından biri olan hasta akış diyagramının net bir şekilde ifade edilmesi gerekmektedir.
Özellikle gizli bekleme sürelerine neden olan sağlık kaynaklarının belirlenmesi ve çözüm
önerilerinin türetilmesi için hasta akış diyagram yaklaşımın tüm sağlık birimleri tarafından
kullanması gerektiği sonucuna varılmıştır.
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ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERE SAHİP AİLELERİN SPORUN ETKİLERİNE
YÖNELİK FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Taner ATASOY
İstanbul Gelişim Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Engellilerde Egzersiz ve
Spor Bilimleri Bölümü
ORCID: 0000-0001-5885-0663
ÖZET
Giriş ve Amaç
Herkes tarafından kabul gören gerçeklerden biri de hiç şüphesiz insanlar arasında var olan
bireysel farklılıklardır. Bu farklılıklar bazılarımız için ayırt edici özelliklere sahip olsada,
bazılarımız içinde kolaylıkla ayırt edilemeyecek durumlar içermektedir. Bu durumların en
başında özel gereksinimlere sahip bireyler gelmektedir. Bu bireyler fizyolojik gelişimleri
açısından yaşıtları ile benzer özellikler göstersede, zihinsel kapasiteleri açısından ikinci bir
kişiye bağımlı olarak hayatlarını sürdürmek zorundadır. Bu süreçte en çok sorumluluk
üstlenenler ise özel gereksinimli bir bireye sahip ailelerdir. Bu bilgiler ışıgında; Araştırmanın
amacı, Özel gereksinimli bireylere yaşamları boyunca en büyük desteği veren ve onların
sorumluluğu üstlenen ailelerin sporun etkilerine yönelik farkındalık düzeylerinin
karşılaştırılması olarak belirlenmiştir.
Yöntem
Araştırmanın evrenini, İstanbul ili sınırları içerisinde farklı kurumlardan eğitim ve
rehabilitasyon hizmeti alan farklı derecelerde ve farklı engel tiplerine sahip olan bireylerin
ebeveynlerinin (anne, baba) (n=353) gönüllü katılımları ile oluşturulmuştur. Veriler, anket
tekniği kullanılarak çevrimiçi ortamda toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak İlhan ve Esentürk
(2015) tarafından geliştirilen “Zihinsel engelli bireylerde sporun etkilerine yönelik farkındalık
ölçeği (ZEBSEYFÖ)” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde T-testi ve ANOVA
testleri kullanılmıştır.
Bulgular
Ailelerin ölçekten aldıkları puan düzeyleri ile cinsiyet, eğitim durumu, meslek, çocuğunun
engel durumu, ülkemizde engellilere gereken önem veriliyor mu, çocuğunuz spor yapıyor mu,
çocuğunuz hangi spor branşı ile uğraşıyor değişkenleri arasında anlamlı farklılıklar olduğu
tespit edilmiştir. Yaş, ekonomik durum, engellilerle ilgili eğitim alıp-almama durumu,
engellilerle ilgili sportif faaliyetleri yeterli buluyormusunuz, çocuğunuza sporla ilgili yeterli
zaman ayırıyor musunuz değişkenleri arasında anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir.
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Sonuçlar
Araştırmaya katılan ebeveynlerin zihinsel engelli bireylerde sporun etkilerine yönelik
farkındalık ölçeğinden cinsiyet, yaş, eğitim durumu, meslek, ekonomik durum, engellilerle
ilgili eğitim alıp-almama durumu, çocuğunun engel durumu, ülkemizde engellilere gereken
önem veriliyor mu, engellilerle ilgili sportif faaliyetleri yeterli buluyormusunuz, çocuğunuza
sporla ilgili yeterli zaman ayırıyor musunuz, çocuğunuz spor yapıyor mu, çocuğunuz hangi
spor branşı ile uğraşıyor değişkenlerine göre ölçekten aldıkları puanlar neticesinde orta
düzeyde farkındalığa sahip oldukları belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Özel gereksinimli, aile, spor, engelli, farkındalık
COMPARING THE LEVEL OF AWARENESS OF THE EFFECTS OF SPORT IN
FAMILIES WITH INDIVIDUALS WITH SPECIAL NEEDS
ABSTRACT
Introduction and Purpose
One of the facts accepted by everyone is undoubtedly the individual differences that exist
between people. Although these differences have distinctive features for some of us, they
contain situations that cannot be easily distinguished for some of us. At the forefront of these
situations are individuals with special needs. Although these individuals show similar
characteristics with their peers in terms of their physiological development, they have to
continue their lives dependent on a second person in terms of their mental capacities. In this
process, those who assume the most responsibility are families with a person with special needs.
In the light of this information; The aim of the study was determined as the comparison of the
awareness levels of the families, who give the greatest support and responsibility to the
individuals with special needs throughout their lives, about the effects of sports.
Materials and Method
The universe of the research was formed with the voluntary participation of the parents (mother,
father) (n=353) of individuals with different degrees and different types of disabilities who
received education and rehabilitation services from different institutions within the borders of
Istanbul. The data were collected online using the survey technique. As a data collection tool,
the “Awareness Scale for the effects of sports on individuals with intellectual disabilities”
developed by İlhan and Esentürk (2015) was used. T-test and ANOVA tests were used in the
analysis of the obtained data.
Findings
It has been determined that there are significant differences between the score levels of the
families from the scale and the variables of gender, education status, occupation, disability
status of their child, is the disabled people given due importance in our country, does your child
do sports, and which sports branch your child is engaged in. It has been determined that there
is no significant difference between the variables of age, economic status, whether or not they
have received education about the disabled, do you find the sports activities related to the
disabled sufficient, do you spare enough time for your child about sports.
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Results
Gender, age, educational status, occupation, economic status, disability-related education,
disability-related status, disability-related status, do you find enough sports activities related to
disabilities in our country, do you give your child enough time related to sports, does your child
do sports, according to which sports your child is engaged in, they were determined to have a
moderate level of awareness as a result of the scores they received from the scale.
Keywords: Special needs, Family, Sports, disability, Awareness
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ORMAN YANGINLARINDA SAVUNMASIZ GRUPLARA YÖNELİK
YEŞİL SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI
Ayşin ÇETİNKAYA BÜYÜKBODUR
Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü
ORCID: 0000-0002-8042-4174
ÖZET
Küresel ölçekte gün geçtikçe artma eğiliminde olan ve iklim değişikliği ile arasında güçlü
bağlantı bulunan orman yangınları diğer afetlere göre nadir rastlanılsa da insanların ölümlerine,
sıklıkla yaralanmalarına, ekosistemdeki türlerin zarar görmesine, evlerin ve geçim
kaynaklarının yitirilmesine neden olan en önemli çevresel afet türündendir. Dünyanın çeşitli
coğrafyalarında meydana gelen büyük orman yangınları 2021 yılında Türkiye’de de görülmeye
başlamıştır. İklim daha sıcak ve daha kurak hale geldikçe, kent yerleşimleri ormanların
bulunduğu yerlere doğru yaklaştıkça, yangınlara neden olan maddeler birikmeye devam ettikçe,
müdahale edilmesi zor olan orman yangınlarının sayısı kaçınılmaz olarak artmaktadır. 1 Çok
sayıda insanın yaşamını etkileyen, önemli çevresel afetlerden birini teşkil eden orman
yangınları gelişmekte olan ülkelerde yaşayan savunmasız/kırılgan topluluklar üzerinde büyük
etkilere sahiptir. Bu çalışmada orman yangılarının kırılgan nüfus grupları üzerindeki etkilerine
ve yeşil sosyal hizmet uygulamalarına değinilmesi amaçlanmıştır. Düşük gelirli ülkelerde
yaşayan insanlar ve varlıklı ülkelerdeki yoksullar, çevresel felaketlere karşı daha
savunmasızdırlar. Sosyal savunmasızlık yoksulluk, yaş, cinsiyet, engellilik gibi faktörlerle
yakından ilişkilidir. Orman yangınlarından kurtulan bireyler ve aileler sosyo-ekonomik
sorunlarının, barınma sorununun, çocuklara ve yaşlı olan aile üyelerine bakım sağlamakla
ilişkili sorunların bir an önce çözümlenmesine dönük girişimlerinde çeşitli zorluklarla
karşılaşabilirler. Bunun yanı sıra afetten etkilenen bireylerde birtakım biyopsikososyal sorunlar
(travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, solunum ile ilgili sağlık sorunları)
görülebilmektedir. Orman yangınlarının oluştuğu bölgelerdeki insanların karşı karşıya
kalabilecekleri insan çevre etkileşimindeki sorunların çözümlenmesinde yeşil sosyal hizmet
uygulamaları önemli katkılar sunmaktadır.
Yeşil sosyal hizmet; ekolojik çevredeki
bozulmaların bireyler, aileler, topluluklar ve toplum üzerindeki etkilerine yoğunlaşarak
çevresel adaletin sağlanmasına dönük uygulamaları vurgulamaktadır. 2
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Çevre Krizlerinden Çevresel Adalete İçinde. Ankara: Nika Yayınevi. (ss.7-9).
3
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Orman yangınları gibi afet durumlarında yeşil sosyal hizmet kapsamındaki uygulamalardan
bazıları; afetten etkilenen yerel toplulukların bir araya getirilmesi ve güçlendirilmesi,
yaşamlarını yeniden organize etmelerine yardımcı olunması, risk değerlendirmelerinde
bulunulması, toplumsal dayanıklılığın geliştirilmesi, psikososyal destek hizmetlerinin
sunulması, afetten etkilenen toplulukların savunuculuğunun yapılması şeklindedir. 3
Anahtar Kelimeler: Sosyal Savunmasızlık, Yeşil Sosyal Hizmet, Toplumsal Dayanıklılık
GREEN SOCIAL WORK PRACTICES
FOR VULNERABLE GROUPS IN FOREST FIRES
ABSTRACT
Forest fires, which tend to increase day by day on a global scale and have a strong connection
with climate change, are the most important environmental disasters that cause deaths, frequent
injuries, damage to ecosystems, loss of homes and livelihoods, although they are rare compared
to other disasters. Major forest fires that occurred in various geographies of the world started to
be seen in Turkey in 2021 as well. As the climate gets hotter and drier, as urban settlements
move closer to where forests are located, as the substances that cause fires continue to
accumulate, the number of forest fires that are difficult to respond inevitably increases. Forest
fires, which constitute one of the important environmental disasters affecting the lives of many
people, have great effects on vulnerable/fragile communities living in developing countries. In
this study, it is aimed to address the effects of forest fires on vulnerable population groups and
green social work practices. People living in low-income countries and the poor in wealthy
countries are more vulnerable to environmental disasters. Social vulnerability is closely related
to factors such as poverty, age, gender, disability. Individuals and families who survived forest
fires may face various difficulties in their attempts to solve their socio-economic problems,
housing problem, and problems related to providing care to children and elderly family
members as soon as possible. In addition, some biopsychosocial problems (post-traumatic stress
disorder, depression, respiratory health problems) may be seen in individuals affected by the
disaster. Green social work practices make important contributions in solving the problems in
human-environment interaction that people in regions where forest fires occur. Green social
work; It focuses on the effects of deterioration in the ecological environment on individuals,
families, communities and society and emphasizes practices aimed at ensuring environmental
justice. Some of the practices within the scope of green social work in disaster situations such
as forest fires; bringing together and empowering affected local communities, helping them
reorganize their lives, conducting risk assessments, developing social resilience, providing
psychosocial support services, advocating for affected communities.
Keywords: Social Vulnerability, Green Social Work, Social Resilience
GİRİŞ
Fiziksel çevreyi ve canlıları etkileyen birçok farklı afet türü bulunmaktadır. Bu afet türlerinden
orman yangınları kuraklık, bazı doğa olayları (yıldırım düşmesi) gibi nedenlerle başlayabileceği
gibi ihmal ve kundaklama nedeniyle de ortaya çıkabilmektedir. Türkiye hem doğa hem de insan
kökenli orman yangınlarının tehdidi altında bulunan bir ülkedir (Özşahin, 2013). Çevresel
sorunlara neden olan doğal afet türleri arasında yer alan orman yangınları iklim değişikliği ile
etkileşim halindedir.
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İnsanların ihmali ya da yıldırım düşmesi gibi doğa olayları nedeniyle oluşan orman yangınları
hem ılıman hem de tropikal iklimlerde milyonlarca hektarlık ormanın yanmasına neden
olmuştur. Önemli bir afet olan iklim değişikliğinin kendisi, doğa ve (insan) kaynaklı afetler
arasındaki sınırları bulanıklaştıran bir türün habercisidir, çünkü çağdaş iklim değişikliğinin
nedeni, fosil yakıtların kullanımına bağlı insan faaliyetleri olarak kabul edilmektedir (Dessler
ve Parsons, 2006). Afet türleri arasında belirgin ayrımlar yapılmasına rağmen (Evans ve
Manion, 2002) bu belirginlik gittikçe kaybolmaya başlamıştır (Dominelli, 2013). Bu bağlamda
insan kaynaklı afet türü olan iklim değişikliğiyle doğal afet olma özelliği taşıyan orman
yangınlarının etkileşim halindeki doğası afet tanımlarını karmaşık hale getirebilmektedir.
“Doğal afetler”, insan eliyle gerçekleşmeyen deprem, volkanik patlama, tsunami, toprak
kayması ve sel gibi olayları içerirken; insan kaynaklı afetler ise: endüstriyel kirlilik ve kazalar,
nükleer patlamalar, tropikal yağmur ormanlarının insanlar tarafından yok edilmesiyle meydana
gelen çevresel krizler ve iklim değişikliği gibi afetleri içermektedir.
İklim değişikliği mevcut doğal afetleri daha da kötüleştirme potansiyeline sahiptir. Örneğin
iklim değişikliği nedeniyle Türkiye’de kuraklık ve çölleşmenin oluşabileceği alan yazında yer
alan çalışmalarda ifade edilmektedir (Türkeş, 2012).
İnsan faaliyetleri nedeniyle oluşan afetler çevresel bozulmanın temelini oluşturarak çevresel
adaletsizliği ortaya çıkarır. Çevresel adalet çevresel bozulma ve güç dengesizlikleri arasındaki
bağlantıyı vurgulamakta olup (Nixon, 2011), tüm canlıların ortak yaşam alanı olan sağlıklı ve
sürdürülebilir bir çevrenin korunmasıyla ilgili olarak faydaların ve yüklerin adil paylaşımına
dayanmaktadır (Dominelli, 2013). Çevresel bozulma ve afetler insanları eşit derecede
etkilememektedir. Çevresel bozulma ve afetlerin farklılaştırılmış sonuçları en çok yoksulları ve
marjinalleştirilmiş grupları, yoksul bölgeleri ve yoksul bölgeleri etkisi altına almaktadır
(Dominelli, 2013). Çevresel bozulmadan ve afetlerden etkilenen insanların çoğunluğu aynı
zamanda eşitsizliklerle ve yoksullukla ve sosyal adaletsizlikle mücadele etmek zorundadırlar.
Küresel düzeydeki ekonomik ve politik eşitsizlikler nedeniyle makro ölçekteki çevresel
tehlikeler ve yükler daha zengin ülkelerden daha yoksul ülkelere doğru kaymaktadır (Healy,
2008). Özellikle gelişmekte olan ülkelerde yoksul insanlar orantısız şekilde çevresel bozulma
yükünü taşıdıkları için makro ölçekteki sorunlar mikro/yerel düzeyde de görünür olmaya
başlamıştır (Besthorn, 2003; Hoff ve Rogge, 1996; Zapf, 2009). İklim değişikliğinin neden
olduğu fırtınalardan, sıcak hava dalgalarından, sel ve kuraklık gibi hava olaylarından özellikle
kadınlar, çocuklar ve yaşlılar etkilenmektedir ( Robine vd., 2007). Bu bağlamda insan kaynaklı
afet olma özelliği taşıyan iklim değişikliğinin neden olduğu çevresel bozulma, insanların
evlerini ve geçim kaynaklarını kaybetmelerine, bitki ve hayvanların barındığı habitatların yok
olmasına neden olabilmektedir (Dominelli, 2013). Orman yangınlarına karşı savunmasız
dezavantajlı grupların güçlendirilerek çevresel adalete katkı sağlanabilmesi orman
yangınlarının öncesinde, sırasında ve sonrasında etkin yeşil sosyal hizmete dayalı
uygulamalarını gerektirmektedir.
GELİŞME
Orman Yangınları
Bir orman yangını aniden yayılım gösterdiğinde şaşırabilir, panik ortaya çıkar ve hazırlanmak
için az zaman kalabilir (Örneğin ABD’de orman yangınlarına hazırlık süresi ortalama 3,3 saattir
(Corotis ve Hammel, 2010). Zenginlik, yoksulluk ve yaş dahil olmak üzere sosyodemografik
özellikler genellikle orman yangınlarına hazırlığı ve azaltmaya dönük girişimleri etkileyebilir
(Nielsen-Pincus, Ribe, ve Johnson, 2019). Bunlar hızlı tepki verme ve kaçışı etkileyebilir.
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Bu özelliklere ek olarak engellilik, tek ebeveynli ailelerle ve aşırı kalabalık evlerde yaşama,
eğitim gibi faktörler afet bölgesindeki insanların dayanıklılığı ile ilişki içerisindedir. Nüfus
hareketliliği de acil durumda tahliyeyi sınırlandırabilmektedir (Cova, Theobald, Norman ve
Siebeneck, 2013). Afetlerin neden olduğu hasar, gündelik yaşantıların içerisinde gömülüdür ve
insanların doğal olarak kabul ettikleri yaşam paratiklerinin bir parçası haline gelir (Dominelli,
2013). Böylelikle afeti yaşayan insanlar ne etkilerini ne de riski azaltabilecek önlemleri
sorgulanmazlar. İnsanların yanıt verme direncinin arttırılması savunmasızlığın
değerlendirilmesine ve risklerin azaltılması için gerekli hazırlıkların yapılmasına bağlıdır.
Orman yangınları düşük hava kalitesine zemin hazırlayabilir ve büyük sağlık harcamalarına
neden olabilir. Örneğin yangın sırasında çıkan duman, önemli sağlık sorunlarına neden olma
potansiyeline sahiptir (Davies vd., 2018). Alan yazında Avustralya'da 2019-2020 yılları
arasında yangınlardan dolayı ortaya çıkan kötü hava kalitesinin tahminen 417 kişinin ölümüne
neden olduğu belirtilmektedir (Borchers vd., 2020). Orman yangınlarından etkilenen
dezavantajlı gruplardan en önemlisini yaşlılar ve çocuklar oluşturmaktadır. Örneğin; 2017
Kuzey Kaliforniya yangınındaki 44 kurbanın üçte ikisi 65 yaşından büyüktür (Emslie, 2017).
Avustralya'daki 2009 Kara Cumartesi yangınları sırasında hayatını kaybeden 173 kişiden
%13’ünün 18 yaşın altında olduğu, %16’sının 70 yaş üstü olduğu (Teague, McLeod ve Pascoe,
2010) alan yazında ifade edilmektedir.
İtfaiyecilerden yangın bölgesinden tahliye edilen insanlara kadar yangınların ruh sağlığı
üzerinde olumsuz etkilerinin bulunabileceği alan yazında belirtilmektedir (Finlay vd.2012).
İtfaiyeciler, yangınla yaralanmış yetişkinler, evi yanan çocuklar, hayvanlar, tahliye edilenler ve
hatta yalnızca medya aracılığıyla afeti öğrenen insanları içeren çalışmalarda önemsiz
sayılamayacak TSSB düzeyleri bildirilmiştir ve bu etkiler uzun süreli olabilir (Kulig vd., 2018).
Yangını yaşayanlar yangın travmasını ve kaygısını her yıl yangınların oluştuğu dönemde tekrar
yaşayabilirler (Rosenthal vd.,2021). Depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu ortaya
çıkabilir (Laugharne vd., 2011; Marshall vd., 2007). Bu bağlamda yalnızca afetin ilk şokunu
atlatmak için değil, aynı zamanda uzun süreli ve tekrarlayan travma semptomlarını ele almak
için yangınlardan etkilenenler için sürdürülebilir ve uzun vadeli ruh sağlığı hizmetlerinin
sağlanması gerekmektedir (Rosenthal vd.,2021).
Yoksul mahalleler işsizliğin yüksek olduğu ve okula giden az sayıda çocuğun bulunduğu
bölgeler daha sık orman yangınlarına maruz kalmaktadır (de Torres Curth vd., 2012).
Yoksullar ve düşük gelirli gruplar fiziksel açıdan güvensiz konutlarda yaşamlarını
sürdürmektedirler. Bu bağlamda konutların fiziki şartları orman yangınları açısından en önemli
risk faktörlerinden birini oluşturmaktadır. Orman yangınlarının sıklığı yayılımı ile arazi
kullanımı, yerleşim düzenleri ve bitki örtüsü yönetimi dahil olmak üzere insan faaliyetleriyle
arasında ilişki bulunmaktadır (Hawbaker vd., 2013; Syphard vd., 2013). Alan yazında orman
yangınlarının oluşumu ile nüfus ve konut yoğunluğu arasında pozitif ilişkinin bulunduğu
bildirilmektedir (Syphard ve diğerleri. 2007).
Orman yangınlarından kaynaklanan ekolojik hasar, toplulukların ekonomik faaliyetlerini ve
istihdam edilebilirliğe zarar verebilir (Butry vd., 2001). ABD'de, yoksul toplulukların yaşadığı
bölgelerde başlayan orman yangınlarının, kaynak yetersizliği nedeniyle hızla söndürülemediği
(Mercer ve Prestemon 2005) alan yazında belirtilmektedir.
Bir afet türü olan orman yangınlarını sosyal-ekolojik sistemin etkileşimi üzerinden
kavramsallaştırmak bu tür afetlerin yönetiminde yeni bakış açıları sağlamaktadır. Orman
yangınına bağlı çevresel adalet sorunları, mülk tahribatı ve geçim kaybının ötesine geçmektedir.
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Kimin savunmasız ve neden savunmasız olduğuna ilişkin farkındalık çözümlerin çevresel
adalete doğru genişlemesini sağlayabilmektedir (Davies vd., 2018).
Yeşil Sosyal Hizmet
Orman yangınlarına karşı savunmasız olan dezavantajlı nüfus grupların güçlendirilmeleri,
toplumsal dayanıklılığın arttırılması kırılganlığın azaltılması ile gerçekleşmektedir (Coughlan
vd.,2019). Bu bağlamda çevresel adaletin sağlanmasına dönük politikalar, programlar ve
uygulamalar sosyal savunmasızlığı azaltarak toplumsal dayanıklılığı arttırabilir. Orman yangını
ve çevresel bozulma hakkında farkındalığı artırmada, insanların afetten önce ve sonrasında
sosyal kırılganlıkların azaltılmasında, dayanıklılığın artırılmasında ve çevresel adaleti sağlamak
için toplulukları harekete geçirmede sosyal hizmet uzmanlarının önemli rolleri bulunmaktadır.
Genel olarak toplumsal dayanıklılık kırılganlığın karşıtı olarak görülmektedir (Cutter, Boruff
ve Shirley 2003) ve afet bölgesinde yaşayan yerel halkın uyarlanabilir kapasitesi ile ilişkilidir.
Uyarlanabilir kapasite bir topluluğun afet olayıyla başa çıkma ve bundan kurtulma yeteneğini
göstermektedir (Coughlan vd.,2019) ve bir hanenin veya topluluğun geçmiş deneyimlerine
dayanarak risklere ve tehlikelere karşı uyumlu yanıt verme yeteneğini ifade eder. Orman
yangınlarına dayanıklı topluluk yapılarının oluşturulması yeterli uyarlanabilir kapasitenin
oluşturulmasına bağlıdır (Coughlan vd.,2019). Uyarlanabilir kapasite, orman yangınlarının
uzun vadeli, potansiyel etkilerini azaltmaya yönelik maddi ve sosyal kaynakları yönlendirmek
için motivasyonu ve organizasyonel yeteneği içerir (Paveglio vd., 2012). Yüksek düzeyde
uyum sağlama kapasitesi, yüksek düzeyde sosyal sermayeyi ve uyumu gerektirmektedir
(Coughlan vd.,2019).
Çevresel adaletin savunuculuğu, uygulayıcıların, insanları etkileyen ve çevreyi yok eden
yapısal ve bireysel baskı biçimleriyle mücadele etmelerini gerektirir ve çevresel adaletin
sağlanmasına dönük sosyal hizmet alanına özgü uygulamalar yeşil sosyal hizmet olarak
kavramsallaştırılmaktadır. Yeşil sosyal hizmetin amacı, afetten etkilenenlere yönelik
müdahalelerin tüm aşamalarında (değerlendirme, planlama, hazırlık, kurtarma ve iyileşme)
etkilenen toplulukların karar verme süreçlerine aktif katılımlarının sağlanması için onları
güçlendirmektir (Dominelli, 2011).
Dominelli (2012)’ye gore; yeşil sosyal hizmet uzmanları:
•İnsan hakları ihlalini
•Çevresel bozulmayı
• Eşitsizlikleri sürdüren ve kurumsal hesap verebilirlikten yoksun bir ekonomik sistemi
• Kültürel çeşitliliğin ve yerli yaşam tarzlarının onaylanmamasını
• Özellikle sürdürülemez ekonomik gelişmelerle ilişkili olanlar olmak üzere, insan dostu
yerleşim birimlerinin ve destekleyici topluluk ilişkilerinin eksikliğini
• İnsanların esenliğini destekleyen sağlık ve sosyal hizmetlerdeki eksiklikleri
• Doğaya ve fiziksel çevreye özen gösterilmemesini
• İnsanlar arasındaki ve insanlarla ekosistem arasındaki karşılıklı bağımlılığın tanınmamasını
• Dayanıklı inşa edilmiş altyapıların, kaynakların eksikliğini sorunsallaştırır (Dominelli, 2012).
Sosyal hizmet uzmanları çevresel adaletin sağlanmasına dönük kaynakların seferber
edilmesinde, sosyo-ekonomik ve çervesel kalkınma modellerinin oluşturulmasında önemli
roller üstlenmektedirler (Dominelli, 2013).
Dominelli (2013)’e göre; yeşil sosyal hizmet uzmanları, afetlerden etkilenen insanlara yönelik
olarak aşağıdaki işlevleri üstlenirler:
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• ihtiyaçları değerlendirmek,
• mal ve hizmetleri koordine etmek ve ihtiyaç sahibi topluluklara teslim etmek,
• aile birleşimine yardım etmek
• bireylerin ve toplulukların hayatlarını yeniden inşa etmelerini, dayanıklılık geliştirmelerini ve
gelecekteki riskleri en aza indirgemek için kapasite oluşturmalarını desteklemek
• çevreyi koruyan ve gelecekteki felaketleri önleyen değişiklikleri savunmak, lobi yapmak ve
harekete geçirmek.
Dominelli (2012, s.25)’e göre; yeşil sosyal hizmet insanlar arasındaki karşılıklı bağımlılıklara,
fiziksel ortamlarında insanlar ile flora ve fauna arasındaki ilişkilerin sosyal organizasyonuna;
ve sosyo-ekonomik ve çevre krizleri ile insanların ve dünyanın refahını olumsuz şekilde
etkileyen kişilerarası davranışlar arasındaki etkileşimlere odaklanarak; insanların oluşturduğu
toplumların sosyal temelini, birbirleriyle ve doğayla olan ilişkilerini nasıl
kavramsallaştırdıklarına ilişkin dönüşümü tartışarak günümüzdeki sorunları ele almayı
önermektedir. Bunlar;
- güç ve kaynakların eşitsiz dağılımı dahil yapısal eşitsizliklerle mücadele edilmesini
-yoksulluğun ortadan kaldırılmasını
-küresel karşılıklı bağımlılıkların, dayanışmanın ve eşitlikçi sosyal ilişkilerin teşvik edilmesini
-toprak, hava, su, enerji kaynakları ve mineraller gibi sınırlı doğal kaynakların herkesin yararına
kullanılması
-dünyanın flora ve faunasının korunmasını içerir (Dominelli, 2012)
Sosyal hizmet uzmanlarının afetlerde zarar görmüş topluluklara yönelik rolleri ise;
• kolaylaştırıcı
• koordinatör
• kaynakları ve topluluğu harekete geçirici
• toplulukla yöneticiler arasında ve farklı gruplar arasında arabuluculuk
• danışmanlık
• savunuculuk
• eğitmenlik
• afetin psikososyal etkileriyle baş etmede insanlara yardımcı olabilmek için terapistlik
• ekosistem/fiziksel çevrenin koruyuculuğu etrafında toplanmaktadır (Dominelli, 2009, 2012).
Eğitim ile insanlarda afet bilincinin oluşturulması afetlere hazırlıkta ve risklerin azaltılmasında
önemli bir boyuttur. Bilinçli ve eğitimli bir nüfusa sahip olmak afet riskinin ve etkilerinin
azaltılmasında önemli bir faktördür (Dominelli, 2013). Bu bağlamda sosyal hizmet
uzmanlarınca gerçekleştirilecek eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına gereksinim
duyulmaktadır.
Orman yangınları karşısında toplulukların dayanıklılığın arttırılması yeşil sosyal hizmet alanına
özgü bakış açısını ve uygulamaları gerektirmektedir. Yeşil sosyal hizmet insanların ve çevrenin
refahını arttırmaya dayanan bir uygulama biçimi olarak çevresel adaletin gerçekleştirilmesiyle
ilgilidir. İnsanların fiziksel çevrelerini koruyan faaliyetleri harekete geçirmelerine, organize
etmelerine yardımcı olarak çevresel adaleti teşvik etmeyi ve çevresel adaletsizliğe direnmeyi
amaçlar (Dominelli, 2013). Güç ilişkilerinin insan etkileşimlerini şekillendirdiğinin farkındalığı
içerisinde tüm canlıların hayatta kalmasını sağlamak için insanların birbirlerine ve çevreye özen
göstermesine olanak sağlayan sürdürülebilir bir bakım etiğine dayalı bir politik duruşu temsil
eder (Dominelli, 2013).
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SONUÇ
Riski en aza indirmek ve toplulukları, mahalleleri ve haneleri bu tür afetlere karşı hazırlamak
ve afet sonrasında onları güçlendirmek için gerekli sosyal hizmet uygulamalarının
oluşturulması gerekmektedir. Böylelikle savunmasız dezavantajlı grupların dahil olduğu yerel
topluluklarda dayanıklılık arttırılabilir. Çevresel bozulmanın önlenmesine yönelik çevresel
adaleti önceleyen politikaların oluşturulmasında da yeşil sosyal hizmetin sunabileceği bakış
açısı önemli görülmektedir. Ayrıca sosyal hizmet disiplini içerisinde Türkiye de orman
yangınlarının yerel topluluklar üzerindeki sosyal ve ekonomik etkilerine ve müdahele
önermelerine dönük araştırmaların yapılması bir başka gerekliliği oluşturmaktadır. Bu sayede
çevresel adalete olan gereksinim ve çözüm önerileri oluşturularak gerekli sosyal hizmet
müdahaleleri oluşturulabilir.
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PANDEMİ DÖNEMİNDE ÜLKELERİN AFETE DİRENÇLİLİKLERİNİN RİSK
YÖNETİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
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ÖZET
İnsan kaynaklı afetler arasında yer alan salgın hastalıkların yayılımında, ülkelerin afete
dirençlilikleri, salgının boyutu ve ülkelerin başa çıkma kapasiteleri önem kazanmaktadır. Afet
risk yönetimi, afet öncesi kırılganlıkların azaltılmasına odaklanırken, afet direnci ise, toplumun
tehlikenin etkilerine uyum sağlamasına olanak tanımaktadır. Afete dirençlilik, fiziksel, sosyal,
ekonomik aktörlerin afetlerde işlev görme kabiliyetini arttırmaktadır. Böylece afetler meydana
geldiğinde adaptasyonun sağlanması yoluyla toplumsal güçlendirme gerçekleştirilebilir.
Ülkelerin tehlikelerle baş etme kapasiteleri aynı zamanda onların dirençliliğini de
açıklamaktadır. Çalışmanın amacını, ülkelerin pandemi döneminde, salgın riskleri ve başa
çıkma kapasitelerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Ülkelerin afetlere
dirençlilikleri incelenmiştir. Çalışmada Covid 19 sürecini de kapsayan 2021 yılı İnform riski
verileri kullanılmıştır. Bu endeks de doğal kaynaklı afetler kısmında yer alan “salgın” başlığı
altında ülkelerin riskleri incelenmiş ve bu dönemde en çok ihtiyaç duyulan “sağlık hizmetlerine
erişim” başata olmak üzere, “başa çıkma kapasiteleri”(dirençlilikleri), risk dereceleri ve risk
sınıfları ülkeler bazında karşılaştırılmıştır. Araştırma kapsamında 191 ülkenin verisine
ulaşılmıştır. Araştırma verileri SPSS 24 programında analiz edilmiş ve yorumlanmıştır.
Araştırma sonuçları incelendiğinde, ortalama olarak salgın riski, sağlık hizmetlerine erişim
eksikliği, başa çıkma kapasite eksikliği ve risk endeksleri incelendiğinde yüksekten düşük
düzeye göre ortalama sıralamaların çok değişmediği ve Afrika Grubu- Asya ve Pasifik GrubuLatin Amerika ve Karayipler Grubu- Doğu Avrupa Grubu- Batı Avrupa Grubu şeklinde bir
sıralamanın takip ettiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Salgın, Risk yönetimi, Toplumsal dirençlilik
INVESTIGATION OF DISASTER RESISTANCE OF COUNTRIES IN TERMS OF
PANDEMIC IN TERMS OF RISK MANAGEMENT
ABSTRACT
In the spread of epidemics, which are among the man-made disasters, the disaster resilience of
the countries, the size of the epidemic and the coping capacity of the countries gain importance.
While disaster risk management focuses on reducing pre-disaster vulnerabilities, disaster
resilience allows society to adapt to the effects of the hazard. Disaster resilience increases the
ability of physical, social and economic actors to function in disasters. Thus, social
empowerment can be achieved through adaptation when disasters occur. The capacity of
countries to deal with threats also explains their resilience. The aim of the study is to examine
the epidemic risks and coping capacities of countries during the pandemic period.
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In this context, the resilience of countries to disasters has been examined. Inform risk data of
2021, including the Covid 19 process, were used in the study. In this index, the risks of countries
were examined under the title of "epidemic" in the natural-sourced disasters section, and their
"coping capacities" (resilience), risk degrees and risk classes were compared on the basis of
countries, especially "access to health services" that were most needed in this period. Within
the scope of the research, the data of 191 countries were reached. The research data were
analyzed and interpreted in the SPSS 24 program. When the results of the research are
examined, when the epidemic risk, lack of access to health services, lack of coping capacity
and risk indices are examined, it is seen that the average rankings from high to low do not
change much, Africa Group-Asia and Pacific Group-Latin America and Caribbean Group-East
Europe Group-Western. It was observed that a ranking in the form of the European Group was
followed.
Keywords: Epidemic, Risk management, social resilience
GİRİŞ
Pandemik hastalık ve iklim değişikliği büyük benzerliklere sahiptir. Her ikisi de halk sağlığını
ve sosyo-ekonomik istikrarı büyük ölçüde tehdit etmektedir. Bostrom vd.’nin yapmış olduğu
araştırmada, katılımcıların, iklim değişikliğinin doğal çevre için daha çok tehdit olarak
algılanması dışında, her iki risk de iyi bilinen, kontrol edilebilir ve orta derecede tehdit edici
olarak tanımlanmıştır. Çalışmaya katılanlar bu riskleri hafifletme konusunda kendilerini orta
derecede etkili hissettiklerini belirtmişlerdir. Ancak pandemi söz konusu olduğunda
tanımlamalar biraz daha farklılaşmıştır. Risk araştırmalarına dayalı pandemi stratejilerini ve
planlarını kullanmadaki başarısızlıkları, hissettikleri baskı duygusunu arttırmıştır. Kritik
dönemde planlamalar görmezden gelinmiş olup, bazı yerlerde kısmen halk sağlığı açısından
bölgeler, ülkeler arasında farklılıklar ortaya çıkmıştır (Bostrom, Böhm, O’Connor, Hanss,
Fernandez, & Halder, 2020, s. 908).
Dirençlilik, temelde bir sistemin, topluluğun ya da bireyin rahatsızlık verici durumlar, ani
gelişen olaylar ve değişimle nasıl başa çıkabileceği ile ilgili bir kavramdır. Dirençlilik, artan
risk ve belirsizlik ortamında geleceğin sürdürülebilirliği hakkında mevcut düşüncenin
çerçevesini oluşturmaktadır (Mitchell & Harris, 2012, s. 1). Dirençli bir sistemin özellikleri ise
şu şekilde tanımlanmaktadır (Mitchell & Harris, 2012, s. 2):
- Karar alma süreçlerinde katılıma dahil edilenlerin ve ekonomik fırsatların mevcudiyeti
konularında yüksek düzeyde çeşitlilik
- Farklı ölçeklerdeki kurum ve kuruluşlar arasındaki bağlantı düzeyi, bilgi değerlendirme ve
öğrenmenin bu kurumlar arasında yukarı ve aşağı yayılma derecesi
- Değişim süreçlerini öngörmek ve yönetmek için farklı bilgi biçimlerinin ne ölçüde
harmanlandığı
- Sistem içindeki bazı yönlerin tüm sistemin çökmesine yol açmadaki başarısızlık derecesi
- Risklerin sistemin bileşenlerine ne ölçüde dağıtıldığı ve risklerin eşitlik düzeyi
- Bireylerin gömülü yapılar içinde desteklenmesine izin veren sosyal uyum ve sermaye
derecesi.
Dirençliliği ölçmek için oluşturulan her bir bileşen afete dayanıklı bir toplumun özelliklerini
oluşturmaktadır. Bu kapsamda Hyogo Eylem Çerçevesi beş temel alana odaklanmaktadır
(Oddsdóttir, Lucas, & Combaz, 2013, s. 3).
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Yönetim

Risk Değerlendirmesi

Bilgi ve Eğitim

•DRR politikası, planlaması ve öncelikleri
•Yasal ve düzenleyici sistemler
•Kalkınma politikaları ve planlama ile entegrasyon
•Kurumsal kapasiteler ve sorumlulukların dağılımı

•Tehlikeler/risk verileri ve değerlendirme
•Güvenlik açığı/kapasite ve değerlendirmesi
•Bilimsel ve teknik kapasiteler ve yenilik

•Kamu bilinci
•Bilgi yönetimi ve paylaşımı
•Eğitim ve öğretim
•Kültürler, tutumlar, motivasyon
•Öğrenme ve araştırma

Risk Yönetimi ve
Güvenlik Açığı Azaltma

•Çevre ve doğal kaynakların yönetimi
•Sağlık ve esenlik
•Sürdürülebilir geçim kaynakları
•Sosyal koruma
•Finansal araçlar
•Fiziksel koruma; yapısal ve teknik önlemler
•Planlama

Afete Hazırlık ve
Müdahale

•Organizasyonel kapasiteler ve koordinasyon
•Erken uyarı sistemleri
•Hazırlık ve acil durum planlaması
•Acil durum kaynakları ve alt yapısı
•Acil müdahale ve kurtarma
•Katılım, gönüllülük, hesap verebilirlik

Şekil 1: Tematik Alanlara Göre Dayanıklılığın Bileşenleri
Kaynak: (Oddsdóttir, Lucas, & Combaz, 2013, s. 3).
Afete dirençliliğin kazandırılmasında riskin yönetilebilmesi önem arz etmektedir. Hyogo
Eylem çerçevesinde de görüldüğü üzere, beş temel kategoride de odaklanılan konuların farklı
boyutları ile risk yönetimi çerçevesinde oluşturulduğu görülmektedir.
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Risk, tanım olarak “belirli bir alandaki tehlike olasılığına göre kaybedilecek değerlerin
ölçüsüdür”. Risk yönetimi ise, “ülke, bölge, kent ölçeğinde ve yerel ölçekte risk türleri ve
düzeylerini tespit etme, azaltma ve paylaşma çalışmaları ile bu alandaki planlama esaslarıdır”
(AFAD, 2021, s. 15). Dirençlilik ise, “bir topluluğun ve sistemin sosyolojik, psikolojik ve
fiziksel kapasitesi ile, afetlerin ve acil durumların üstesinden gelebilme, en az zararla
atlatabilme ve denge durumuna tekrar ulaşabilme yeteneğidir” (Varol & Kırıkkaya, 2017, s. 2).
İnsan kaynaklı afetler arasında yer alan salgın hastalıklar, ülkelerin afete dirençliliklerine,
salgının boyuta göre başa çıkma kapasiteleri bu kapsamda dikkat edilmesi gereken bir konu
olarak görülmelidir. Salgın hastalıklar yapıları itibari ile “endemi, epidemi ve pandemi” olmak
üzere üç gruba ayrılırlar.
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Endemi, “belirli bir nüfus içerisinde her zaman var olan ve dışarıdan bir etki olmaksızın belli
bir popülasyonda varlığını sürdürebilen bir hastalık” olarak tanımlanır (Tunç & Atıcı, 2020, s.
331). Epidemik ise “Belli bir bölgede ya da belirli bir grup insan arasında belirli bir zaman
diliminde normalde var olmayan bir hastalığın ortaya çıkması ve hızlı bir şekilde yayılmasıdır
(AFAD, 2021, s. 30). Pandemi ise, “bir kıtada hatta tüm dünya üzerinde yayılan ve etkisini
gösteren hastalık” olarak tanımlanmaktadır (Tunç & Atıcı, 2020, s. 331). Bulaşıcı hastalık
salgınları gibi biyolojik tehlikeler, insan nüfusu için başlıca sağlık risklerinden biri olarak kabul
edilir. Enfeksiyonların kontrolü ve yönetiminde yukarıdan aşağıya çabanın yanı sıra, bireysel
ve hane düzeyindeki çabaların da biyolojik tehlikeler için dayanıklılığın arttırılmasındaki önemi
büyüktür. Halihazırda ilgili afet riskini, azaltma programları ve politikalarının planlanması için
kentsel nüfus için üstlenilen bilgi, algı, tutum ve davranış kalıplarının anlaşılması ve
yönlendirilmesi gerekmektedir (Chan, Huang, Lo, Hung, Wong, & Wong, 2020, s. 2). Pandemi
riski, insanlardaki yaygın bulaşıcı hastalıkların insan sağlığı, ekonomiler ve topluluklar
üzerindeki etkisinin beklenen değeridir. Bu riskin göze çarpan özelliği, meydana gelme olasılığı
düşük olmak ile birlikte yıkıcılık etkisinin yüksek düzeyde olması ve küresel bir etki
yaratmasıdır (Jonas, 2013, s. 2). Epidemik olaylar, olağan dışı durumlardır. Olağan dışı durum
yönetiminde, hizmet gereksinimi olan gruplara etkili bir sağlık hizmetinin sunulması, acil
yardım yönetimi, toparlanma ve yeniden yapılanma önemlidir. Ancak kriz durumlarında bu
koordinasyonların etkin olması ve etkili bir kriz yönetiminin gerçekleştirilebilmesi, öncesinde
risk yönetiminin farkına varılmasını gerektirir. Kriz anı ve sonrası yönetim modeli kadar,
öncesindeki önleme ve etkisini azaltma etkinliklerini de içinde barındırmaktadır (Koçak, 2018,
s. 7). O yüzden afet yönetimi, risk yönetimi ve kriz yönetimi olarak iki bölümde ele alındığı
takdirde afetler karşısında başarılı bir yönetim modeli oluşturulabilecektir. Ayrıca her olağan
dışı durum birbirinden farklılık gösterir. Her olağan dışı durum türü için risk yönetim planları
da bu açıdan farklılaşacaktır. Afete dirençli toplumlar afetler karşısında başa çıkma kapasitesi
gösterebilen ve afetler karşısında bilinç düzeyi gelişmiş olan bireylerden oluşmaktadır. Riski
yönetebilme kapasitesi, afetler gerçekleşmeden önce, maruz kalınabilecek olası tehlike ve
riskler çerçevesinde acil durum planlarını hazırlamalarına bağlıdır. Afete direnç, afetler
karşısında hazır olma ve krizi yönetebilme becerisidir. Deprem gibi önlenemeyen doğal afetler
karşısında alınacak önlemler ile hazırlıklı olmak, ya da kuraklık gibi uzun vadeli afetlere
yönelik önlemler geliştirmek ve bu önlemleri uygulayabilmeyi gerektirmektedir. Risk
yönetiminin bir parçası da toplumun bu afetler konusunda bilinçli hale gelmesi olarak
belirtilebilir. Afetlerde uluslararası risk azaltma politikaları incelendiğinde; önlem almak, risk
olasılıkları konusunda kamuoyunu bilgilendirmek, hazırlanmak için eğitimlerin
gerçekleştirilmesi, sağlık kuruluşlarına özel önem verilmesi, bu gibi yerlerin zarar
görebilirliğinin azaltılması, konu başlıklarını özellikle barındırmaktadır (Koçak, 2018, s. 252).
Afet risk yönetimi doğası gereği transdisipliner iş birliğini gerektirmektedir. Böylece farklı
uzmanlık alanları bütünsel bir iş birliği içinde yürütülebilir. Karma yaklaşıma sahip olması,
afete dirençli toplumlar ve sistemler oluşturulmasını sağlar (Varol & Kaya, Afet Risk
Yönetiminde Transdisipliner Yaklaşım, 2018, s. 7). Şiddeti yüksek olan bir salgın; ekonomide
keskin düşüşler ile sefaleti tetikleyecek, küresel ölçekte toplumsal bozulmalara ve şiddete neden
olacak bir felaket ve risk olarak görülmelidir. Bu durumdan en çok etkilenenler ise yoksullar
ve kırılgan durumda olan ülkelerdir (Jonas, 2013, s. 1). Toplumsal Dirençliliğin kazandırılması
için Sendai Afet Risk Azaltma çerçevesi hazırlanmış ve dört ana hat üzerinde durulmuştur
(Yücel, 2020, s. 350).
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1. Afet riskini anlamak,
2. Afet riskini anlamak için afet riski yönetişimini güçlendirmek,
3. Dirençlilik için afet riskinin azaltılmasına yatırım yapmak
4. Etkili müdahale için afete hazırlığı güçlendirmek, iyileştirmek ve yeniden iyileştirme
çalışmalarına odaklanmaktadır.
Görüldüğü üzere ilgili risk azaltmanın bir yolu da toplumsal dirençliliğin kazandırılmasından
geçtiği odak noktaları arasında yer almaktadır. İlgili risk yönetim çabalarının tümü, bütünleşik
afet yönetiminin bir parçasını oluşturmaktadır. AFAD’ın tanımına göre bütünleşik afet
yönetimi “afetlerle baş edebilen, dayanıklı ve dirençli bir toplum oluşturmak için tüm tehlikeleri
dikkate alan, afet yönetiminin önleme, zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme
aşamalarında yapılması gereken çalışmalar ve alınması gereken önlemleri, toplumun tüm güç
ve kaynaklarını kullanarak gerçekleştirebilen bir yönetim süreci” olarak tanımlanmaktadır
(Alkın, 2021, s. 22). Afet risk yönetimi, afet öncesi kırılganlıkların azaltılmasına odaklanırken,
afet direnci ise, toplumun tehlikenin etkilerine uyum sağlamasına olanak tanıyan ve fiziksel,
sosyal, ekonomik aktörlerin olayda işlev görme kabiliyetini arttıran adaptasyon seçenekleri
sunarak toplumsal güçlendirmenin gerçekleştirilmesidir. Bu adaptasyon seçenekleri, sistem
bileşenlerinin afet öncesi performans düzeyine mümkün olduğunca çabuk geri dönmek için
tehlike etkileriyle başa çıkmasına ve bu etkilerden kurtulmasına yardımcı olur (Siminovic,
2016, s. 86). Bu tehlike etkileri ile başa çıkabilmek de “hazırlıklı dirençli toplum” ile,
toplumdaki tüm bireylerin afet olayıyla başa çıkma sorumluluğunu paylaşmalarını sağlayarak
toplumların farkındalık, hazırlık ve dayanıklılık ihtiyacına vurgu yapmaktadır (Crawford,
Langston, & Bajracharya, 2012, s. 126).
Araştırma verileri İnform risk endeksinden alınmıştır (European Commssion, 2021). Bu
endeks, 191 ülkeye ait farklı kategorilerdeki verilerden oluşmaktadır. Risk yönetim endeksi,
çeşitli afet olayları ve ülkelerin maruz kalabilecekleri tehlikelerin değerlendirildiği bir
sıralamadır. Ülkelerin tehlikeli durumlarda yardıma gereksinim duyma derecesini ortaya
koymaya çalışmaktadır. Zarar görme olasılığı yüksek olan ülkelerin önceden öngörülmesi, buna
yönelik hafifletme ve bu tehlikelere hazırlamayı içermektedir (European Commission, 2021).
Tehlike maruziyeti yüksek olan ülkelerin ya da zarar görebilir grupların afete dirençlilik
kazandırılması açısından güncel durumun net değerlendirilmesi, risk yönetimi için önem arz
etmektedir. Hangi tehlike ve risklerle karşı karşıya olduğumuzu öngöremezsek, dirençlilik
kazandırılması adına yapılacak çalışmalar da eksik ve yetersiz kalacaktır. Bu bağlamda net
durum değerlendirmesi yapılması ve gerekli önlemler alınması, halkın daha etkin şekilde afet
türlerine göre eğitilmesi toplumsal dirençlilik kazandırılması açısından önem arz etmektedir.
Bir toplumdaki afetlere karşı dirençlilik fazla ve kırılganlık az ise, o toplumun afetlerle başa
çıkma kapasitesi de o oranda yüksek olacaktır (Varol & Kırıkkaya, 2017, s. 2). Afetlerde,
özellikle de salgınlarda sağlık hizmetlerinin sunumu sırasında öncelikle olan hizmetlerin
belirlenmesi önemlidir. Özellikle afetlerde enfeksiyon hastalıklarının salgınlara dönüşmesini
engellemek amacıyla, sağlık çalışanlarına, afetlerde görev alacak ekiplere ve yöneticilere
toplumun hastalıklardan korunması ve hastalıkların kontrol altına alınabilmesine yönelik olarak
bilgi, beceri ve davranış kazandıracak eğitimler verilmeli ve bu eğitimler topluma yayılmalıdır.
Dirençlilik kazandırma adına verilecek eğitimlerin içeriğini enfeksiyon hastalıklarının
salgınlara dönüşmesinde rol oynayan etmenler, aşılama, çevre sağlığı koşullarının önemi,
bölgeye yeni hasta kişilerin girmesinin yaratacağı etkiler ve beslenme bozukluğu gibi birçok
problemin de yaratabileceği riskler öğretilmelidir (Çalışkan & Özcebe, 2013, s. 586). Afetlere
ve özellikle de salgınlara karşı toplumsal dirençlilik kazandırılması bu konuda önemlidir.
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Afete dirençlilik, bir yanıyla da afetlerde başa çıkma kapasitesindeki yeterliliklerle de ilgilidir.
İnform risk endeksinde başa çıkma kapasitesine ait bir ülkenin yeterliliği değerlendirilirken
aşağıdaki alt başlıklara göre gruplandırılmaktadır:
Afet Risk
Yönetimi Bilgi
Merkezi (DRR)
Kurumlar
Devlet Yönetimi
Başetme Kapasite
Eksikliği

Haberleşme

Altyapı

Fiziksel Altyapı
Sağlık
Sistemlerine
Ulaşım

Şekil 2: Baş Etme Kapasitesine Ait Alt Kategoriler
Kaynak: (European Commission, 2021).
Şekil 2’de görüldüğü üzere baş etme kapasite eksikliğine bakılırken ülkelerin devlet kurumları
ve afet yönetim bilgi merkezlerinin yeterliliği ile alt yapıya ait olan haberleşme, fiziksel
altyapının yeterliliği ve sağlık sistemlerine ulaşım konusundaki yeterlilikler incelenmektedir.
Salgın hastalık konusu İnform risk endeksine doğal kaynaklı tehlike ve maruz kalma başlığı
altında 2011’den sonra dahil edilen alt başlık olmuştur. Son zamanlarda özellikle, Ebola, Orta
Doğu Solunum Sendorunu, Zika ve Covid gibi salgın hastalıklar ve ortaya çıkan pandemiler bu
riskin de gözardı edilmeyerek ülkelerin maruz kalabilecekleri riskler arasında sayılmıştır
(Poljanšek, Ferrer, Vernaccini, & Messina, 2018, s. 5).
Araştırmanın Metodolojisi
Çalışmada Covid 19 sürecini de kapsayan 2021 yılı İnform risk endeksinde doğal kaynaklı
afetler kısmında yer alan “salgın” başlığı altında ülkelerin riskleri incelenmiş ve bu dönem de
en çok ihtiyaç duyulan “sağlık hizmetlerine erişim”, “başa çıkma kapasiteleri”(dirençlilikleri)
ülkeler bazında karşılaştırılmıştır. Araştırma verileri İnform risk endeksinden alınmıştır
(European Commssion, 2021). Bu endeks, 191 ülkeye ait farklı kategorilerdeki verilerden
oluşmaktadır. Risk yönetim endeksi, çeşitli afet olayları ve ülkelerin maruz kalabilecekleri
tehlikelerin değerlendirildiği bir sıralamadır.
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Araştırmada incelenen konuya ilişkin hipotezler aşağıda şekilde oluşturulmuştur:
H1: Ülke gruplarına göre salgın riski farklılık göstermektedir.
H2: Ülke gruplarına göre risk sınıfları farklılık göstermektedir
H3: Ülke gruplarına göre sağlık hizmetlerine erişim farklılık göstermektedir
H4: Ülke gruplarına göre başa çıkma kapasiteleri farklılık göstermektedir.
H5: Ülke gruplarına göre inform risk endeksi farklılık göstermektedir.
H6: Başa çıkma kapasitesi salgın riskini etkilemektedir.
H7: Salgın riski sağlık hizmetlerine erişimi etkilemektedir.
Analize dahil edilen ülkeler bulundukları Birleşmiş Milletler Bölgesel Gruplarına göre
gruplandırılarak incelenmiştir. Tablo 1’de ülkeler ve bulundukları gruplar yer almaktadır.
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Tablo 1: Ülkeler ve Grupları
Afrika Grubu
Asya ve Pasifik Grubu Latin Amerika ve Karayipler Grubu Batı Avrupa ve Diğer Devletler Grubu Doğu Avrupa Grubu
Cezayir
Afganistan
Arnavutluk
Antigua ve Barbuda
Avustralya
Angola
Bahreyn
Arjantin
Avusturya
Ermenistan
Benin
Bangladeş
Bahamalar
Belçika
Azerbaycan
Botsvana
Butan
Barbados
Kanada
Belarus
Burkina Faso
Brunei Sultanlığı
Belize
Danimarka
Bosna Hersek
Burundi
Kamboçya
Bolivya
Finlandiya
Bulgaristan
Cabo Verde
Çin
Brezilya
Fransa
Hırvatistan
Kamerun
Kıbrıs
Şili
Almanya
Çek Cumhuriyeti
Orta Afrika Cumhuriyeti
Fiji
Kolombiya
Yunanistan
Estonya
Çad
Hindistan
Kosta Rika
İzlanda
Gürcistan
Komorlar
Endonezya
Küba
İrlanda
Macaristan
Kongo
İran
Dominika
İsrail
Letonya
Kongo DR
Irak
Dominik Cumhuriyeti
İtalya
Litvanya
Fildişi Sahili
Japonya
El Salvador
Lihtenştayn
Moldova Cumhuriyeti
Cibuti
Ürdün
Grenada
Lüksemburg
Karadağ
Ekvador
Kazakistan
Guatemala
Malta
Kuzey Makedonya
Mısır
Kiribati
Guyana
Hollanda
Polonya
Ekvator Ginesi
Kore DPR'si
Haiti
Yeni Zelanda
Romanya
Eritre
Kore Cumhuriyeti
Honduras
Norveç
Rusya Federasyonu
Esvatini
Kuveyt
Jamaika
Portekiz
Sırbistan
Etiyopya
Kırgızistan
Meksika
ispanya
Slovakya
Gabon
Lao PDR
Nikaragua
İsveç
Slovenya
Gambiya
Lübnan
Panama
İsviçre
Ukrayna
Gana
Malezya
Paraguay
Birleşik Krallık
Gine
Maldivler
Peru
Amerika Birleşik Devletleri
Gine-Bissau
Marşal Adaları
Saint Kitts ve Nevis
Kenya
Mikronezya
Saint Lucia
Lesoto
Moğolistan
Saint Vincent ve Grenadinler
Liberya
Myanmar
Surinam
Libya
Nauru
Trinidad ve Tobago
Madagaskar
Nepal
Uruguay
Malaw i
Umman
Venezuela
Mali
Pakistan
Moritanya
Palau
Mauritius
Filistin
Fas
Papua Yeni Gine
Mozambik
Filipinler
Namibya
Katar
Nijer
Samoa
Nijerya
Suudi Arabistan
Ruanda
Singapur
Sao Tome ve Principe
Solomon Adaları
Senegal
Sri Lanka
Seyşeller
Suriye
Sierra Leone
Tacikistan
Somali
Tayland
Güney Afrika
Doğu Timor
Güney Sudan
Tonga
Sudan
Türkiye
Tanzanya
Türkmenistan
Togo
Tuvalu
Tunus
Birleşik Arap Emirlikleri
Uganda
Özbekistan
Zambiya
Vanuatu
Zimbabve
Vietnam
Yemen
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Tablo 1’de görüldüğü üzere ülkeler Birleşmiş Milletler Bölgesel Grupları dikkate alınarak 5
gruba ayrılmıştır. Bu gruplar Afrika (55 ülke), Asya ve Pasifik (56 ülke), Latin Amerika ve
Karayipler (32 ülke), Batı Avrupa ve Diğer Devler (25 ülke) ile Doğu Avrupa (23 ülke) Grubu
şeklindedir.
Tablo 2: Ülke gruplarına göre risk dereceleri
Sağlık
Başa
Salgın
İnform
çok
çok
düşük orta
hizmetlerine
çıkma
riski
riski
düşük yüksek
ülke grubu
erişim
kapasitesi
ortalama ortalama
ortalama ortalama
risk grubu
Asya ve
5,01
4,24
4,53
7
4
16
17
Pasifik
3,91
Grubu
Doğu
3,19
2,20
3,31
9
0
8
5
Avrupa
2,52
Grubu
Batı
Avrupa ve
1,97
,58
1,72
16
0
9
0
Diğer
1,82
Ülkeler
Grubu
Afrika
5,99
6,47
6,29
0
12
6
20
5,08
Grubu
Latin
Amerika ve
4,79
3,93
4,11
3
0
15
9
3,48
Karayipler
Grubu

yüksek

Tablo 2’de görüldüğü üzere, ülkelere göre 2021 yılı salgın riski, sağlık hizmetlerine erişim,
başa çıkma kapasite eksikliği, İnform riski ve risk grupları verilmiştir. Buna göre genel risk
endeksi en yüksek ülke grubu 5.08 ile Afrika Grubu iken, en düşük risk endeksi ise Batı Avrupa
ülkeleri olarak görülmektedir. Bu grupta yer alan ülkelerin çoğu çok yüksek risk sınıfında
bulunmaktadır. Başa çıkma kapasitesi yetersizliği en yüksek olan grup yine Afrika ülkeleri
olmaktadır. Salgın riski açısından da 5.99 ile en yüksek risk grubunda bulunmaktadır. Sağlık
hizmetlerine erişim eksikliği yine 6.47 ortalama ile Afrika ülke grubunda yer almaktadır.
Ardından ise risk düzeylerine göre Asya ve Pasifik, Latin Amerika ve Karayipler, Doğu Avrupa
ile Batı Avrupa ve diğer devletler grubu gelmektedir. Asya ve Pasifik grubunun risk sınıfları
açısından daha karmaşık bir grup içinde yer aldığı görülmektedir. Asya ve Pasifik grubunda yer
alan ülkelerden 4 tanesi çok yüksek risk düzeyine sahipken, 7 tanesi ise çok düşük risk
düzeyinde yer almaktadır. Asya ve Pasifik grubunu her risk sınıfında ülkeyi bulundurduğu
görülmektedir. Batı Avrupa grubunda bulunan ülkelerin ise genel risk endeksinin çok düşük ve
düşük olarak gruplandığı görülmektedir. Salgın riskinin en düşük olduğu grup olmak ile birlikte
sağlık hizmetlerine erişim yönünden de başa çıkma kapasite eksikliğinin 0.58 ile diğer
devletlere göre çok daha düşük düzeyde olduğu gözlemlenmektedir.
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Tablo 3: Ülkelere Ait Tanımlayıcı İstatistikler
N
başa çıkma kapasitesi
salgın riski
sağlık hizmetlerine erişim
inform riski
N

191
191
191
191
191

Minimum Maksimum
0,90
0,90
0,00
0,50

9,40
8,30
9,90
9,00

özet

ortalama

850,60
885,80
784,20
713,10

4,4534
4,6377
4,1058
3,7335

Standart
sapma
1,91698
1,92716
2,45750
1,77471

Tablo 3’te görüldüğü üzere ülkelere ait tanımlayıcı istatistiklere yer verilmiştir. Toplam da 191
ülke başa çıkma kapasitesi, salgın riski, sağlık hizmetlerine erişim ve inform risk endeksleri
analize alınmıştır. 191 ülke içinde başa çıkma kapasite eksikliği minumum 0.90 (İsviçre),
maksimum 9.40 (Güney Sudan)’dır. Ortalama değere (4.5) yakın düşen ülkeler ise Azerbaycan,
Butan, Dominik Cumhuriyeti, Endonezya, İran ve Rusya Federasyonu’dur.
Salgın risk mininum 0.90 (Litvanya) iken maksimum 8.30 (Kongo DR)’dir. Ortalama grupta
yer alan ülkeleri ise 4.6 ile Bulgaristan, Yunanistan, Moldova Cumhuriyeti ve Romanya’dır.
Sağlık hizmetlerine erişim yetersizliği açısından incelendiğinde minimum (0.0) İsveç iken,
maksimum (9,90) ile Çad’dır. Ortalama değerde yer alan ülkeler ise Kırgızistan, Saint Lucia ve
Sri Lanka’dır.
İnform risk endeksinde minimum riskli ülke (0.50) Singapur iken maksimum riskli ülke (9.0)
Somali olduğu görülmektedir. Ülkeler arası ortalama risk endeksine denk düşen ülkeler ise (3.7)
Belize, Bosna Hersek, Dominik Cumhuriyeti, Esvatini, Marşal Adaları, Mikronezya, Somali ve
Vietnam olduğu görülmüştür.
Türkiye’nin durumunu ise 191 ülke içinden bulunduğu sıralamadaki ülkelerle birlikte aşağıdaki
şekilde özetleyebiliriz:
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Sırası
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Tablo 4: Türkiye’nin risk durumu
sağlık
salgın hizmetlerine
Ülke
ülke grubu
riski
erişim
eksikliği
Tanzanya
Afrika Grubu
6,6
6,6
Zimbabve
Afrika Grubu
4,8
6,7
Angola
Afrika Grubu
6,6
7,3
İran
Asya ve Pasifik Grubu
6,3
2,9
Lübnan
Asya ve Pasifik Grubu
3,6
3,7
Türkiye
Asya ve Pasifik Grubu
6,2
3,2
Eritre
Afrika Grubu
5,9
5,5
Latin Amerika ve Karayipler
Brezilya
5,7
3,5
Grubu
Endonezya
Asya ve Pasifik Grubu
7,0
6,6
Malawi
Afrika Grubu
6,1
6,5
Kamboçya
Asya ve Pasifik Grubu
6,4
5,9

başa
çıkma
kapasite
eksikliği
6,2
5,9
6,9
4,5
4,3
3,2
7,8

İnform
risk

risk
sınıfı

5,1
5,1
5
5
5
5
4,9

yüksek
yüksek
yüksek
yüksek
yüksek
yüksek
orta

4,3

4,8

orta

4,5
6,4
6,1

4,8
4,8
4,7

orta
orta
orta

Tablo 4’de görüldüğü üzere Türkiye 191 ülke içinde risk sıralamasında 50. Sırada yer almakta
olup, yüksek riskli gruplar arasındadır. Türkiye Lübnan, İran ve Angola ile 5.0 risk endeksine
sahiptir. Türkiye’nin hemen altında yer alan Eritre, Brezilya, Endonezya, Malawi ve Kamboçya
ise orta risk sınıfında olup Türkiye’nin hemen altında yer almaktadırlar. Tabloda risk
endeksinin yanı sıra Başa çıkma kapasite eksikliğine bakıldığında kendi sıralamasında yer alan
ülkelere göre baş etme kapasite eksikliği daha düşük düzeyde olduğu görülmektedir. Sağlık
hizmetlerine erişim eksikliğinin ise grubunda yer alan ülkelere göre daha düşük düzeyde olduğu
ancak salgın riskinin ise daha yüksek düzeyde olduğu görülmektedir.
Ülke gruplarına göre salgın riski, ve risk sınıfı normal dağılım göstermezken, sağlık
hizmetlerine erişim, başa çıkma kapasitesi eksikliği ve inform riskinin normal dağılım
gösterdiği görülmüştür. Bağımsız değişkenler olarak ele alındığında ise sağlık hizmetlerine
erişim, başa çıkma kapasitesi eksikliği ve salgın riski normal dağılım göstermemektedir.
Analizler bu durum dikkate alınarak yapılmıştır.
H1: Ülke gruplarına göre salgın riski farklılık göstermektedir. (Kabul)
H2: Ülke gruplarına göre risk sınıfları farklılık göstermektedir. (Kabul)
İlgili hipotezi test etmek için non-parametrik test olan Kruskal Wallis uygulanmıştır.
Tablo 5: Ülke Gruplarına Göre Salgın Riski ve Risk Sınıflarının Farklılık Testi
salgın riski
Chi-Square
df
Asymp. Sig.

83,251
4
0,000
a. Kruskal Wallis Test
b. Grup Değişkeni: ülke grubu
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Tablo 5’de görüldüğü üzere p<0.05 olduğundan dolayı, ülke grupları salgın riski ve risk grupları
açısından farklılaşmaktadır.
Tablo 6: Ülke Gruplarına Göre Salgın Riski ve Risk Sınıflarının Farklılıklarının Kaynağı
Bağımlı Değişken: salgın riski
Bağımlı Değişken: risk sınıfı
Tamhane
(I) ülke grubu

Ortalamaların Standart
Farkı (I-J)

Asya ve
Pasifik
Grubu

Doğu
Avrupa
Grubu

Doğu
Avrupa
Grubu
Batı
Avrupa ve
Diğer
Ülkeler
Grubu
Afrika
Grubu
Latin
Amerika
ve
Karayipler
Grubu
Asya ve
Pasifik
Grubu
Batı
Avrupa ve
Diğer
Ülkeler
Grubu
Afrika
Grubu
Latin
Amerika
ve
Karayipler
Grubu

Tamhane

Sapma

Ortalamaların Standart
Sig.

Farkı (I-J)

Sapma

Sig.

1,82120*

0,39040 0,000

,926*

0,243

0,004

3,04450*

0,28062 0,000

1,479*

0,183

0,000

-,97295*

0,29418 0,013

-,906*

0,209

0,000

0,22187

0,27367 0,996

0,339

0,219

0,739

-1,82120*

0,39040 0,000

-,926*

0,243

0,004

1,22330*

0,38181 0,028

0,553

0,212

0,126

-2,79415*

0,39189 0,000

-1,832*

0,234

0,000

-1,59932*

0,37673 0,002

-0,587

0,244

0,183
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Asya ve
Pasifik
-3,04450*
0,28062
Grubu
Doğu
Avrupa
0,38181
-1,22330*
Batı
Grubu
Avrupa ve
Diğer
Afrika
-4,01745*
0,28269
Ülkeler
Grubu
Grubu
Latin
Amerika
ve
-2,82263*
0,26127
Karayipler
Grubu
Asya ve
Pasifik
,97295*
0,29418
Grubu
Doğu
Avrupa
2,79415*
0,39189
Grubu
Batı
Afrika
Avrupa ve
Grubu
Diğer
4,01745*
0,28269
Ülkeler
Grubu
Latin
Amerika
ve
1,19483*
0,27579
Karayipler
Grubu
Asya ve
Pasifik
-0,22187
0,27367
Grubu
Doğu
Avrupa
1,59932*
0,37673
Latin
Grubu
Amerika
ve
Batı
Karayipler Avrupa ve
Grubu
Diğer
2,82263*
0,26127
Ülkeler
Grubu
Afrika
0,27579
-1,19483*
Grubu
*. Ortalama fark 0,05 düzeyinde anlamlıdır.
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0,000

-1,479*

0,183

0,000

0,028

-0,553

0,212

0,126

0,000

-2,385*

0,171

0,000

0,000

-1,140*

0,184

0,000

0,013

,906*

0,209

0,000

0,000

1,832*

0,234

0,000

0,000

2,385*

0,171

0,000

0,000

1,245*

0,209

0,000

0,996

-0,339

0,219

0,739

0,002

0,587

0,244

0,183

0,000

1,140*

0,184

0,000

0,000

-1,245*

0,209

0,000
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Tablo 6 incelendiğinde, salgın riski ülke grupları açısından Asya ve Pasifik -Latin Amerika ve
Karayipler grubu haricinde, diğer ülkelere göre farklılık göstermektedir. Ortalamalara
bakıldığında salgın riski sırasıyla Afrika, Asya Pasifik-Latin Amerika, Doğu Avrupa ve Batı
Avrupa şeklinde sıralanmaktadır.
Risk sınıfı ülke grupları açısından farklılık göstermektedir. Asya Pasifik, Doğu Avrupa ve Batı
Avrupa’ya göre yüksek risk grubunda yer alırken, Afrika grubu ise diğerlerine göre daha yüksek
risk grubunda yer almaktadır. Doğu Avrupa, Asya Pasifik ile Afrika Grubu’na göre daha düşük
risk gruplarında yer almaktadır. Batı Avrupa ile Doğu Avrupa ülkeleri arasında anlamlı bir
farklılık bulunmazken, Batı Avrupa'nın diğer ülkelere göre daha az riskli grupta yer aldığı
görülmektedir. Latin Amerika'nın ise Batı Avrupa ve Afrika arasında anlamlı bir farklılık
olduğu bulunmuştur. Buna göre Latin Amerika, Afrika’dan daha az riskli olup, batı Avrupa’dan
daha riskli olarak görülmektedir. Genel ortalamalarına bakıldığında ise en yüksek riskten en
düşük riske göre Afrika Grubu, Asya ve Pasifik Grubu, Latin Amerika Grubu, Doğu Avrupa
Grubu, Batı Avrupa ve Diğer Ülkeler şeklinde sıralanmaktadır.
Normal dağılım gösteren veriler için ise Anova Testi yapılmıştır. Ancak varyansların eşitliği
varsayımı sağlanamadığından grup faklılıklarına bakmak için Games Howell testi yapılmıştır.
H3: Ülke gruplarına göre sağlık hizmetlerine erişim farklılık göstermektedir. (Kabul)
H4: Ülke gruplarına göre başa çıkma kapasiteleri farklılık göstermektedir. (Kabul)
H5: Ülke gruplarına göre inform risk endeksi farklılık göstermektedir. (Kabul)
Tablo 7: Ülke Gruplarına Göre Sağlık Hizmetlerine Erişim, Başa Çıkma Kapasitesi, İnform
Riski Farklılık Testi
ANOVA
sağlık hizm etlerine erişim

Gruplar
arası

Kareler
toplam ı

df

Kareler
ortalam ası

702,832

4

175,708

Grup içi 444,631 186
Toplam 1147,464 190

2,390

F

başa çıkm a kapasitesi
Kareler
Sig.
df
toplam ı

73,503 0,000 407,172

Kareler
ortalam ası

4

291,044 186
698,215 190

101,793
1,565

F

inform riski
Kareler
Sig.
df
toplam ı

65,054 0,000 229,437

4

368,988 186

Kareler
ortalam ası
57,359

F

Sig.

28,914 0,000

1,984

598,426 190

Sağlık hizmetlerine erişim, başa çıkma kapasitesi eksikliği ve inform riski, ülke grupları
arasında p<0.05 olduğundan dolayı, farklılık göstermektedir. Farklılığın hangi gruplar arasında
olduğunu bulmak için varyansların homejenliği varsayımı sağlanmadığından dolayı Games
Howell testi yapılmıştır.
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Tablo 8: Ülke Gruplarına Göre Sağlık Hizmetlerine Erişim, Başa Çıkma Kapasitesi, İnform
Riski Farklılıklarının Kaynağı
Multiple Comparisons
Bağımlı Değişken:
Sağlık hizmetlerine erişim Başa çıkma kapasitesi
İnform riski
Games-Howell
ort.
Std.
ort.
Std.
ort.
Std.
(I) ülke grubu
Sig.
Sig.
farkları sapma
farkları sapma
farkları sapma
Doğu
Avrupa 2,04107* 0,31462 0,000 1,21553* 0,28639 0,001 1,39332* 0,31542
Grubu
Batı
Avrupa ve
Diğer
3,65707* 0,27177 0,000 2,80857* 0,21568 0,000 2,09071* 0,26206
Ülkeler
Asya ve
Grubu
Pasifik
Grubu
Afrika
-2,22802* 0,33839 0,000 -1,76597* 0,27678 0,000 -1,17110* 0,30568
Grubu
Latin
Amerika
ve
0,31295 0,38451 0,926 0,41607 0,27067 0,542 0,43571 0,31698
Karayipler
Grubu
Asya ve
Pasifik -2,04107* 0,31462 0,000 -1,21553* 0,28639 0,001 -1,39332* 0,31542
Grubu
Batı
Avrupa ve
Diğer
1,61600* 0,18843 0,000 1,59304* 0,22249 0,000 0,69739 0,26041
Ülkeler
Doğu
Grubu
Avrupa
Grubu
Afrika
-4,26909* 0,27596 0,000 -2,98150* 0,28212 0,000 -2,56443* 0,30427
Grubu
Latin
Amerika
ve
-1,72813* 0,33090 0,000 -,79946* 0,27613 0,043 -,95761* 0,31562
Karayipler
Grubu
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Sig.
0,000

0,000

0,002

0,646

0,000

0,077

0,000

0,030
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Asya ve
Pasifik -3,65707* 0,27177
Grubu
Doğu
Avrupa -1,61600* 0,18843
Batı
Grubu
Avrupa ve
Diğer
Afrika
-5,88509* 0,22589
Ülkeler
Grubu
Grubu
Latin
Amerika
ve
-3,34413* 0,29046
Karayipler
Grubu
Asya ve
Pasifik
2,22802* 0,33839
Grubu
Doğu
Avrupa 4,26909* 0,27596
Grubu
Batı
Afrika
Avrupa ve
Grubu
Diğer
5,88509* 0,22589
Ülkeler
Grubu
Latin
Amerika
ve
2,54097* 0,35358
Karayipler
Grubu
Asya ve
Pasifik
-0,31295 0,38451
Grubu
Doğu
Avrupa 1,72813* 0,33090
Latin
Grubu
Amerika
ve
Batı
Karayipler Avrupa ve
Grubu
Diğer
3,34413* 0,29046
Ülkeler
Grubu
Afrika
-2,54097* 0,35358
Grubu
*. Ortalama fark 0,05 düzeyinde anlamlıdır.

0,000 -2,80857* 0,21568 0,000 -2,09071* 0,26206 0,000
0,000 -1,59304* 0,22249 0,000 -0,69739 0,26041 0,077
0,000 -4,57455* 0,20997 0,000 -3,26182* 0,24853 0,000

0,000 -2,39250* 0,20185 0,000 -1,65500* 0,26230 0,000

0,000 1,76597* 0,27678 0,000 1,17110* 0,30568 0,002
0,000 2,98150* 0,28212 0,000 2,56443* 0,30427 0,000

0,000 4,57455* 0,20997 0,000 3,26182* 0,24853 0,000

0,000 2,18205* 0,26614 0,000 1,60682* 0,30589 0,000

0,926 -0,41607 0,27067 0,542 -0,43571 0,31698 0,646

0,000

,79946* 0,27613 0,043

,95761* 0,31562 0,030

0,000 2,39250* 0,20185 0,000 1,65500* 0,26230 0,000

0,000 -2,18205* 0,26614 0,000 -1,60682* 0,30589 0,000
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Tablo 8’de görüldüğü üzere Asya ve Pasifik grubunun sağlık hizmetlerine erişim eksikliği Doğu
Avrupa ile Batı Avrupa grubuna göre daha yüksektir. Doğu Avrupa Grubunun Batı Avrupa’ya
göre sağlık hizmetlerine erişim eksikliği daha yüksek olmak ile birlikte Asya ve Pasifik ile
Afrika ve Latin Amerika’ya göre daha düşüktür. Batı Avrupa grubunun ise diğer tüm gruplara
göre sağlık hizmetlerine erişimi arasında anlamlı bir fark olup, bu fark daha düşük düzeyde
çıkmıştır. Afrika grubunun ise diğer tüm gruplara göre aralarında anlamlı bir farklılık bulunup,
diğerlerine göre sağlık hizmetlerine erişim eksikliği yüksek düzeyde çıkmıştır. Latin Amerika
ile Asya ve Pasif grubu arasında ise sağlık hizmetlerine erişim düzeyinde aralarında anlamlı bir
farklılık bulunmamaktadır.
Başa çıkma kapasitesi açısından Asya ve Pasifik grubu ile Latin Amerika grubu arasında
anlamlı bir fark bulunmamış olup, Doğu ve Batı Avrupa’ya göre başa çıkma kapasite
eksikliğinin daha yüksek düzeyde olduğu, Afrika grubuna göre ise daha düşük düzeyde olduğu
görülmektedir. Doğu Avrupa grubunun tüm gruplarla arasında anlamlı bir farklılık çıkmış olup,
Batı Avrupa grubu hariç diğer tüm gruplara göre başa çıkma kapasite eksikliği daha düşük
düzeydedir. Batı Avrupa grubunun ise tüm ülkeler ile arasında anlamlı bir farklılık çıkmış olup,
başa çıkma kapasite eksikliği en düşük gruptur. Afrika grubu başa çıkma kapasite eksikliği
diğer tüm gruplara göre en yüksek düzeyde olan gruptur. Latin Amerika grubu ise Doğu Avrupa
ve Batı Avrupa’ya göre başa çıkma kapasite eksikliği daha yüksek olup, Afrika grubuna göre
daha düşük düzeyde çıkmıştır.
İnform riski açısından ülke grupları arasındaki farklılıklar incelendiğinde ise Asya ve Pasifik
grubunun Latin Amerika grubu hariç olmak üzere, diğer gruplarla arasında anlamlı bir farklılık
olduğu görülmektedir. Doğu Avrupa ve Batı Avrupa’ya göre İnform riski daha yüksek olup,
Afrika grubuna göre ise daha düşük düzeyde riskli grupta yer alan ülkelerden oluşmaktadır.
Doğu Avrupa grubunun ise Batı Avrupa grubu hariç diğer gruplarla arasında anlamlı bir
farklılık olduğu görülmektedir. Asya Pasifik, Afrika ve Latin Amerika gruplarına göre risk
endeksinin daha düşük olduğu görülmektedir. Batı Avrupa grubunun, Doğu Avrupa hariç diğer
tüm gruplar arasında anlamlı bir farklılık olup, diğer gruplara göre risk endeksinin daha düşük
olduğu görülmektedir. Afrika grubunun ise tüm gruplar ile arasında anlamlı bir farklılık olup,
diğer gruplara göre riski en yüksek gruptur. Latin Amerika ve Karayipler grubu ise Asya ve
Pasifik grubu hariç, diğer gruplar ile arasında anlamlı bir farklılık olup, Afrika grubu hariç diğer
gruplara göre risk endeksinin yüksek olduğu görülmektedir.
H6: Başa çıkma kapasitesi salgın riskini etkilemektedir. (Kabul)
Tablo 9: Başa Çıkmak Kapasitesi ve Salgın Riskine İlişkin Model
Model
Model
1

R

R2

Düzeltilmis R2

,765a
0,584
0,586
a. Kestirici: (Sürekli), başa çıkmakapasitesi

Std. Tahmini hatası
1,24343

Tablo 9’daki modele göre, başa çıkma kapasitesi eksikliği salgın riskinin %58,6'sını
açıklayabilmektedir.
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Tablo 10: Başa Çıkmak Kapasitesi ve Salgın Riskine İlişkin Katsayılar
Katsayılara
Standardize edilmemiş
Standardize
katsayılar
katsayılar
Model
t
Sig.
B
Std. Hata
Beta
(Devamlı)
1,211
0,228
5,309 0,000
1
başa çıkma kapasitesi 0,769
0,047
0,765
16,352 0,000
a. Bağımlı değişken: salgın riski
Tablo 10’daki modele göre başa çıkma kapasitesi yetersizliğindeki %1'lik bir artış salgın riskini
%76,9 oranında arttıracaktır. Başa çıkma kapasitesi yetersizliği sıfır değerinde olsa dahi salgın
riskinin 1.2 olacağı görülmektedir.
H7: Salgın riski sağlık hizmetlerine erişimi etkilemektedir. (Kabul)
Tablo 11: Sağlık Hizmetlerine Erişim ve Salgın Riskine İlişkin Model
Model
Model
1

R

R2

Düzeltilmis R2

Std. Tahmini hatası

,769a
0,589
1,23564
0,591
a. Kestirici: (Sürekli), sağlık hizmetlerine erişim

Tablo 11’de görüldüğü üzere, salgın riski sağlık hizmetlerine erişim yetersizliğinin %59,1'ini
açıklayabilmektedir.

1

Tablo 12: Sağlık Hizmetlerine Erişim ve Salgın Riskine İlişkin Katsayılar
Katsayılara
Standardize edilmemiş
Standardize
katsayılar
katsayılar
Model
t
B
Std. Hata
Beta
(Devamlı)
2,162
0,174
12,397
sağlık hizmetlerine
0,036
0,769
16,528
0,603
erişim
a. Bağımlı değişken: salgın riski

Sig.
0,000
0,000

Tablo 12’da görüldüğü üzere, sağlık hizmetlerine erişim yetersizliğindeki %1'lik bir artış salgın
riskinin %0,603 oranında arttıracaktır. Sağlık hizmetlerine erişim yetersizliği sıfır değerinde
olsa bile salgın riskinin 2.1 olacağı görülmektedir.
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Tablo 13: Değerlere İlişkin Korelasyon Sonuçları
başa
sağlık
ülke
çıkma salgın riski
hizmetlerine
grubu
kapasitesi
erişim
Pearson
1
,765**
,178*
,892**
başa çıkma Korelasyon
0,014
0,000
0,000
kapasitesi Sig. (2-tailed)
N
191
191
191
191
Pearson
,765**
1
0,137
,769**
Korelasyon
salgın riski
0,059
Sig. (2-tailed)
0,000
0,000
N
191
191
191
191
Pearson
,178*
0,137
1
,210**
Korelasyon
ülke grubu Sig. (2-tailed)
0,059
0,014
0,004
N
191
191
191
191
Pearson
,892**
,769**
,210**
1
sağlık
Korelasyon
hizmetlerine
Sig. (2-tailed)
0,000
0,000
0,004
erişim
N
191
191
191
191
Pearson
,750**
0,133
,750**
,813**
Korelasyon
risk sınıfı Sig. (2-tailed)
0,066
0,000
0,000
0,000
N
191
191
191
191
Pearson
,850**
,765**
0,130
,783**
Korelasyon
inform riski
Sig. (2-tailed)
0,074
0,000
0,000
0,000
N
191
191
191
191
**. Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlı (2-kuyruklu).
*. Korelasyon 0.05 düzeyinde anlamlı (2-kuyruklu).

risk
sınıfı

inform
riski

,813**

,850**

0,000
191

0,000
191

,750**

,765**

0,000
191

0,000
191

0,133

0,130

0,066
191

0,074
191

,750**

,783**

0,000
191

0,000
191

1

,950**

191

0,000
191

,950**

1

0,000
191

191

Tablo 13’de görüldüğü üzere başa çıkma kapasite eksikliği, salgın riski, sağlık hizmetlerine
erişim, risk sınıfı ve inform riski arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. Ülke grubu ile
sağlık hizmetlerine erişim arasında da anlamlı bir ilişki bulunduğu görülmektedir.
SONUÇ
Araştırma sonuçları incelendiğinde, ortalama olarak salgın riski, sağlık hizmetlerine erişim
eksikliği, başa çıkma kapasite eksikliği ve risk endeksleri incelendiğinde yüksekten düşük
düzeye göre ortalama sıralamaların çok değişmediği ve Afrika grubu-Asya ve Pasifik grubuLatin Amerika ve Karayipler grubu-Doğu Avrupa grubu- Batı Avrupa grubu şeklinde bir
sıralamanın takip ettiği görülmektedir. Ülke grup farklılıklarında da Asya ve Pasifik grubu ile
Latin Amerika ve Karayipler grubu arasında anlamlı farklılıklar görülmezken, aynı şekilde
Doğu Avrupa ile Batı Avrupa ve diğer ülkeler gruplarının arasında anlamlı farklılıklar
görülmemiştir.
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Salgınlar ile başa çıkma kapasitesinin arttırılabilmesi için öncelikle risk yönetimi kapsamında
planlanacak çalışmaların içinde her türlü yönetim düzeyinde bulunanlar başta olmak üzere afet
eğitimleri kapsamına salgın konusu da dahil edilmelidir. Afetler de, en çok ihtiyaç duyulacak
olan sağlık hizmetlerine erişim konusuna daha fazla önem verilmeli, gerekli fiziki alt yapı
çalışmaları ile insan gücüne yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi afete dirençliliğin
arttırılması için önemli bir etkiye sahip olacaktır. Ayrıca afetlerde zarar görebilir gruplar
önceden saptanmalı ve bu gruplara yönelik kriz anında yapılacak müdahale çalışmalarında göz
önünde bulundurulması önem kazanmaktadır. 2016 yılında Amerikan Ulusal Tıp Akademisi’ne
bağlı Küresel Sağlık Sisteminin hazırladığı bir raporda gelecek yüzyıl içinde koronavirüsün de
aralarında bulunduğu dört ya da daha fazla sayıda pandemi görülebileceği tehlikesinden
bahsedilmiş ve ülkelerin bunun için ayrıca bir bütçe ayırmasının gerektiğini belirtmişlerdir. Bill
ve Melinda Gates Vakfı, Dünya Ekonomik Forumu ve John Hopkins Üniversitesi tarafından
yapılan bir simülasyon çalışmasında, Brezilya’dan bir domuz çiftliğinden çıkacak ve bulaşıcı
özelliği çok yüksek olacak bir koronavirüsün etkileri değerlendirilmiştir. Çalışma sonuçları on
sekiz aylık bir zamanda 65 milyon insanın hayatını kaybedeceği ve dünya nüfusunun %8090’ının bu hastalıktan etkileneceğini söylemiştir. Bu bulgu dünyanın pandemiye hazırlıklı
olmadığını ve küresel sistemin dirençliliğinin pandemik hastalıklara karşı oldukça düşük
düzeyde olduğunu göstermiştir (Tunç & Atıcı, 2020, s. 349). Nitekim pandeminin başından
itibaren devam eden süreçte küresel anlamda ortaya çıkan sonuçlar ilgili çalışmanın
doğruluğunu kanıtlamaktadır. Sadece deprem, sel, kuraklık değil aynı zamanda salgınlar
konusunda da risk yönetiminin etkin yürütülmesi ve toplumsal dirençliliğin her anlamda
kazandırılmasının önemi günümüzde yaşanan pandemi ile de görülmektedir. Yeni yönetim
anlayışının da, afete dirençli bir toplum oluşturulması için afet yönetiminden afet yönetişimine
doğru evrildiğinde daha etkili bir model oluşturulabileceği söylenilebilir. Çeşitli afet
durumlarında, devletin, kamu idarelerinin yanında sivil toplum, özel sektör, birey, gönüllü
kuruluşlar, meslek örgütleri, üniversiteler gibi aktörler bir arada uzlaşma ve güç birliği
temelinde bir yönetim yaklaşımı ile daha etkili bir risk ve kriz yönetimi sergileneceği
düşünülmektedir (Özler, 2019, s. 146). Şen ve Ersoy (2017) hastane afet ekibini inceledikleri
çalışmalarında, hastane afet ekibinin afete hazır olmadıkları, hastane afet planı konusunda
yeterli bir bilgiye sahip olmadıklarını tespit etmişlerdir. Ayrıca gönüllü katılım ile verilecek
olan afet eğitim ve tatbikatlarının da afet ekibinin bilgi, düzeyini arttırdığını gözlemlemişlerdir.
Sağlık kurumlarının afetlere müdahale konusunda taşıdıkları önem doğrultusunda öncelikli
olarak afete dirençliliğin sağlık çalışanlarından başlaması bu kapsamda önemlidir (Şen &
Ersoy, 2017, s. 129).
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ÖZET
Bu çalışmanın genel amacı, annelerin bakış açısına göre okulöncesi yaş grubundaki çocukların
sorumluluk davranışlarını yerine getirme durumları ve etkileyen faktörleri belirlemektir.
Tarama modelindeki çalışmada Kocaeli, Diyarbakır, Konya, Amasya, Karabük illerindeki
okulöncesi çağında çocuğu olan 200 anne çalışma grubunu oluşturmuştur. Çocuğun
sorumluluklarını yerine getirme ile ilgili davranışları araştırmacılar tarafından oluşturulan anket
formu aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde frekans ve yüzde dağılımları verilmiş,
sınıflama analizlerinden CHAID analizi yapılmıştır. Sonuç olarak; annelerin çocuklara 3-4
yaşından itibaren sorumluluk verilmesi görüşünde oldukları ve bu şekilde davrandıkları
belirlenmiştir.Çalışmada çocukların giyinme konusunda pek çok sorumluluğu yerine getirdiği,
fakat ayakkabılarının bağcıklarını bağlama konusunda desteğe ihtiyaçları olduğu; yemek yeme
ve hazırlama, kişisel bakım, toplanma, dinlenme ve uyku davranışlarında orta düzeyde
sorumluluk aldıkları, evin dışında verilen sorumlulukları yapmada daha istekli oldukları
görülmüştür.Çalışmada 4-5 yaşında ve okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocukların
sorumluluklarını daha fazla yerine getirdikleri, 5 yaşın üzerinde ve anneleri bir işte çalışan
çocukların sorumluluklarını yerine getirme düzeyinin yüksek olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Okulöncesi, okul öncesi dönem, sorumluluk, CHAID analizi
INVESTIGATION OF FACTORS AFFECTING RESPONSIBILITY BEHAVIORS IN
PRESCHOOL CHILDREN
ABSTRACT
In the developing and rapidly growing world, it is aimed to raise individuals who can adapt to
social life, have high awareness and are equipped with certain values, starting from pre-school
education. One of these values, which is necessary for social harmony and order, is the value
of responsibility. Responsibility, which is necessary for social cohesion and which will be
gained through education, shapes the character of the individual. Therefore, it can be said that
the shortest way to achieve both cognitive and affective goals is the responsibility skill that
should be acquired by the individual. It is also a life skill that helps children succeed throughout
life.
The general purpose of this study is to determine the state of fulfilling the responsibility
behaviors of children in the preschool age group and the factors affecting this situation from
the mothers' point of view. Kocaeli survey model study, Diyarbakir, Konya, Istanbul and
Karabük province, which is accessible to them with easy accessible sampling method and the
school before the age of the child has created a working group of 200 mothers.
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The child's behaviors related to fulfilling their responsibilities were collected using a
questionnaire created by the researchers. Frequency and percentage distributions were given in
the analysis of the data, and CHAID analysis, one of the classification analyses, was performed.
In conclusion; It has been determined that mothers are in the opinion of giving responsibility to
children from the age of 3-4 and they behave in this way. In the study, the children fulfilled
many responsibilities in dressing, but they needed support in tying the laces of their shoes; It
was observed that they took moderate responsibility in eating and preparing food, personal care,
gathering, resting and sleeping behaviors, and they were more willing to do the responsibilities
outside the home. In the study, it was found that the age of the children, their attendance at the
pre-school education institution and the mother's working in a job were effective in fulfilling
the responsibility behaviors; It has been determined that children who are 4-5 years old and
attend a pre-school education institution fulfill their responsibilities more, and children who are
over 5 years old and whose mothers work in a job have a higher level of fulfilling their
responsibilities.
Keywords: Pre-school education, preschool period, responsibility, CHAID analysis
Giriş
Günümüzde sorumluluk kavramı araştırtmacılar tarafından, kişinin davranışlarının veya yaşam
alanına giren herhangi bir olayın farkında olması, davranışlarının sebep ve sonuçlarını
üstlenmesi olarak tanımlanmaktadır (Glover, 1972). Lickona (1991) sorumluluğu bireyin
kendisine ve başkalarına özen göstermesi, görevlerini yerine getirmesi, toplum hayatına
katılması olarak tanımlamıştır. Diğer yazarlar ise sorumluluğu duygu, beceri, karakter, kişilik
özelliği olarak ele almışlardır (Berkowitz 1963, Chamberlin, 1994, Yalom, 2001, Başaran,
2002, Ruyter, 2002).
Gelişen ve hızla büyüyen dünyada, eğitim sisteminde sosyal hayata uyum sağlayabilen,
farkındalığı yüksek, belli değerler ile donatılmış bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir. Sosyal
uyum ve düzen için gerekli olan bu değerlerin başında da sorumluluk kavramı gelmektedir.
Sosyal uyum için gerekli olan ve bireye eğitimle kazandırılacak olan sorumluluk, bireyin
karakterini şekillendirmektedir (Aladağ, 2009). Bu yüzden hem bilişsel hedeflere hem de
duyuşsal hedeflere ulaşmanın en kısa yolunun, bireye kazandırılması gereken sorumluluk
becerisi olduğu söylenebilir. Aynı zamanda bu beceri çocukların yaşam boyu başarılı
olmalarına yardım eden bir yaşam becerisidir (Yontal ve Yurtal, 2009: 146)
Sorumluluğu çocukların anne-babalarından, okulundan, akranlarından ve toplumundan
öğrendiği bir değer olarak tanımlayan Tucker (1999); çocuğun ilk eğitim ortamı olan ailenin,
toplum ve çocuk için önemli olan ahlaki duyarlılıkların temelini, sevgiyi, saygıyı, güveni,
sorumluluğu ve daha birçok değerin öğretilmesinde temel oluşturduğunu vurgulamaktadır.
Çocukların, içinde bulundukları topluma uyum sağlayabilmesi, çevresi tarafından değerli bir
birey olarak kabul görmesi ve saygınlık elde etmesinde sorumluluk değeri önemli bir rol
oynamaktadır. Çünkü sorumluluk sahibi kişi kendi değerinin farkında, benlik olgusu yüksek,
görevlerini yerine getiren kişidir. Çocuklarda sorumluluk kavramının aile ortamında temelinin
oluşturulması, ilgilerinin ev ortamında teşvik edilip desteklenmesi, yeteneklerinin geliştirilmesi
oldukça önemli bir konudur (Hökelekli ve Gündüz, 2007). Çocuklar tek başlarına değer
kavramını doğru bir şekilde anlamlandıramayacakları için aileler çocuklarına kazandırmak
istedikleri değerleri örnek olarak sunmalı ve rol model olmalıdırlar. Okullar ise ailede kazanılan
değerlerin devamlılığının sağlanacağı ortamlardır. Köknel’e (1977) göre okullar, bireylerin aile
dışında sorumluluk kazanma süreci ile ilk karşılaştığı ortamlardan biridir.
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Okulda öğretmenin, evde ise anne ve babanın iş birliği halinde sorumluluk kavramını çocuklara
kazandırması gerektirmektedir. Jerkins’e (1994) göre, çocuklar sorumluluğu yetişkinler
öğrettiği zaman öğrenirler. Mackenzie’ ye (2000) göre ise çocukların evde günlük işlere yardım
etmesi sorumluluğu kazandırmanın en önemli anahtarıdır.Yani sorumluluk duygusu,
kazanılabilen bir beceridir ve küçük yaşlardan itibaren çocuklara gelişimlerine ve becerilerine
uygun sorumluluklar verilerek, yaptıklarının sonuçlarını görme fırsatları sağlanarak, sosyal
açıdan onaylanan ve onaylanmayan davranışlar öğretilerek, karar verme becerisi kazandırılarak
ve olumlu model olunarak onların sorumluluk duygusu kazanmalarına yardımcı olunabilir.
Anne-babaların, öğretmenlerin çocuklara olan bu yaklaşımları çocuğun yaşamını
biçimlendirmektedir (Cüceloğlu, 2001).
Aile, çocuğun gelişimi ve eğitiminde önemli rol oynar. Çocuğun sosyal ve duygusal ihtiyaçları
ilk olarak aile içerisinde karşılanır. Çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması, değer kavramlarının
gelişmesi gibi birey olma yolunda attığı adımlarda ailesi hep yanındadır. Değer kavramlarından
ailenin çocuğa kazandıracak sorumluluğun aile içerisinde çocuğa küçük görevler verilmesiyle
başladığı görülmektedir. Çocuk ailesi tarafından verilen görevi yaptıktan sonra ailesinden
olumlu bir geri dönüt alır ve kendine karşı güven duygusu ve sorumluluk bilincini kazanır.
Fakat anne ve babalar çocuklarının sorumluluk bilincini kazanmasını istiyorlarsa ilk önce
kendileri sorumluluklarını yerine getirerek model olmalıdırlar. Bununla birlikte çocukların
kendi kendini yöneten, benlik saygısına ve sorumluluk duygusuna sahip bireyler olarak
gelişmesi, büyük ölçüde ona sağlanan olanaklara ve anne-babanın çocuklarına sergiledikleri
tutumlara bağlıdır (Önal,2005).
Anne-baba tutumlarından aşırı koruma davranışı, çocuğun kendi başına yapabileceği
davranışları engelleyeceğinden bağımlı çocuklar meydana gelebilir. Çünkü korumacı tutum
sergileyen anne-babalar kendisi yemek yiyebilen çocuğu besler, giyinebilen çocuğu giydirirler,
ödevlerini yapar, yataklarında yatırırlar. Bu şekilde yetiştirilen çocuklar devamlı olarak bir
yetişkinin koruma ve kollamasını arayan, özgüvenleri zayıf, bağımlı, sürekli alıcı, girişimci
olmayan, sorumluluk almaktan çekinen, kendi yapmaları gereken işleri başkalarının yapmasını
bekleyen, zayıf-silik kişilikler sergileyen bireyler olabilirler (Önal,2005). Aşırı serbest annebaba tutumunda ise anne ve babalar çocukların her talebine boyun eğer ve onlara diledikleri her
şeyi yapma yetkisini verirler. Bu anne-babaların çocukları otokontrolden yoksun, ileri derecede
talepkar, sert tabiatlı ve kural tanımaz olurlar (Humphreys,1999).
Aşırı otoriter ve baskıcı anne-baba tutumunda, genel olarak çocuğa her durumda gösterilen bir
baskı vardır. Otoriter tutumda anne ve babalar çocuğun kişilik özelliklerini, gereksinimlerini ve
ilgilerini dikkate almazlar (Dönmezer, 1991). Çocuklar belirli çalışma alanlarında yeterlik
geliştirebilirler, ancak özgüvenden yoksun ve sevilmelerine ilişkin ciddi kuşkuları bulunacaktır.
Okulda baskıcı anne- babaların çocukları uyumlu, itaatkâr, edilgen, utangaç, mükemmeliyetçi
ve başarısızlığa karşı korku içinde olma eğilimindedirler. Bu çocuklar-gençler içekapanık,
çekingen, korkak, sosyal ilişkileri zayıf, özgüven duygularından yoksun ve bağımlı ya da
saldırgan ve uyumsuz bir kişilik geliştirebilirler. Demokratik ailelerde, ebeveynlerin ve
çocukların birlikte karar aldıkları bir durum vardır. Bu tutumu gösteren ebeveyn çocuğuna
sevginin yanında insan olarak saygı da gösterir, onun gelişimine has davranışlar göstereceğini
bilir ve gelişim basamaklarını izler, onlara uygun davranır. Çocuklar başkaları ile nasıl işbirliği
yapılacağını ve aile işlerinin nasıl paylaşılacağını, ailenin kararlarını gerçekleştirmek için nasıl
yardım edebileceklerini ve demokratik işlemleri nasıl kullanacaklarını öğrenirler, ailenin amacı
çocuğa sorumluluk duygusu kazandırmaktır. (Önal, 2005).
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Çocuklar bebeklik döneminden itibaren arkadaşa ihtiyaç duyarlar. Çünkü çocuklar hem
oyunlarından doyum sağlamak hem de deneyim kazanmak isterler. Çocukların ilk sorumluluk
alma davranışları burada görülür. Her biri oynadıkları oyunun içinde farklı rollere bürünerek
farklı sorumluluklar alırlar. Okul hayatlarının başlaması ile beraber de çocuklar hem grup
başarılarına hem de kişisel başarılara ilgi duyarlar ve grup çalışmalarına, grupta birbirine
yardımcı olmaya başlayan çocukların arkadaşları arasında ikinci sorumluluk alma davranışları
da burada başlar. Sorumluluk alarak sosyal yönünün gelişeceği grup oyunları, çocukların
yaşamındaki en doğal öğrenme ortamıdır. Çocuk paylaşmayı, işbirliğini, sorumluluk almayı,
kendi haklarını korumayı, başkalarının hak ve özgürlüklerine saygı göstermeyi, görgü
kurallarını, yarışmayı ve dayanışmayı grup oyunları aracılığıyla öğrenir, böylece çocuk
toplumsal yaşamın yöntem ve kurallarını benimser (Özen, 2015).Çocuklar yaşıtları ile
sosyalleşerek toplumsal kuralları öğrenmeye ve uygulamaya başlarlar. Johnson ve Gillicuddy
(1983), çocukların arkadaş ortamından uzaklaştıklarında sosyal yaşam hakkında yetersiz
kaldıklarını söylemektedirler. Arkadaşlık ilişkileri çocukların kendine olan güvenini, aile içinde
karşılaşmadıkları durumlarla başa çıkmayı, farklı rollere bürünmelerini sağlar. Bu nedenle anne
babalar parkta/gezi alanlarında, öğretmenler ise okulda çocuklara sosyal ortamlar sunmalıdırlar.
Kuramsal açıdan ele alındığında, varoluşçu felsefenin tüm canlıların içinde sadece insanın
seçme özgürlüğüne sahip olduğunu ve bu seçim özgürlüğünün sorumluluğunu aldığını
vurguladığı görülmektedir. Sartre, insanın dünyadaki tüm eylemlerden kendisini de sorumlu
sayması gerektiği görüşündedir. Sartre’ye göre insan, tek başına bir yaratıcıdır ve kendi
hayatından, bulunduğu dünyadan sorumludur. Kendi hayatındaki ve dünyadaki
hareketlerinden, hareketlerindeki başarısızlıktan da sorumludur. Yani Sartre’ye göre insan
yaşadığı dünyada yaptığı ve yapmadığı, sonu kendine dokunan her hareketin sorumluluğunu
üstlenmelidir. Gestalt yaklaşımı ise kişiyi, sürekli ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan bir canlı
olarak görür. Kişi, ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken çevresiyle her an ilişki içerisindedir.
Gestalt bu ilişki esnasında bireylerin sorumluluktan kaçma tarzlarını tanımladıktan sonra her
bireyin üzerine düşen her sorumluluğu üstlenmesini ister. Günümüzde Gestalt yaklaşımı
benimseyen eğitimciler sorumluluk konusunda yeni eğitim programları ve okulda uygulanacak
öğretmen, idareci, ebeveyn eğitimi programları ortaya koymuştur. Seçim teorisine göre
sorumluluğun gelişmesi için insanın sorumluluk alabileceği bir ortamda yetişmesi gerekir.
Kişinin yetiştiği ortamda kendine seçim yapma ve seçimin sonuçlarından sorumluluk alma
fırsatı verilmemişse, sorumluluk duygusu gelişmez. Bu nedenle çocukların kendi düşüncelerini
söyleme ve uygulama olanağı verilmeyen ailelerde çocuklar olgunlaşamazlar (Akt; Özen, 2015;
Tuck, 2010).
Sorumluluk konusunda dış kontrol odaklı olanların daha fazla yetersizlik duygusuna sahip
olduklarını Kilpatrick ve diğerleri (1974) söylemektedir. Ayrıca sorumluluk duygusuna sahip
olmayanların daha fazla mizaç bozukluğuna sahip olduklarını, gergin, kaygılı, saldırgan tavırlı
ve kafaları karışmış olduklarını da eklemektedirler (Kilpatrick vd., 1974). Rotter tarafından
1996 yılında yapılan bir araştırmaya göre de sorumluluktan kaçan insanların daha az başarılı
oldukları görülmüştür. Sonuç olarak seçim teorisine göre sorumluluk konusunda ailenin
dinamiği, çocuğa verilen görev, çocuğun yetiştiği ortam önemlidir. Sorumluluk duygusunun
erken yaşlardan itibaren kazandırılmasının gerektiğinden hareketle bu çalışmada, annelerin
bakış açısına göre okulöncesi çocukların sorumluluk davranışlarını yerine getirme durumlarını
belirlemektir. Aşağıdaki alt amaçlara ulaşılması hedeflenmiştir:
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Annelerin okul öncesi yaş çocuklara sorumluluk vermeye yönelik görüşleri nasıldır?
Annelerin görüşlerine göre çocuklar hangi sorumluluk davranışını daha çok yerine
getirmektedir.
Çocukların cinsiyeti, yaşı, okul öncesi eğitim kurumuna devam etme durumu, annenin
çalışma durumunun çocukların sorumluluk davranışlarını yerine getirmeleri üzerinde
etkisi var mıdır?

Yöntem
Model
Betimsel tarama modelindeki bu çalışma, var olan bir durumu olduğu gibi betimlemeye
yöneliktir.
Çalışma Grubu
Çalışma grubunu Diyarbakır, Karabük, Konya ve Malatya illeri merkez ve ilçelerinde 2-6 yaş
grubu çocuğu olan ve kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle kendilerine ulaşılabilen 200 anne
oluşturmuştur. Dört farklı ilden 50’şer annenin katıldığı çalışma grubunda annelerin sorumluluk
davranışı sorgulanan çocukları %6,1’i 2 yaş, %19,7’si 3 yaş, %28,3’ü 4 yaş, %27,8’i 5 yaş ve
%18,2’sinin 6 yaşındadır; %50,5’i kız ve %49,5’i erkektir. Çocukların %59,1’i okul öncesi
eğitim kurumuna devam ederken %40,9’u okula gitmemektedir. Annelerin %69,2’si ev
hanımıdır.
Veri Toplama Araçları
Verilerin toplanmasında, çalışmanın amaçları doğrultusunda oluşturulan anket formu
kullanılmıştır. Anket formunun ilk bölümünde kişisel bazı bilgiler ve annelerin çocuklarına
sorumluluk vermelerine yönelik kısa cevapları sorular, ikinci bölümünde ise çocukların
sorumluluk davranışlarını yerine getirme durumunu “Evet” “Bazen” ve “Hayır” şeklinde
değerlendirmeye dayalı bir kontrol listesi yer almıştır. Sorumluluk davranışları giyinmesoyunma, yemek davranışı, temizlik, toplanma, dinlenme ve uyku, ev içi sosyal ilişkiler
başlıkları altında toplanmış 40 ifadeden oluşmuştur. Veri toplama aracının çalışmanın amacına
uygunluğunun değerlendirilmesinde üç çocuk gelişimi öğretim elemanının görüşü alınmış ve
bu doğrultuda bazı düzeltmeler yapılarak uygulamaya hazır hale getirilmiştir.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırmanın verileri, çocuğu okul öncesi eğitim kurumuna giden annelerle yüz yüze görüşme
veya telefonla görüşme yapılarak toplanmıştır. Hazırlanan formun anneler tarafından
doldurulmuş ve bilgisayar ortamına girilerek analiz edilmiştir. Verilerin analizinde frekans ve
yüzde dağılımları dikkate alınarak yorumlanmıştır. Sorumluluk davranışları bağımlı değişken
olarak ve çocukların cinsiyeti, yaşı, okul öncesi eğitim kurumuna devam etme durumu, annenin
çalışma durumu kişisel değişkenleri bağımsız değişken alınarak CHAID analizi yapılmıştır.
Öncelikle sorumluluk davranışını ifade eden duruma verilen evet cevabı 2, bazen cevabı 1 ve
hayır cevabı 0 puan verilerek toplam bir puan elde edilmiş, yüksek puan sorumluluğunu yerine
getirme düzeyinin yüksek olması şeklinde yorumlanmıştır. Bu analizle kişisel değişkenlerin
genel olarak çocukların sorumluluk davranışlarını yerine getirme durumlarına etkisi ortaya
konmaya çalışılmıştır.
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Bulgular
Annelerin çocuğun sorumluluk davranışına ilişkin kısa cevaplı sorulara verdiği cevaplar Tablo
1’de verilmiştir.
Tablo 1. Annelerin Çocuğa Sorumluluk Vermeyle İlgili Görüşleri
f
%
Çocuğunuz yetişkin denetimi olmadan sorumluluklarını yerine
getiriyor mu?
Evet
146 73,7
Hayır
52 26,3
Çocuğa kaç yaşında sorumluluk verilmelidir?
1 yaş
4
2,0
2 yaş
34 17,2
3 yaş
67 33,8
4 yaş
45 22,7
5 yaş
26 13,1
6 yaş
11
5,6
7 yaşından sonra
11
5,6
Siz çocuğunuza kaç yaşında sorumluluk verdiniz?
1 yaş
6
3,0
2 yaş
32 16,2
3 yaş
68 34,3
4 yaş
45 22,7
5 yaş
41 20,7
6 yaş
6
3,0
Tablo 1’e göre annelerin %73,7’si çocuklarının sorumluluklarını yerine getirdiğini
düşünmektedir. Annelerin %33,8’i çocuklara 3 yaşından itibaren ve %22,7’si 4 yaşından
itibaren sorumluluk verilmesi gerektiğini düşünmekte; %34,3’ü 3 yaşında ve %22,7’si 4
yaşında sorumluluk verdiğini belirtmektedir. Buna göre annelerin genel olarak çocuklara 3-4
yaşından itibaren sorumluluk vermenin doğru olacağı görüşünde oldukları ve kendilerinin de
böyle yaptığısöylenebilir.
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Tablo 2’de çocukların belirli sorumlulukları yerine getirme davranışlarına ilişkin bulgular
sunulmuştur.
Tablo 2. Çocukların Sorumluluklarını Yerine Getirme Durumları
Evet
Hayır
f
%
f
%
GİYİNME-SOYUNMA
143 72,2
19
9,6
1. Giyeceği kıyafetlerin seçimini yapar.
112 56,6
35
17,7
2. Kıyafetlerini yardımsız giyer.
108 54,5
40
20,2
3. Kıyafetlerini yardımsız çıkarır.
42 21,2
132
66,7
4. Ayakkabılarının bağcıklarını bağlar.
161 81,3
24
12,1
5. Ayakkabılarının cırt cırtlarını takar.
YEMEK DAVRANIŞI
143 72,2
20
10,1
1. Yemeğini yardımsız yer.
71 35,9
81
40,9
2. Yiyeceği meyveleri soyar.
135
68,2
34
17,2
3. Masaya peçete, tabak, kaşık koyar.
4. Yemekten sonra tabak, çatal ve kaşığını
92 46,5
48
24,2
kaldırır.
88 44,4
41
20,7
5. Yemekten sonra dişlerini fırçalar.
6. Yemek menüsünü belirlemede yardımcı olur. 73 36,9
54
27,3
76 38,4
72
36,4
7. Yemek yaparken yardım eder.
92 46,5
48
24,2
8. Beslenme çantasını kendi hazırlar.
TEMİZLİK
1. Sabah uyandığında elini yüzünü yıkar.
127 64,1
34
17,2
81 40,9
78
39,4
2. Saçlarını kendisi tarar.
97 49,0
64
32,3
3. Tuvalet ile ilgili temizliğini yapar.
4. Yemekten sonra masayı siler.
43 21,7
119
60,1
152 76,8
26
13,1
5. Peçete/mendil kullanarak burnunu temizler.
6. Banyosunu yardımla yapar.
149 75,3
31
15,7
TOPLANMA
93
47
74
37,4
1. Okul için gerekli eşyalarını çantasına koyar.
2. Oyun oynadıktan sonra oyuncaklarını
85 42,9
41
20,7
kaldırır.
71
35,9
3. Kitaplarını okuduktan sonra yerine yerleştirir. 78 39,4
77 38,9
70
35,4
4. Temiz kıyafetlerini katlar.
70 35,4
63
31,8
5. Katladığı kıyafetleri dolabına yerleştirir.
6. Kirli kıyafetlerini sepete atar.
110 55,6
42
21,2
102 51,5
33
16,7
7. Döktüğü şeyleri toplar.
8. Markette istenilen malzemeleri raflarından
130 65,7
39
19,7
alır.
94 47,5
56
28,3
9. Alışveriş dönüşü poşetleri boşaltır.
DİNLENME VE UYKU
1. Yatma zamanıyla ilgili kurala uyar.
84 42,4
62
31,3
141 71,2
40
20,2
2. Yatmadan önce pijamalarını giyer.
85 42,9
80
40,4
3. Vakti geldiğinde tek başına uyur.
4. Uyandığında yatağını düzeltir.
35 17,7
122
61,6

63

Bazen
f
%
36
18,2
51
25,8
50
25,3
24
12,1
13
6,6
35
46
29

17,7
23,2
14,6

58

29,3

69
71
50
58

34,8
35,9
25,3
29,3

37
39
37
36
20
18

18,7
19,7
18,7
18,2
10,1
9,1

31

15,7

72

36,4

49
51
65
46
63

24,7
25,8
32,8
23,2
31,8

29

14,6

48

24,2

52
17
33
41

26,3
8,6
16,7
20,7
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EV İÇİ SOSYAL İLİŞKİLER
1. Eve misafir geldiğinde çikolata, kolonya
ikram eder.
2. Hayvanları besler.
3. Çiceklere su verir.
4. Bahçe işlerine yardım eder.
5. Dışarıda oyun oynamadan önce izin alır.
6. Oyun oynayacağı yerin bilgisini verir.
7. Evden çıkarken ışıkları, muslukları vb.
kontrol eder.
8. Herhangi bir tehlike ve kaza anında yardım
ister.

97

49,0

62

31,3

39

19,7

111
104
95
137
120
45

56,1
52,5
48,0
69,2
60,6
22,7

52
56
70
38
55
129

26,0
28,3
35,4
19,2
27,8
65,2

35
38
33
23
23
24

17,7
19,2
16,7
11,6
11,6
12,1

159

80,3

24

12,1

15

7,6

Tablo 2’ye göre çocukların giyinme ve soyunma davranışlarına baktığımızda %72,2’sinin
kendisinin kıyafetlerini seçtiği, %56,6’sının kıyafetlerini yardımsız giydiği, %54,5’nin
kıyafetlerini yardımsız çıkardığı, %81,3’ün ayakkabılarının cırt cırtlarını yardımsız taktığı;
fakat sadece %21,2’nin ayakkabısının bağcıklarını yardımsız bağladığı görülmektedir. Bu
durum 2-6 yaş arası çocukların bağcık bağlama konusunda desteğe ihtiyacı olduğunu
göstermektedir. Çocukların yeme davranışı konusunda aldığı sorumluluğa baktığımızda ise
%72,2’sinin yardımsız yediği, %68,2’sinin masa hazırlamaya yardımcı olduğu, %46,5’nin
yemekten sonra tabağını kaldırdığı, %44,4’nün yemekten sonra dişlerini fırçaladığı, %36,9’nun
yemek menüsünü belirlemeye yardımcı olduğu, %38,4’nün yemek yaparken yardımcı olduğu,
%46,5’nin beslenme çantasını kendisinin hazırladığı görülmektedir. Bu durum çocukların
yemek yeme ve hazırlama sürecinde sorumluluk alma davranışlarının orta düzeyde olduğu
şeklinde yorumlanabilir.
Çocukların %64,1’nin sabah uyandıktan sonra elini yüzünü yıkadığı, %40,9’nun saçlarını
kendisinin taradığı, %49’unun tuvalet ile ilgili temizliğini yaptığı, %21,7’sinin yemekten sonra
masayı sildiği, %76,8’inin burnunu peçete ile yardımsız sildiği, %75,3’nün yardımla banyo
yaptığı görülmektedir. Buna göre 2-6 yaş arasındaki çocukların kişisel bakımlarında orta
düzeyde sorumluluk aldıkları şeklinde yorumlanabilir.
Tablo 2’ye göre çocukların toplanma davranışlarına baktığımızda %47’sinin okul için
çantalarını kendilerinin hazırladığı, %42,9’nun oyun oynadıktan sonra oyuncaklarını topladığı,
%39,4’nün kitabını okuduktan sonra yerine yerleştirdiği, %38,9’nun temiz kıyafetlerini
katladığı, %35,4’ün katladığı kıyafetleri yerleştirdiği,%55,6’sının kirli kıyafetlerini sepete
attığı, %51,5’nin döktüğü şeyleri topladığı, %65,7’sinin markette istenen malzemeleri
raftanaldığı, %47,5’nin market dönüşü poşetleri yerleştirdiği görülmektedir.Buna
göreçocukların toplanma konusunda orta düzeyde sorumluluk aldıkları söylenebilir.
Dinlenme ve uyku saatlerinde aldıkları sorumluluklara bakıldığında, çocukların %71,2’sinin
pijamalarını yardımsız giydiği fakat %42,4’nün yatma saati ile ilgili kurallara uyduğu,
%42,9’nun ise vakti geldiğinde tek başına uyuduğu, %17,7’sinin uyandığında yatağını
düzelttiği görülmektedir. Buna göre çocukların dinleme ve uykuyla ilgili sorumluluklarını orta
düzeyde yerine getirdiği, yatak düzeltme davranışlarının ise oldukça az olduğu söylenebilir.
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Ev içi sosyal sorumluluklarında çocukların %49’unun eve misafir geldiğinde çikolata, kolonya
ikram ettiği, %56,1’nin hayvanları beslediği, %52,5’nin çiçekleri suladığı, %48’inin bahçe
işlerine yardım ettiği, %69,2’sinin dışarıda oyun oynamadan önce izin aldığı, %60,6’sının oyun
oynayacağı yeri söylediği, %22,7’sinin evden çıkmadan önce muslukları/ışıkları kontrol ettiği,
%80,3’nün herhangi bir tehlike ve kaza anında yardım istediği görülmektedir. Buna göre
çocukların evin dışında verilen sorumlulukları yapmada daha istekli oldukları söylenebilir.
Şekil 1’de değişkenlerin analize dahil edildiği karar ağacı yapısında, çocukların
sorumluluklarını yerine getirme durumunu açıklayan iki düzeyli on düğümden oluşan bir karar
ağacı yapısı oluşmuştur. İlgili karar ağacı yapısı Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Çocukların Sorumluluklarını Yerine Getirme Karar Ağacı Yapısı
Şekil 1’e göre birinci düzeyde çocukların sorumluluklarını yerine getirme durumlarını etkileyen
en önemli değişken çocukların yaşıdır (F=27,306; p=0,000). CHAID analizi çocukları 2’den
küçük, 2-3 yaş, 3-4 yaş, 4-5 yaş ve 5 yaşından büyük olmak üzere dört kümeye ayırmıştır.
Çocukların sorumluluklarını yerine getirme durumları yaşla birlikte artmakta, 5 yaşından sonra
azalmaktadır. Sorumluluk davranışını yerine getiren çocukların en yüksek oranda 4-5 yaşındaki
çocuklar olduğu (%27,8; x=55,764), bunu 5 yaş üzeri (%18,2; x=51,306),3-4 yaş (%28,3;
x=49,929), 2-3 yaş (%19,7; x=41,231), ve 2 yaşın altı (%6,1; x=20,33) çocuklar izlemiştir.
Sorumluluklarını en yüksek oranda yerine getiren 4-5 yaşındaki çocukların bu durumunu
etkileyen en önemli değişken okula gidip gitmeme durumudur (F=8,572, p=0,000). Okul öncesi
eğitim kurumuna devam eden çocukların (%20,7) sorumluluklarını yerine getirme oranı
(x=57,954) okula gitmeyen çocuklardan (%7,1) manidar düzeyde daha yüksektir (x=49,543).
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Yaşı 5’in üzerinde olan çocukların sorumluluklarını yerine getirme durumlarını etkileyen en
önemli değişken annenin bir işte çalışıp çalışmamasıdır (F=4,430; p=0,043). Bir işte çalışan
anneye sahip çocukların (%7,6) sorumluluklarını yerine getirme düzeyi (x=54,933), ev hanımı
annelerin çocuklarından (%10,6) daha yüksektir (x=48,714).
Özetle, 4-5 yaşında ve okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocukların sorumluluklarını
daha fazla yerine getirdikleri, 5 yaşın üzerindeki anneleri bir işte çalışan çocukların
sorumluluklarını yerine getirme düzeyinin yüksek olduğu belirlenmiştir.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmada, okul öncesi dönem çocukların sorumluluk davranışlarını yerine getirme durumu
annelerin bakış açısına göre incelenmiştir.
Çalışmada annelerin çocuklara 3-4 yaşından itibaren sorumluluk verilmesi görüşünde oldukları
ve bu şekilde davrandıkları belirlenmiştir. Fakat Caroll (2000), yaptığı çalışmasında çocuklara
erken yaşta sorumluluk vermenin, onların kendilerini değerli hissetmelerine ve olumlu benlik
saygılarının gelişmesine katkı sağladığını bu nedenle çocuklara 1 yaşından itibaren küçük
sorumluluklar verilmesi gerektiğini belirtmiştir. Annelerin çocuklarına sorumluluk verme
konusunda geç kaldıkları veya sorumluluktan kastedilen şeyler konusunda farklı düşüncelere
sahip oldukları (basit işler yerine daha ciddi görevler vb.) düşünülebilir.
Çalışmada çocukların giyinme konusunda pek çok sorumluluğu yerine getirdiği, fakat
ayakkabılarının bağcıklarını bağlama konusunda desteğe ihtiyaçları olduğu, çocukların yemek
yeme ve hazırlama, kişisel bakım, toplanma, dinlenme ve uyku davranışlarında orta düzeyde
sorumluluk aldıkları görülmüştür. Sorumluluk konusunda yoğun olarak ele alınan hususlardan
biri anne-babanın kendi aralarındaki ve çocuklarıyla kurdukları iletişim ve ilişkilerdir
(Özgüven, 2000). Bu çerçevede yapılan çalışmalara bakıldığında ise ebeveynler arasındaki
iletişim bozuklukları, çocuğa bir diğerinin kişisel bakım konusunda sorumluluk verirken
diğerinin vermemesi gibi dengesiz ve kararsız tutumların çocuğun sorumluluk alma duygusunu
olumsuz yönde etkilediği (Yavuzer, 2007) vurgulanmaktadır.
Çocukların evin dışında verilen sorumlulukları yapmada daha istekli oldukları
görülmüştür. Ünlüer (2012), çalışmasının sonucunda veliler, çocuklara yerine getirmedikleri
sorumluluklarının yaratacağı durumları dramatize yoluyla anlatılması gerektiği yönünde görüş
bildirmişlerdir. Celep’in (2002) demokratik bir toplumun temeli olan sorumluluğu öğrenmek
için, öğrenciler davranışlarının sonuçlarını yaşamalıdır” görüşü araştırmanın bu bulgusunu
desteklemektedir. Ev içinde de çocukların sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlamak
amacıyla drama yöntemi kullanılabilir.
Çalışmada 4-5 yaşında ve okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocukların
sorumluluklarını daha fazla yerine getirdikleri, 5 yaşın üzerinde ve anneleri bir işte çalışan
çocukların sorumluluklarını yerine getirme düzeyinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Alan yazını
incelendiğinde ailenin çocuk yetiştirmedeki tutumunun, sosyo-ekonomik düzeyinin, anne/baba
çalışma durumunun çocuğun sorumluluk değerini kazanma sürecinde etkili olduğu ifade
edilmektedir (Tuzcuoğlu, 2003).
Sonuç olarak, annelerin çocukları küçük yaşlardan itibaren sorumluluk verme konusunda
desteklenmesinin uygun olacağı söylenebilir. Bu amaçla, okullarda aile eğitim çalışmalarında
çocuklara sorumluluk verme konusu ele alınabilir. Okulda da öğretmenler tarafından çocuklara
gelişim, yetenek ve ilgileri doğrultusunda yapabileceği sorumluluklar verilebilir. Bu tür
sorumluluklar, bireysel veya grupla iş birliği halinde yerine getirmeye yönelik olabilir.
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Araştırmacılara çocukluk ve ergenlik döneminde sorumluluk davranışlarının karşılaştırmalı
olarak incelemeleri önerilebilir.
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TUTUM ve DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
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ÖZET
Bu çalışmanın genel amacı, okul öncesi çocuğunun okula yeni doğan kardeşe yönelik tutum ve
davranışlarının nasıl olduğunu belirlemektir. Çalışma grubunu kolay ulaşılabilir örnekleme
yöntemiyle kendilerine ulaşılabilin 0-2 ve 4-6 yaş grubunda iki çocuğu olan anneler
oluşturmaktadır. Araştırmada çocuklara ait bilgilerin yer aldığı kişisel bilgi formu ve
çalışmanın amaçları doğrultusunda hazırlanan kardeş ilişkileri kontrol listesi kullanılmıştır.
Araştırma verilerinin analizinde yüzde ve frekans dağılımları incelenmiştir. Yapılan araştırma
sonucunda, okul öncesi 4-6 yaş grubundaki çocukların küçük kardeşlerine yönelik sevgi ve
nezaket, kıskançlık ve sorumluluk davranışlarını belli düzeylerde sergiledikleri belirlenmiştir.
Sevgi ve nezaket davranışı olarak en fazla kardeşinin canı acıdığında endişelendiği (%80),
kardeşini kucağına almak istediği (%76), kardeşini öpüp sevdiğini söylemesi ve kardeşine zarar
gelecek bir durumu anne-babasına haber verdiği (%72) belirlenmiştir. Kıskançlık davranışı
olarak en fazla kardeşiyle ilgilenildiğinde ilgi çekmek için çabaladığı (%44), kardeşinin kendi
eşyalarına dokunmasını istemediği (%44), kardeşinin biberon veya emziğini kullanmak
istemesi (%40) ve anne-babasının kendisinden çok kardeşini sevmesine sitem ettiği (%40)
belirlenmiştir. Sorumluluk davranışı olarak ise çocukların en fazla anne-babası yokken
kardeşiyle vakit geçirdiği (%60), kardeşinin beslenmesinde (%56) ve giyinmesinde (%48)
görev aldığı belirlenmiştir. Elde edilen bulular, anne-babaların çocukların kardeş ilişkilerindeki
rolüne vurgu yapılarak tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kardeş ilişkileri, aile, okul öncesi, anne-baba
EXAMINATION OF PRE-SCHOOL CHILDREN'S ATTITUDES AND BEHAVIORS
TOWARDS NEWBORN SIBLING
ABSTRACT
Sibling relationships provide to hold on to the most important periods of life with physical and
emotional bonds compared to other social relationships. Although siblings have a compulsory
relationship, they use the power they have gained through the bond between them in other social
relationships. Sibling relationships support and develop the child's social and emotional
development, form the basis of friendships, and predict the quality of their future close
relationships. Brothers from the the various sharing is experienced, the brothers they are in love
and each other of responsibility for the ğ or received sibling jealousy, harmful situations and
conflicts can be seen. O the child's personality in a positive way and not supported the
development of good, wholesome family environment to establish a communication for both
parents and children is important and necessary.
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The overall objective of this study, pre-school 4-6 year-old children in infancy / newborn sister
returned to their attitudes and behaviors related to determine how it happened. The study group
sampling method with easily accessible online, they could reach E in the 0-2 and 4-6 age group
that constitutes the mother of two children. In the study, the personal information form
containing the information about the children and the sibling relations checklist prepared for
the purposes of the study were used. In the analysis of the research data, percentage and
frequency distributions were given and interpreted.
As a result, it was determined that preschool children in the age group of 4-6 exhibited love and
kindness, jealousy and responsibility behaviors towards their younger siblings at certain levels.
In terms of love and courtesy behavior, it was determined that children were most worried when
their sibling hurt (80%), wanted to hug their sibling (76%), kissed their sibling and said they
loved him , and informed their parents of a situation that would harm their sibling (72%).
Jealousy is striving to attract attention when dealing with most siblings behavior (44%), his
brother does not want to touch their belongings (44%) of the bottle or pacifier want to use the
sister steep (40%) and parents of itself from that system to the liking of many brothers (40% )
was determined. As for the responsibility behavior, it was determined that the children mostly
spent time with their sibling (60%) when their parents were absent, and took part in the feeding
(56%) and dressing (48%) of the sibling. The resultant find g ular, parents of children with
special emphasis on the role of the sibling relationship were discussed.
Keywords: Sibling relations, family, preschool, parents
Giriş
Toplumu oluşturan en küçük ve en önemli faktör olan aile, anne-baba ve çocuklardan oluşur.
Bireyin hayatındaki pek çok şeyin temelini oluşturan aile, çocukların gelişim özelliklerini
destekleyen ve geliştiren görevle üstlenmektedir. Aile çocuğa bu gelişim özelliklerini sağlarken
ebeveynin yaşı, eğitim durumu, gelir düzeyi de etkili olmuştur. Çocuklar dünyaya geldiklerinde
bir ağabey, bir abla ya da bir kardeş olabilirler. Aynı anne-babadan doğmuş olan ya da babası
aynı olan kimselerin birbirlerine göre adı, birine göre öteki olanlara kardeş denir. Aile sistemi,
işlevlerini bireylerin oluşturduğu alt sistemlerle yerine getirir. Bu alt sistemlerin başta
gelenlerinden biri de kardeşler alt sistemidir. Kardeş ilişkisini duyguya dayalı ve özellikli bir
ilişki olarak nitelenmiş, bu ilişkinin bebeklikten gelişmeye başladığı ve diğer ilişkilerden ayrı
ve güçlü bir yapıya sahip olduğu belirtilmiştir (Atasoy, 2002).
Kardeş ilişkileri, diğer sosyal ilişkilere göre yaşamın en önemli dönemlerine, fiziksel ve
duygusal bağlarla tutunulmasını sağlar. Kardeşler sonu olmayan bir ilişki yaşamakla beraber,
kurdukları bu bağ sayesinde elde ettikleri gücü, diğer sosyal ilişkilerinde de kullanırlar
(Buhrmester ve Furman, 1990; Girli, 1995; Powell ve Ogle, 1985). Kardeş ilişkileri, çocuğun
sosyal ve duygusal gelişimini destekleyip geliştirmektedir. Kardeş ilişkileri, arkadaşlık
ilişkilerinin ilkini kapsar ve çocuğun sosyalleşebilmesi için bir ortam sunarak gelecekteki yakın
ilişkilerini belirler. Kardeşler arası durumlar incelendiğinde; birbirleriyle paylaşımların
yaşandığı, sevgi içerisinde oldukları, sorumluluk aldıklarını ya da kıskançlıkların, zarar verici
durumların veya çatışmaların yaşandığı görülebilir. Aile ortamında sağlıklı iletişim kurulması,
çocuğun gelişiminin ve kişiliğinin olumlu bir şekilde desteklenmesi ve aile bireyleri arasındaki
ilişkilerin düzenlenmesi bakımından hem anne-babalar hem de çocuklar için çok önemli ve
gereklidir (Arabacı, 2011).
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Kardeşler arası tutum, anne ve babanın davranış ilişkileriyle etkilidir. Anne ve babanın
çocuklarına karşı duyguları ve düşünceleri nasıl şekillenip yansıtıldıysa, olaylar karşısında
sergiledikleri tutumlarda ona göre belirlenir. Kardeş tutumlarında çocukların birbirleriyle ilişki
durumlarının ne boyutta oldukları önemlidir. Psikodinamik kurama göre, iki kardeş sıkıntı
duyduğu anlarda kendilerini daha güvende hissetmek için birbirlerine destek olurlar.
Kardeşlerin hayattaki başarısı ve mutluluğu birbirleriyle olan iyi ilişkilerine bağlıdır. Birbirine
gerekli şekilde destek olmayan kardeşler arasındaki ilişkinin güçlü ve sağlıklı olması
beklenemez (Erikson ve Jensen, 2006). Sistemik aile kuramına göre, kardeşlik bir makrosistemin içinde var olan bir mikro-sistemdir. Aile içinde gerçekleşen ve ebeveynler arasındaki
etkileşimi azaltacak boşanma ya da ihmal gibi makro sistem düzenini bozabilecek her olay bir
mikro sistem olan kardeşler arası ilişkiyi de dengeleyici biçimde arttıracaktır. Bu artan etkileşim
iyi ya da kötü yönde gerçekleşebilir (Rosenthal ve Doherty, 1984).
Kardeşler arasındaki iyi ya da kötü etkileşimlerin birçok sebebi olabilir. İlk olarak yeni doğan
kardeşin gelmesiyle çocuk, buna birçok olumsuz teki verebilir. Parmağını emmek, altını
ıslatmak, bebeksi hareketleriyle ailenin ilgisini çekmek gibi davranışlar sergileyebilir. Kardeş
kıskançlığı böyle bir durumdur ve okul öncesi dönemde karşılaşılan en yaygın sorunlardan
biridir. Bir sorun olarak algılanmakla birlikte aslında çocukların kardeşlerini kıskanması,
onların anne-babalarını çok sevmelerinden kaynaklanan normal bir duygudur. Bu durumda
önemli olan çocuğun bu duyguyla nasıl başa çıktığı ve anne-babanın onun bakış açısından olaya
bakabilmesidir. Buradan yola çıkarak ailenin çocuğa yeni doğan kardeşini nasıl anlattığı,
bununla ilgili nasıl çalışmalar yapıldığı önemlidir. Bu çalışmada, okul öncesi 4-6 yaş
grubundaki çocukların yeni doğan kardeşlerine yönelik tutum ve davranışlarını belirlemek
amaçlanmıştır. Aşağıdaki alt amaçlara ulaşılması hedeflenmiştir:
1.Okul öncesi çocuğun, yenidoğan kardeşine yönelik sevgi ve nezaket davranışları nasıldır?
2.Okul öncesi çocuğun, yenidoğan kardeşine yönelik kıskançlık davranışları nasıldır?
3.Okul öncesi çocuğun, yenidoğan kardeşine yönelik sorumluluk alma davranışları nasıldır?
Yöntem
Model
Araştırma nitel araştırma deseninde planlanmış olup verilerin toplanmasında yarı
yapılandırılmış görüşme yapılmıştır.
Çalışma Grubu
Çalışma grubunu kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle araştırmacıların yakın çevresinde
bulunan 0-2 ve 4-6 yaş grubunda iki çocuğu olan 25 anneden oluşmuştur.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada iki veri toplama aracı kullanılmıştır. Kişisel Bilgi Formu, çocuklara ait cinsiyet,
yaş, kardeş sayısı, anne öğrenim durumu, baba öğrenim durumu, anne yaşı, baba yaşı, aile
yapısı, ailenin gelir durumu algısı soruları yer almaktadır.
Kardeş İlişkileri Kontrol Listesi; araştırmacılar tarafından çalışmanın amaçları doğrultusunda
hazırlanmıştır. Kontrol listesinde sevgi ve nezaket, kıskançlık ve sorumluluk davranışına
yönelik 32 ifade yer almıştır. Daha sonra bu liste en az iki çocuğu olan üç alan uzmanının
görüşüne sunulmuş ve görüşler doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Yapılan
düzeltmeler sonucunda 12 sevgi ve nezaket, 18 kıskançlık, 8 sorumluluk alma konusunda olmak
üzere 38 ifadenin yer aldığı kontrol listesi oluşturulmuştur. Liste ön deneme olarak 4 kişiye
uygulanmış ve bu ön deneme uygulaması sonrası son hali verilerek uygulamaya hazır hale
getirilmiştir.
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Verilerin Toplanması ve Analizi
Veriler yüz yüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde yüzde ve
frekans dağılımlarından yararlanılmıştır.
Bulgular
Araştırmanın bu bölümünde, hipotezlerle ilgili bulgulara yer verilmiştir.
Tablo 1. Çocukların Küçük Kardeşlerine Yönelik Sevgi ve Nezaket Davranışları
Evet
Hayır
Bazen
f
%
f
%
f
%
Kardeşini okşayıp öper.
18
72,0
2
8,0 5
20,0
Kardeşini sevdiğini söyler.
18
72,0
1
4,0 6
24,0
Kardeşine zarar verecek bir durumu,
16,0
tedbir alması için anne-babasına haber 18
72,0
3 12,0 4
verir.
Kardeşi ağladığında üzülüp onu
16
64,0
3 12,0 6
24,0
rahatlatmaya çalışır.
Kardeşi ağladığında sorunu veya
sorunun çözümünü bulma çabası 12
48,0
2
8,0 11 44,0
gösterir.
Kardeşiyle oynar.
17
68,0
3 12,0 5
20,0
Kardeşine sevimli bir ses tonuyla hitap
14
56,0
4 16,0 7
28,0
ederek konuşur.
Kardeşine iyi bir arkadaş gibi davranır.
14
56,0
1
4,0 10 40,0
Kardeşini kucağına almak ister.
19
76,0
1
4,0 5
20,0
Kardeşinin canı acıdığında endişelenir.
20
80,0
0
0,0 5
20,0
Çeşitli mimik ve seslerle kardeşini
17
68,0
1
4,0 7
28,0
güldürmeye çalışır.
Kardeşini
oyuncaklarıyla
oynatıp
15
60,0
2
8,0 8
32,0
eğlendirmeye çalışır.
Tablo 1’e göre çocukların küçük kardeşlerine yönelik sevgi ve nezaket davranışlarında en fazla
oranda kardeşinin canı acıdığında endişelendiği (%80) ve bunu kardeşini kucağına almak
istemesi (%76), kardeşini okşayıp öpmesi, sevdiğini söylemesi ve kardeşine zarar verecek bir
durumu tedbir alması için anne-babasına haber vermesi (%72) izlemiştir. Sevgi ve nezaket
davranışlarına ilişkin en az kardeşi ağladığında sorunu veya sorunun çözümünü bulma çabası
göstermesi (%48) olduğu görülmektedir.
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Tablo 2. Çocukların Küçük Kardeşlerine Yönelik Kıskançlık Davranışları
Evet
Hayır
Bazen
f
%
f
%
f %
Kardeşini sevmediğini veya ondan nefret
ettiğini söyler.
Her fırsatta kardeşini şikâyet eder.
Kardeşinden mümkün olduğunca uzak
durmaya çalışır.
Kardeşine fırsat buldukça vurur/canını
yakar.
Kardeşiyle ilgilenildiği zaman ilgi çekmeye
çalışır (bebeksi konuşma, parmağını emme
vb)
Kardeşini anne-babası veya başkalarından
kıskandığını söyler.
Kardeşinin mamasını yemek veya annesini
emmek ister.
Kardeşinin
biberon
veya
emziğini
kullanmak ister.
Kardeşinin giysilerini giymek ister.
Kardeşini sevmek veya kucağına almak
isteyenlere izin vermez.
Anne-babasını kardeşiyle birlikteyken
evden ayrılmak/okula gitmek istemez.
Kardeşiyle ilgilenildiğinde dikkat çekici
davranışlar sergiler (bağırır, annesinin
kucağını oturur vb.)
Kardeşine ait eşyalara zarar verir (atar,
yırtar vb.)
Anne-babasına artık kendisini değil
kardeşini sevdiklerini söyleyerek sitem
eder.
Bebek olduğunu söyleyerek kardeşinin
yaptıklarını yapar (emekler, altını ıslatır
vb.)
Kendine
ait
eşyalara
kardeşinin
dokunmasını istemez.
Kardeşinin beşiğinde/yatağında yatmak
ister.
Kedisinden istendiğinde, kardeşiyle ilgili
bir işi yapmak istemez.
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1

4,0

18

72,0

6

24,0

4

16,0

10

40,0

11

44,0

0

0,0

21

84,0

4

16,0

4

16,0

14

56,0

7

28,0

7

28,0

7

28,0

11

44,0

5

20,0

13

52,0

7

28,0

4

16,0

14

56,0

7

28,0

10

40,0

12

48,0

3

12,0

4

16,0

18

72,0

3

12,0

5

20,0

11

44,0

9

36,0

3

12,0

12

48,0

10

40,0

11

44,0

5

20,0

9

36,0

1

4,0

16

64,0

8

32,0

10

40,0

5

20,0

10

40,0

3

12,0

15

60,0

7

28,0

11

44,0

5

20,0

9

36,0

5

20,0

10

40,0

10

40,0

5

20,0

10

40,0

10

40,0
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Tablo 2’ye göre çocukların küçük kardeşlerine yönelik kıskançlık davranışlarında en fazla evet
cevabını kardeşiyle ilgilenildiğinde dikkat çekici davranışlar sergilemesi (bağırır, annesinin
kucağını oturur vb. (%44) ve kendine ait eşyalara kardeşinin dokunmasını istememesi (%44)
davranışları almıştır. Bunları kardeşinin biberon veya emziğini kullanmak istemesi (%40) ve
anne-babasına artık kendisini değil kardeşini sevdiklerini söyleyerek sitem etmesi izlemiştir.
Tablo 3. Çocukların Küçük Kardeşlerine Yönelik Sorumluluk Davranışları
Evet
Hayır
Bazen
f %
f %
f %
Kardeşinin
beslenmesinde
görev
alır
14 56,0 4 16,0 7 28,0
(biberonu tutar vb.)
Kardeşinin banyosunda görev alır (banyo
11 44,0 8 32,0 6 24,0
oyuncakları ile oynatır)
Kardeşinin alt temizliğinde görev alır. (bez
10 40,0 6 24,0 9 36,0
getirir vb.)
Kardeşinin
giyinmesinde
görev
alır.
12 48,0 7 28,0 6 24,0
(kıyafetlerini getirir)
Kardeşinin uyumasında rol alır. (ninni söyler
8 32,0 11 44,0 6 24,0
vb.)
Anne-babası bebekten uzaklaşmak zorunda
15 60,0 4 16,0 6 24,0
kaldığında kardeşiyle vakit geçirir.
Kardeşi uyurken uyanmaması için çaba
10 40,0 9 36,0 6 24,0
gösterir (sessiz kalır vb.)
Oyunlarına kardeşini de katacak bir yol bulur. 7 28,0 6 24,0 12 48,0
Tablo 3’e göre çocukların küçük kardeşlerine yönelik sorumluluk davranışlarına bakıldığında
en fazla evet cevabını anne-babası bebekten uzaklaşmak zorunda kaldığında kardeşiyle vakit
geçirmesi (%60) alırken bunu kardeşinin beslenmesinde (biberonu tutar vb.) (%56) ve
giyinmesinde görev alması (kıyafetlerini getirir) (%48) izlemiştir.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Kardeş ilişkileri bireyin yaşamındaki en uzun süreli ilişkidir ve bireyin hayatında hangi
değişkenlerden etkilendiği merak konusudur. Bu çalışmada okul öncesi çocukların yeni doğan
kardeşlerine yönelik tutum ve davranışları incelenmiştir.
Çalışma sonucunda, okul öncesi 4-6 yaş grubundaki çocukların küçük kardeşlerine yönelik
sevgi ve nezaket, kıskançlık ve sorumluluk davranışlarını belli düzeylerde sergiledikleri
belirlenmiştir. Çalışmada sevgi ve nezaket davranışı olarak çocukların, en fazla kardeşinin canı
acıdığında endişelendiği (%80), kardeşini kucağına almak istediği (%76), kardeşini öpüp
sevdiğini söylemesi ve kardeşine zarar gelecek bir durumu anne-babasına haber verdiği (%72)
belirlenmiştir. Çocukların kendilerinden küçük kardeşleriyle ilişkilerinin belirlenmesinde,
anne-baba ve varsa diğer kardeş veya akrabaların model olmasının önemli olduğu söylenebilir.
Köse’nin (2003) Lefkoşa’da gerçekleştirdiği çalışmada, anne-baba tutumunun kardeş
ilişkilerine etkisi incelenmiş; anne-babaların sıkı disiplin içeren davranışlarının çocukların
sevgi ve hoşgörü değerlerinin kazanımına olumsuz etkilerinin olduğu görülmüştür.
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Benzer şekilde özellikle annelerin sıkı disiplin tutumunun kardeşi olan çocuklarda, kardeşi ile
olan ilişkisinde statü/güç kullanılması üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Çocukların küçük
kardeşlerini sevmek istemeleri, sevgi gösterisi olarak kucaklarına almak istemeleri veya diğer
olumlu yaklaşımlarının yetişkin tutumlarıyla yakından ilişkili olduğu söylenebilir.
Çalışmada kıskançlık davranışı olarak çocukların, en fazla kardeşiyle ilgilenildiğinde ilgi
çekmek için çabaladığı (%44), kardeşinin kendi eşyalarına dokunmasını istemediği (%44),
kardeşinin biberon veya emziğini kullanmak istediği (%40) ve anne-babasının kendisinden çok
kardeşini sevmesine sitem ettiği (%40) belirlenmiştir. Volling ve Belsky (1992), okul öncesi
dönemde iki çocuğu olan 30 anneyle yaptıkları ve anne-baba-çocuk kardeş ilişkilerini
araştırdıkları çalışmalarında ilk doğan çocuk 12-13 aylıkken anne-çocuk ve baba-çocuk ilişkisi
gözlenmiş, çocuk üçyaşına geldiğinde durum yeniden değerlendirilmiştir. Sonuç olarak
kardeşler arasında yaşanan kavga ve tartışmaların anne-bebek ilişkisinden kaynaklandığı
tahmin edilmiştir. Bunun yanında destekleyici ve şefkatli bir babanın baba-çocuk ilişkisinin çok
iyi olduğunun gözlemlenmesi de araştırma bulguları arasında yer almaktadır. Çalışmaya göre,
ailelerin ilk çocuk ile yaşadıkları iletişim deneyimleri, kardeş ilişkisinin kalitesini belirlemede
önemli bir etkendir. Kıskançlık, normal bir duygu durumu olmakla birlikte burada annebabaların yeni doğan çocuklarına ilgilerinin daha fazla olması veya büyük çocuğu ihmal
etmeleri gibi nedenlerle büyük çocukların kıskançlık davranışlarında artış olma ihtimali
düşünülebilir.
Çalışmada sorumluluk davranışı olarak çocukların, en fazla anne-babası yokken kardeşiyle
vakit geçirdiği (%60), kardeşinin beslenmesinde (%56) ve giyinmesinde (%48) görev aldığı
belirlenmiştir. Iturralde ve diğerlerinin 2013’te büyük çocuğun 9-10 yaşında, küçük çocuğun
da en az 5 yaşında olduğu 52 aile üzerinde kardeş ilişkilerinin niteliğinin kardeşler üzerindeki
etkilerini araştırıldığı çalışmanın bulgularına göre; çatışma ve suçlamanın yoğun yaşandığı
ilişkilerde büyük çocukta kendini suçlama ve sorumluluktan kaçma eğilimleri görülmüştür.
Çocukların gelişiminde en etkili kişilerden biri de büyük kardeşleridir. Küçük kardeşin
doğumundan önce büyük kardeşin doğuma hazırlanması, bebeğin bazı ihtiyaçlarının birlikte
alınmasıyla başlayan, büyük kardeşe bebeği giydirirken kıyafetlerini, temizlik malzemelerini
getirmesi, mamasını yedirmesi, birlikte oyun oynaması ile devam eden yaşı ve kişiliğine uygun
sorumluluklar hem kardeş ilişkilerinin sağlıklı olmasını hem de büyük kardeşin sevgi, şefkat,
paylaşım, yardımseverlik gibi duygularının gelişimini olumlu şekilde etkileyecektir. Çocuklara
küçük kardeşleriyle ilgili sorumlulukların verilmesi, kıskançlık davranışını azaltabileceği gibi
sevgi hissini de pekiştirebilir. Yine burada anne-babanın çocuklarına yönelik tutumlarının yönü
akla gelmektedir.
Alan yazın incelendiğinde, yapılan çalışmaların kardeşler arası ilişkilerin çeşitli faktörlerden
etkilendiğini ve çocukları da farklı yönlerden etkilediğini göstermektedir. Unutkan (2007),
yaptığı çalışmada kardeş değişkeninin okul öncesi dönem çocuklarının ilköğretime hazır
bulunuşluğunu olumlu şekilde etkilediğini tespit etmiştir. Bu nedenle anne-babaların kardeşler
arası ilişkileri doğru bir şekilde yönlendirmeleri konusunda (örneğin birlikte oynamalarını
sağlamak, kitap, defter vb. paylaşımlarını sağlamak gibi) gerekli desteğin sağlanmasının son
derece önemli olduğu vurgulanmıştır. Taylı (2007), yaptığı çalışmada okul öncesi dönemde
kardeş sahibi olup olmamanın sosyal oyuna etkisini incelemiştir. Kardeşi olsun olmasın bütün
çocukların, daha çok kendi cinsleriyle aynı cinsiyette çocuklarla oynadığı belirlenmiştir. Bu
çalışmalardan farklı olarak Bal ve Temel (2014), çalışmalarında çocukların kişiler arası
problem çözme becerileri ve bakış açısı alma becerileri ile kardeşi olma durumları arasında
anlamlı ilişki olmadığını belirlemişlerdir.
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Sonuç olarak, kardeş ilişkilerine yönelik en büyük sorumluluğun anne-babalara düştüğü
söylenebilir. Anne-babalar çocuklarıyla sağlıklı bir etkileşim içinde olduğunda, kardeşler arası
ilişkinin yönünü de olumluya çevirebilirler. Ailelere yönelik eğitimlerde kardeş ilişkileri
konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılabilir. Anne-baba eğitim düzeyi düşük olan gençlerin
kardeş ilişkileri ve algıladıkları anne-baba tutumlarının olumsuz olduğu dikkate alındığında
(Yıldırım ve Sezer, 2018) eğitim kurumlarında yürütülen rehberlik çalışmalarında bu konuda
risk grubunda düşünülen öğrencilere yönelik olarak yapılandırılabilir. Türkiye’de de kardeş
ilişkilerini anne-baba tutumları açısından inceleyen araştırmaların yetersiz olduğu (Erginoğlu
ve Sezer, 2015) göz önünde bulundurulduğunda farklı değişkenlerin kardeş ilişkilerine
etkilerini inceleyen çalışmalar yapılması önerilebilir.
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ÖZET
Altı-15 yaş arasında çocuğu olan ebeveynlerin dijital ebeveynlik tutumlarının bazı sosyolojik
değişkenlere göre incelenmesini amaçlayan araştırma, nicel boyutta nedensel karşılaştırma
modelindedir. Araştırma, altı-15 yaş arasında çocuğu olan 215 anne ve 106 baba olmak üzere
toplam 321 ebeveyn ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında “Genel Bilgi Formu” ve
İnan Kaya ve arkadaşları tarafından geliştirilen “Dijital Ebeveynlik Tutum Ölçeği”
kullanılmıştır. Araştırmanın verileri Google form aracılığı ile 15 Mart-12 Mayıs 2021 tarihleri
arasında toplanmıştır. Verilerin analizinde Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H testlerinden
yararlanılmıştır. Araştırmaya katılan ebeveynlerin %67’sinin anne, %48’inin 36-45 yaş
arasında, %66,7’sinin lisans ve üzeri öğrenim düzeyinde olduğu, %64,5’inin çalıştığı
saptanmıştır. Araştırmada, babaların çocuklarının dijital medyanın etkili kullanımını onaylama;
36-45 ve 46-55 yaşları arasındaki ebeveynlerin 25-35 yaşları arasındaki ebeveynlere göre dijital
medyanın etkili kullanımını onaylama; 25-35 ve 36-45 yaşları arasındaki ebeveynlerin 46-55
yaşları arasındaki ebeveynlere göre çocuklarını dijital medya risklerinden koruma; eşleri
çalışmayanların dijital medyanın etkili kullanımını onaylama ve dijital ebeveynliğe ilişkin
tutumları; parçalanmış aileye sahip ebeveynlerin çocuklarını dijital medya risklerinden koruma;
altı-10 yaşlarında çocuğu olan ebeveynlerinin dijital medya risklerinden korumaya ilişkin
tutumlarının yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Araştırma sonucunda, dijital ebeveynlik
tutumlarının araştırmaya katılan ebeveyne, yaşa, eşinin çalışma durumuna, aile tipine ve
çocuğun yaşı gibi değişkenlere göre anlamlı düzeyde farklılaştığı bulunmuştur. Araştırmadan
elde edilen sonuçlar ışığında ailelere, uzmanlara ve araştırmacılara öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, ebeveyn, dijital ebeveynlik.
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EXPLORING DIGITAL PARENTING ATTITUDES OF PARENTS BY SOME
SOCIOLOGICAL VARIABLES
ABSTRACT
The present research, employing causal-comparative design, aimed to explore digital parenting
attitudes of parents with children between the ages of 6-15 years by some sociological variables.
We carried out the study with a total of 321 parents, 215 mothers and 106 fathers, with children
aged 6-15 years. We collected the data using a “Demographic Information Form” and the
“Digital Parenting Attitude Scale” developed by İnan Kaya et al. via Google Forms between
March 15 and May 12, 2021. We utilized the Mann-Whitney U test and Kruskal Wallis-H test
to analyze the data. The results revealed that 67% of the participants were mothers, 48% were
aged 36-45 years, 66.7% had undergraduate or postgraduate education, and 64.5% were
employed. We found that recognizing effective use of digital media was greater among fathers
and those with an unemployed spouse. It was also the case among the parents aged 36-45 years
and 46-55 years compared to those aged 25-35 years. The parents aged 25-35 years and 36-45
years were more prone to protect their children from digital media risks than those aged 46-55
years. It was also the case among those with a broken family. Finally, the parents with children
aged 6-10 years had greater attitudes towards protecting their children from digital media risks
than those with older children (p<0.05 for all). Overall, we discovered that digital parenting
attitudes differed significantly by participating parent, parental age, employment of the spouse,
family type, and child’s age. In the light of the results, we offered some recommendations to
families, specialists, and researchers.
Keywords: Child, parent, digital parenting.
1. GİRİŞ
Günümüzde, ebeveynlerin çocuklarının gelişimi ve eğitimi üzerindeki rolü giderek azalmakta,
bu rolü teknolojik araçlar almaktadır. Bu nedenle teknolojik araç ve gereçlerin çocukların
üzerindeki rolü ve fonksiyonu gün geçtikçe artmaktadır (Erdoğan, 2010). Fakat her ne kadar
teknolojik araçların çocuklar üzerindeki etkisi artsa da onları teknoloji konusunda eğitecek olan,
onların gelişim ve eğitimlerinden birincil sorumlu olan kişiler ebeveynleridir. Bu doğrultuda,
ebeveynlerin çocuklarına sosyal beceri öğretimi, değer kazandırma, akademik başarısına
yardımcı olmalarının yanında teknoloji, teknolojik araç ve gereç kullanımı ve dijital ortam
becerileri de kazandırması önemli ve gereklidir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte yaşanan
değişimlerden dijital yaşamın oluşmaya başlaması, dijital dünyanın aile hayatının içine girmesi
ve dijital değerlerin insanlar tarafından benimsenmesine yol açmıştır. Bu yaşanılan değişimler
karşısında da ebeveynler, çocuklarını dijital dünyada bekleyen tehlikelere önlem alarak koruma
becerisi gibi dijital yaşam karşısında da onlara gelecek tehlikelere karşı önlem alma ve koruma
becerisini kazanmaları gerekmektedir (Yaman, 2018). Teknolojik gelişmeler göz önüne
alındığında, çocukların teknolojiden en iyi şekilde yararlanmalarını ve bu konuda becerikli
olmalarını sağlamak, bunu yaparken de dijital ortamlardan doğabilecek tehditlere karşı
çocuklarını korumak, ebeveynlerinin sorumluluk ve görevleri arasındadır (Appel, Stiglbauer,
Batinic ve Holtz 2014; Canbek ve Sağıroğlu, 2007; Clark, 2011).
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Dijital medyanın günlük hayatın bir parçası olmaya başlaması ile, özellikle çocukların bu yolla
ulaşılan eğitim, öğrenme ve eğlence gibi olanaklardan yararlanırken, dijital medya aracılığıyla
karşılaşılan risklerden korunmaları önemli bir konu olarak gündeme gelmektedir (Hamer,
Stamatakis ve Mistras, 2009; Higgins, Xiao ve Katsipataki, 2012; Livingstone, Mascheroni ve
Staksrud, 2015). Erken yaşlardan itibaren dijital medya ile tanışan çocuklar, özellikle çevrimiçi
erişim olanakları sağlayan dijital medya aracılığıyla, şiddet, pornografi, nefret söylemi ve
içeriğe gömülü ticari pazarlama mesajları gibi içerik riskleri ile; hakaret, istismar, ideolojik
beyin yıkama, kişisel verilerin kötüye kullanımı gibi ilişki (temas) riskleri ile; kendilerinin faili
ya da mağduru oldukları siber zorbalık, kumar, siber suçlar gibi edim riskleri ile karşı karşıya
kalabilmektedir (Livingstone ve Haddon, 2009). Çocukların dijital medya araçlarını kullanma
sürelerinin uzunluğu ve kullanım sıklıkları da, riskler ile karşılaşma açısından belirleyici bir
role sahiptir. Buna bağlı olarak uzayan kullanım sürelerinin beden kitle indeksindeki
bozulmalar (Canan vd., 2014; Park ve Lee, 2017) ve iştahsızlık, uykusuzluk yaşama, mutsuz,
umutsuz hissetme gibi olumsuz belirtiler ile ilişkili olduğu da bildirilmektedir (Yang, Helgason,
Sigfusdottir ve Kristjansson, 2013).
Dijital teknolojilerdeki ilerlemeler, ebeveynlerin bu teknolojilere yönelik tutumlarının
araştırılması ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Literatürde, ebeveynlerin çocuklarının
teknolojik araçları (TV, video oyunlar, mobil medya) kullanma alışkanlıklarını düzenleme
davranışları olarak tanımlanan ebeveyn aracılığı; ebeveynlerin, çocuklarının teknoloji
kullanımını düzenlerken ortaya koydukları farklı davranış stilleri sınıflandırılmıştır (Clark,
2011; Nathanson, 1999; Nikken ve Jansz, 2014). Ebeveynler çocuklarının teknolojik araçları
kullanması konusunda farklı stratejiler izlemektedirler. Bunlar; sınırlandırıcı (kullanım yerini,
süresi, zamanını ve biçimini teknik destek yardımı ile sınırlandırma), etkin (çocuğuna dijital
aygıtlar hususunda bilgi vererek farkındalık oluşturma), beraber kullanım (eğlence veya eğitsel
maksatlı çocukla beraber kullanma), izleme (çocuk dijital aygıtları kullanırken onu takip etme)
ve takiptir (çocuğun çevrim içi geçmişini kaydedip sonra inceleme) (Livingstone ve Helsper,
2008). Ebeveynler çocuklarının dijital teknolojileri kullanmasına dikkat ederken kendi
kullanımlarına da dikkat etmek durumundadır. Ebeveynlerin mobil teknolojiyi çok sık şekilde
kullanmaları, çocuklarıyla ilgilenme konusunda hassasiyet ve dikkatlerini azaltabilir. Bu yoğun
kullanım, ebeveynlerin çocuklarına karşı ilgilerinin ve duyarlılıklarının azalmasına, böylece
çocuklarıyla aralarında çatışma yaşanmasına sebep olabilir (Kildare ve Middlemiss, 2017).
Ebeveynlerin, dijital teknolojilerin çocukları tarafından kullanımına ilişkin görüşlerini
inceleyen çalışmalarda, ebeveynlerin endişe duydukları noktalar ortaya koyulmaktadır. Buna
göre ebeveynler, genel olarak çocukları tarafından dijital ortamlarda karşılaşılabilecek riskler
konusunda (Lampard, Jurkowski ve Davison, 2013; Padilla Walker, 2006); özellikle fiziksel
hareketliliği kısıtladığını düşündükleri için video oyunları hakkında (Wartella, Rideout,
Lauricella ve Connell, 2013) kaygılanmaktadır. Bununla beraber, anne babalar, kendilerini
çocuklarını internet ve video oyunlarının risklerinden koruyabilmek konusunda yeterli deneyim
ve bilgiye sahip olarak değerlendirmedikleri için endişelendiklerini söylemektedir (Byron,
2008). Ancak, ebeveynler, çocuklarının mevcut teknolojileri kullanabilme becerisinin
gelişmesini, onların akademik başarısına ve gelecekteki iş başarısına etkisi olacağını
düşündükleri için önemli görmektedirler (Ortiz, Green ve Lim, 2011). Çocukların dijital
araçlarda geçirdikleri sürenin, ebeveynlerin bu araçlarda geçirdikleri süreler ve gösterdikleri
ebeveynlik tutumları ile yakından ilişkili olduğu ortaya koyulmuştur (Lauricella, Wartella ve
Rideout, 2015; Nikken ve Schols, 2015).
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Ebeveynlerin dijital medyaya yönelik aracılık davranışları, onların dijital medyaya yönelik
tutumları ile ilişkilidir (Clark, 2011; Livingstone ve Helsper, 2008; Nikken ve Jansz, 2014).
Dijital ebeveynlik stratejilerinin anlaşılması ve çocukların ebeveynleri aracılığıyla teknolojinin
olanaklarından faydalanırken aynı zamanda risklerinden korunabilmesi (Livingstone, Nandi,
Banaji ve Stoilova, 2017) amacıyla ebeveynlerin tutumlarının değerlendirilmesi önemli ve
gereklidir. Bu bilgiler ışığında çalışmada, altı-15 yaş arasında çocuğu olan ebeveynlerin dijital
ebeveynlik tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır.
2. GEREÇ VE YÖNTEM
Bu bölüm araştırmanın; amacı, modeli, evren ve örneklemi, veri toplama araçları, veri toplama
yöntemi, sınırlılıkları ile verilerin değerlendirilmesi ve analizini içermektedir.
2.1. Araştırmanın Amacı
Araştırmada, altı-15 yaş arasında çocuğu olan ebeveynlerin dijital ebeveynlik tutumlarının bazı
değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır.
2.2. Araştırmanın Modeli
Araştırma nicel boyutta nedensel karşılaştırma modelindedir. Nedensel karşılaştırma, ortaya
çıkmış/var olan bir durumun ya da olayın nedenlerini, bu nedenleri etkileyen değişkenleri ya da
bir etkinin sonuçlarını belirlemeye yönelik bir araştırma türüdür (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak,
Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2019).
2.3. Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini altı-15 yaş arasında çocuğu olan anne ve babalar oluşturmaktadır.
Evrenin tamamına ulaşılması mümkün olmadığından örneklem seçimine gidilmiştir. Bu
doğrultuda, amaçlı ve kartopu örnekleme yöntemine göre araştırmaya katılmayı gönüllü kabul
eden altı-15 yaş arasında çocuğu olan 215 anne ve 106 baba olmak üzere 321 ebeveyn
örnekleme dâhil edilmiştir.
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Çizelge 2.1. Araştırmaya Katılan Ebeveynlere ve Eşlerine İlişkin Özelliklerin Dağılımları
ÖZELLİK
n
%
Anne
215
67
Katılan Ebeveyn
Baba
106
33
25-35 yaş
79
24,6
36-45 yaş
154
Ebeveynin Yaşı
48
46-55 yaş
88
27,4
Lise ve öncesi
107
33,3
Ebeveynin Öğrenim Durumu
Lisans ve üzeri
214
66,7
Çalışıyor
207
64,5
Ebeveynin Çalışma Durumu
Çalışmıyor
114
35,5
25-35 yaş
53
16,5
36-45 yaş
173
Eşinin Yaşı
53,9
46-55 yaş
95
29,6
Lise ve öncesi
130
40,5
Eşinin Öğrenim Durumu
Lisans ve üzeri
191
59,5
Çalışıyor
245
76,3
Eşinin Çalışma Durumu
Çalışmıyor
76
23,7
Araştırmaya katılan ebeveynlerin %67’sinin anne, %48’inin 36-45 yaş arasında, %66,7’sinin
lisans ve üzeri öğrenim düzeyinde olduğu, %64,5’inin çalıştığı; eşlerinin %53,9’unun 36-45
yaş arasında, %59,5’inin lisans ve üzeri öğrenim düzeyinde olduğu ve %76,3’ünün çalıştığı
belirlenmiştir (Çizelge 2.1).
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Çizelge 2.2. Araştırmaya Katılan Ebeveynlerin Ailelerine ve Çocuklarına İlişkin Özelliklerin
Dağılımları
ÖZELLİK
n
%
Çekirdek aile
290
90,3
Geniş aile
19
5,9
Aile Tipi
Parçalanmış aile
12
3,7
1-3 kişi
85
26,5
4-6 kişi
232
Ailedeki Birey Sayısı
72,3
7 kişi ve üzeri
4
1,2
0-3000 TL.
37
11,5
3001-5000 TL.
64
19,9
Ailenin Gelir Durumu
5001 TL. ve üzeri
220
68,5
Alt
38
11,8
Orta
249
Ailenin Gelir Algısı
77,6
Üst
34
10,6
Tek çocuk
73
22,7
2-3 çocuk
225
Ailenin Çocuk Sayısı
70,1
4 ve üzeri
23
7,2
6-10 yaş arası
183
57
Çocuğun Yaşı
11-15 yaş arası
138
43
Kız
155
48,3
Çocuğun Cinsiyeti
Erkek
166
51,7
Çizelge 2.2.’e göre, araştırmaya katılan ebeveynlerin %90,3’ünün çekirdek aileye sahip,
%72,3’ünün ailesinin dört-altı bireyden oluştuğu, %68,5’inin 5001 TL ve üzeri gelire sahip
olduğu, %77,6’sının gelir düzeyini orta algıladığı; çocuklarının %57’sinin 6-10 yaş arasında ve
%51,7’sinin erkek olduğu belirlenmiştir.
2.4. Veri Toplama Araçları
Araştırmada ebeveynlerin sosyodemografik bilgileri “Genel Bilgi Formu” ile dijital ebeveynlik
tutumları İnan Kaya, Mutlu Bayraktar ve Yılmaz (2018) tarafından geliştirilen, geçerlik ve
güvenirliği yapılan “Dijital Ebeveynlik Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır.
Genel Bilgi Formu: Araştırmaya katılan ebeveynlerin ve eşlerinin yaşı, öğrenim durumu,
çalışma durumu, aile tipi, ailedeki birey sayısı, ailenin gelir durumu, gelir algısı ve ailedeki
çocuk sayısı, çocuğun yaş ve cinsiyetine ilişkin sorular yer almaktadır.
Dijital Ebeveynlik Tutum Ölçeği
Ebeveynlerin dijital ebeveynlik yaklaşımlarına yönelik tutumlarının ölçülmesi amacıyla İnan
Kaya vd. (2018) tarafından geliştirilen ve geçerlik-güvenirliği yapılan ölçek 12 madde ve iki
alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları, altı-18 yaşları arasında
çocuğu olan ebeveynler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Ölçek, maddelerde yer alan görüşlerin
onaylandığını belirtmek için “Tamamen katılıyorum” (5) ve “Katılıyorum” (4) ifadelerini;
görüşleri onaylamamayı belirtmek için “Hiç katılmıyorum” (1) ve “Katılmıyorum” (2)
ifadelerini içermektedir.
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Herhangi bir olumlu veya olumsuz görüşün bulunmadığını belirtmek için de “Kararsızım” (3)
ifadesi bulunmaktadır. Olumlu ya da olumsuz bir yargıyı değerlendiren bir maddeden alınan
yüksek puan, o yöndeki tutumun gücünü göstermektedir.
Ölçeğin iç tutarlılık katsayıları 0,724 ile 0,776 arasında, iki yarı test-güvenirlik katsayıları 0,631
ile 0,764 arasında değişmektedir. Geçen zamana kıyasla güvenirliğin değerlendirilmesi için
yapılan bağımlı örneklem t testi sonuçlarına göre, her iki faktör açısından da çalışma grubunun
ön ve son test puanları arasında anlamlı fark olmadığı görülmektedir. Bu sonuçlar ışığında
Dijital Ebeveynlik Tutum Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu görüşüne
varılmıştır (İnan Kaya vd., 2018).
Çizelge 2.3. Araştırmadan Elde Edilen Dijital Ebeveynlik Tutum Ölçeği’ne İlişkin İç Tutarlık
Sonuçları
İç Tutarlık
Alt Boyutlar
Cronbach’s Alpha
Dijital Medyanın Etkili Kullanımını
0,788
Onaylama
Dijital Medya Risklerinden Koruma
0,742
Ölçek Toplam Puanı
0,657
Tutarlık (güvenirlik), teknik bir sorun olup yapılan ölçmenin tesadüfi yanılgılardan arınık
olması olarak ortaya çıkmakta ve tutarlık ölçümleri dış ve iç olarak ikiye ayrılmaktadır. Dış
tutarlık, zamana göre değişmezliği yani herhangi bir şeyin benzer koşullarda, belli bir zaman
aralığıyla yapılan ölçüm tekrarında benzer sonuçların alınmasını ifade ederken; iç tutarlık, bir
ölçme aracının kendi içinde uyumlu bir bütün olmasını ifade etmektedir (Karasar, 2019).
Yapılan araştırmada iç tutarlık katsayısı, Dijital Medyanın Etkili Kullanımını Onaylama alt
boyutu için 0,788; Dijital Medya Risklerinden Koruma alt boyutu için 0,742 olarak
hesaplanmıştır. Ölçek Toplam Puanı için iç tutarlık katsayısı 0,657’dir (Çizelge 2.3).
Hesaplanan güvenirlik katsayısının 0,70 ve daha yüksek olması test puanlarının güvenirliği için
genel olarak yeterlidir (Büyüköztürk vd., 2019).
2.5. Veri Toplama Yöntemi
Altı-15 yaş arasında çocuğu olan ebeveynler kartopu örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir.
Belirlenen ebeveynlere araştırmanın amacı ve yöntemi medya araçlarıyla açıklanmıştır.
Araştırmaya katılmayı gönüllü kabul eden ebeveynlerin Google form aracılığı ile aydınlatılmış
onamları alınmıştır. Onayları alındıktan sonra ebeveynlerin Genel Bilgi Formu ve Dijital
Ebeveynlik Tutum Ölçeği sorularını eksiksiz yanıtlamaları istenmiştir. Veriler, 15 Mart-12
Mayıs 2021 tarihleri arasında toplanmış olup, uygulama yaklaşık 15-20 dakika kadar sürmüştür.
2.6. Verilerin Değerlendirilmesi ve Analizi
Verilerin normal dağılıma uygunluğunun incelenmesinde Shapiro-Wilk testinden
yararlanılmıştır. Buna göre, Dijital Ebeveynlik Tutum Ölçeği alt boyut ve toplam puanlarının
normal dağılıma uygun olmadıkları gözlenmiştir (p>0,05) (Çizelge 2.4). Verilerin
karşılaştırılmasında parametrik olmayan Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H testleri
kullanılmıştır. Değerlendirmelerde istatistiksel anlamlılık sınırı p<0,05 olarak kabul edilmiştir.
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Çizelge 2.4. Dijital Ebeveynlik Tutum Ölçeği ve Alt Boyutlarının Normal Dağılıma
Uygunluğu
Shapiro–Wilk
p
Alt Boyutlar
Dijital Medyanın Etkili Kullanımını
0,956
0,000
Onaylama
Dijital Medya Risklerinden Koruma
0,948
0,000
Ölçek Toplam Puanı
0,976
0,000
BULGULAR
Bu bölümde, araştırmaya katılan ebeveynlerin görüşlerine göre Genel Bilgi Formu ve Dijital
Ebeveynlik Tutum Ölçeği’nden elde edilen bulgular yer almaktadır.
Çizelge 3.1. Dijital Ebeveynlik Tutumlarının Araştırmaya Katılan Ebeveyne Göre Mann
Whitney U Testi Sonuçları
Dijital Ebeveynlik
Sıra
Sıra
Tutum Ölçeği
Ebeveyn
n
U
p
Ortalaması Toplamı
Alt Boyutlar
Dijital Medyanın Etkili
Anne
215
150,78
32417,00
9197,000 0,005
Kullanımını Onaylama
Baba
106
181,74
19264,00
Dijital Medya
Anne
215
163,77
35210,00
10800,000 0,444
Risklerinden Koruma
Baba
106
155,39
16471,00
Anne
215
156,56
33660,50
Ölçek Toplam Puanı
10440,500 0,221
Baba
106
170,00
18020,50
Çizelge 3.1’e göre, araştırmaya katılan anne ve babaların dijital medyanın etkili kullanımını
onaylamaya ilişkin tutumları arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur (U=9197,000,
p<0,05). Sıra ortalamaları dikkate alındığında babaların annelere göre dijital medyanın etkili
kullanımını onaylamaya ilişkin tutumlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Araştırmada
dijital medya risklerinden koruma ve dijital ebeveynlik tutumlarının anne ve babaya göre
anlamlı bir farklılık yaratmadığı saptanmıştır (p>0,05).
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Çizelge 3.2. Araştırmaya Katılan Ebeveynlerin Dijital Ebeveynlik Tutumlarının Yaşa Göre
Kruskal Wallis H Testi Sonuçları
Dijital Ebeveynlik
Ebeveynin
Sıra
Anlamlı
p
Tutum Ölçeği Alt
n
sd
χ2
Yaşı
Ortalaması
Fark
Boyutlar
Dijital Medyanın
25-35 yaş1 79
135,41
2-1
Etkili Kullanımını
36-45 yaş2 154
166,34
2
8,588 0,014
3-1
Onaylama
46-55 yaş3 88
174,62
25-35 yaş1 79
182,32
Dijital Medya
1-3
2
162,87
2
9,461 0,009
36-45 yaş
154
Risklerinden Koruma
2-3
46-55 yaş3 88
138,59
25-35 yaş
79
162,89
Ölçek Toplam Puanı
36-45 yaş 154
164,92
2
1,063 0,588
46-55 yaş
88
152,44
Analiz sonuçları, araştırmaya katılan ebeveynlerin dijital medyanın etkili kullanımını onaylama
(χ2(sd=2, n=321)=8,588, p<0,05) ile dijital medya risklerinden koruma tutumlarının (χ2(sd=2,
n=321)=9,461, p<0,05) yaşa göre anlamlı bir biçimde farklılaştığını göstermektedir. Grupların
sıra ortalamaları incelendiğinde 46-55 yaşları arasındaki ebeveynlerin dijital medyanın etkili
kullanımını onaylama tutumlarının, 25-35 yaş arasındaki ebeveynlerin dijital medya
risklerinden koruma tutumlarının yüksek olduğu görülmektedir. Gruplar arasındaki anlamlı
farkın belirlenmesi için yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda, 36-45 ve 46-55 yaşları
arasındaki ebeveynlerin 25-35 yaşları arasındaki ebeveynlerden daha yüksek dijital medyanın
etkili kullanımını onaylama tutumlarına sahip olduğu; 25-35 ve 36-45 yaşları arasındaki
ebeveynlerin 46-55 yaşları arasındaki ebeveynlerden daha yüksek dijital medya risklerinden
koruma tutumlarına sahip olduğu bulunmuştur. Ayrıca araştırmaya katılan ebeveynlerin dijital
ebeveynlik tutumlarının yaşa göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p>0,05)
(Çizelge 3.2).
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Çizelge 3.3. Araştırmaya Katılan Ebeveynlerin Dijital Ebeveynlik Tutumlarının Öğrenim
Durumlarına Göre Mann Whitney U Testi Sonuçları
Dijital Ebeveynlik
Ebeveynin
Sıra
Sıra
Tutum Ölçeği
Öğrenim
n
U
p
Ortalaması Toplamı
Alt Boyutlar
Durumu
Lise ve
Dijital Medyanın Etkili
öncesi
107
153,90
16467,50
10689,500 0,328
Kullanımını Onaylama
Lisans ve
214
164,55
35213,50
üzeri
Lise ve
Dijital Medya
öncesi
107
154,05
16483,50
10705,500 0,340
Risklerinden Koruma
Lisans ve
214
164,47
35197,50
üzeri
Lise ve
öncesi
107
151,28
16186,50
Ölçek Toplam Puanı
10408,500 0,183
Lisans ve
214
165,86
35494,50
üzeri
Çizelge 3.3 incelendiğinde, araştırmaya katılan ebeveynin öğrenim durumu değişkenine göre
Dijital Ebeveynlik Tutum Ölçeği alt boyut ve toplam puanlarında istatistiksel açıdan anlamlı
bir farklılık saptanmamıştır (p>0,05).
Çizelge 3.4. Araştırmaya Katılan Ebeveynlerin Dijital Ebeveynlik Tutumlarının Çalışma
Durumlarına Göre Mann Whitney U Testi Sonuçları
Dijital Ebeveynlik
Ebeveynin
Sıra
Sıra
U
p
Tutum Ölçeği
Çalışma
n
Ortalaması Toplamı
Alt Boyutlar
Durumu
Dijital Medyanın Etkili Çalışıyor
207
164,08
33964,50
11161,500 0,418
Kullanımını Onaylama Çalışmıyor 114
155,41
17716,50
Dijital Medya
Çalışıyor
207
157,68
32639,00
11111,000 0,385
Risklerinden Koruma Çalışmıyor 114
167,04
19042,00
Çalışıyor
207
160,50
33224,00
Ölçek Toplam Puanı
11696,000 0,897
Çalışmıyor 114
161,90
18457,00
Araştırmaya katılan ebeveynlerin çalışma durumu ile Dijital Ebeveynlik Tutum Ölçeği alt
boyutlarından ve ölçek toplam puanından aldıkları puan ortalamaları arasındaki fark anlamlı
değildir (p>0,05) (Çizelge 3.4).
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Çizelge 3.5. Araştırmaya Katılan Ebeveynlerin Dijital Ebeveynlik Tutumlarının Eşlerinin
Yaşlarına Göre Kruskal Wallis H Testi Sonuçları
Dijital Ebeveynlik
Eşinin
Sıra
p
Tutum Ölçeği Alt
n
sd
χ2
Yaşı
Ortalaması
Boyutlar
25-35 yaş
53
140,43
Dijital Medyanın Etkili
36-45 yaş
173
164,28
2
3,219
0,200
Kullanımını Onaylama
46-55 yaş
95
166,50
25-35 yaş
53
182,25
Dijital Medya
36-45 yaş
173
162,69
2
5,347
0,069
Risklerinden Koruma
46-55 yaş
95
146,07
25-35 yaş
53
170,86
Ölçek Toplam Puanı
36-45 yaş
173
164,17
2
2,218
0,330
46-55 yaş
95
149,72
Çizelge 3.5 incelendiğinde, araştırmaya katılan ebeveynlerin eşlerinin yaşı değişkenine göre
Dijital Ebeveynlik Tutum Ölçeği alt boyut ve toplam puanlarından aldıkları puan ortalamaları
arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05).
Çizelge 3.6. Araştırmaya Katılan Ebeveynlerin Dijital Ebeveynlik Tutumlarının Eşlerinin
Öğrenim Durumuna Göre Mann Whitney U Testi Sonuçları
Dijital Ebeveynlik
Eşinin
Sıra
Sıra
U
p
Tutum Ölçeği
Öğrenim
n
Ortalaması Toplamı
Alt Boyutlar
Durumu
Lise ve
Dijital Medyanın
öncesi
130
162,50
21125,50
Etkili Kullanımını
12219,500 0,809
Lisans ve 191
159,98
30555,50
Onaylama
üzeri
Lise ve
Dijital Medya
öncesi
130
163,80
21293,50
12051,500 0,654
Risklerinden Koruma
Lisans ve 191
159,10
30387,50
üzeri
Lise ve
öncesi
130
161,43
20986,50
Ölçek Toplam Puanı
12358,500 0,945
Lisans ve 191
160,70
30694,50
üzeri
Araştırmaya katılan ebeveynlerin eşlerinin öğrenim durumu ile Dijital Ebeveynlik Tutum
Ölçeği alt boyutlarından ve ölçek toplam puanından aldıkları puan ortalamaları arasında anlamlı
bir farklılık görülmemiştir (p>0,05) (Çizelge 3.6).
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Çizelge 3.7. Araştırmaya Katılan Ebeveynlerin Dijital Ebeveynlik Tutumlarının Eşlerinin
Çalışma Durumuna Göre Mann Whitney U Testi Sonuçları
Dijital Ebeveynlik
Eşinin
Sıra
Sıra
Tutum Ölçeği
Çalışma
n
U
p
Ortalaması Toplamı
Alt Boyutlar
Durumu
Dijital Medyanın Etkili
Çalışıyor
245
151,07
37012,50
6877,500 0,001
Kullanımını Onaylama
Çalışmıyor
76
193,01
14668,50
Dijital Medya
Çalışıyor
245
161,49
39565,00
9190,000 0,865
Risklerinden Koruma
Çalışmıyor
76
159,42
12116,00
Çalışıyor
245
155,27
38042,00
Ölçek Toplam Puanı
7907,000 0,046
Çalışmıyor
76
179,46
13639,00
Çizelge 3.7. incelendiğinde, araştırmaya katılan ebeveynlerin eşlerinin çalışma durumuna göre
ebeveynlerin dijital medyanın etkili kullanımını onaylamasına ilişkin tutumları ve dijital
ebeveynlik arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur (U=6877,500, p<0,05). Sıra
ortalamaları dikkate alındığında eşleri çalışmayanların çalışanlara göre dijital medyanın etkili
kullanımını onaylamaya ve dijital ebeveynliğe ilişkin tutumlarının daha yüksek olduğu
görülmektedir. Araştırmada dijital medya risklerinden korumaya ilişkin tutumlarının eşinin
çalışma durumuna göre anlamlı bir farklılık yaratmadığı saptanmıştır (p>0,05).
Çizelge 3.8. Araştırmaya Katılan Ebeveynlerin Dijital Ebeveynlik Tutumlarının Aile Tipine
Göre Kruskal Wallis H Testi Sonuçları
Dijital Ebeveynlik
Anlamlı
Sıra
p
Tutum Ölçeği Alt
Aile Tipi
n
sd
χ2
Fark
Ortalaması
Boyutlar
Çekirdek aile1
Dijital Medyanın
290
160,48
Geniş aile2
3-1
Etkili Kullanımını
19
126,84
2
8,967 0,011
Parçalanmış
3-2
Onaylama
12
227,71
aile3
Çekirdek aile
290
161,71
Dijital Medya
Geniş aile
19
158,50
2
0,272 0,873
Risklerinden Koruma Parçalanmış
12
147,92
aile
Çekirdek aile
290
160,93
Geniş aile
Ölçek Toplam Puanı
19
147,05
2
1,226 0,542
Parçalanmış
12
184,79
aile
Analiz sonuçları, araştırmaya katılan ebeveynlerin dijital medyanın etkili kullanımını onaylama
tutumlarının (χ2(sd=2, n=321)=8,967, p<0,05) aile tipine göre anlamlı bir biçimde farklılaştığını
göstermektedir. Grupların sıra ortalamaları incelendiğinde parçalanmış aileye sahip
ebeveynlerin dijital medyanın etkili kullanımını onaylama tutumlarının yüksek olduğu
görülmektedir.
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Gruplar arasındaki anlamlı farkın belirlenmesi için yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda,
parçalanmış aileye sahip ebeveynlerin çekirdek aileye ve geniş aileye sahip olan ebeveynlerden
daha yüksek dijital medya risklerinden koruma tutumlarına sahip olduğu bulunmuştur. Ayrıca
araştırmaya katılan ebeveynlerin dijital medya risklerinden koruma ve dijital ebeveynlik
tutumlarının aile tipine göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p>0,05) (Çizelge
3.8).
Çizelge 3.9. Araştırmaya Katılan Ebeveynlerin Dijital Ebeveynlik Tutumlarının Ailedeki
Birey Sayısına Göre Kruskal Wallis H Testi Sonuçları
Dijital Ebeveynlik
Ailedeki Birey
Sıra
p
Tutum Ölçeği Alt
n
sd
χ2
Sayısı
Ortalaması
Boyutlar
1-3 kişi
85
160,19
Dijital Medyanın Etkili
162,65
2
3,013
0,222
4-6 kişi
232
Kullanımını Onaylama
82,38
7 kişi ve üzeri 4
158,12
1-3 kişi
85
Dijital Medya
4-6 kişi
232
163,04
2
1,714
0,425
Risklerinden Koruma
7 kişi ve üzeri 4
104,13
1-3 kişi
85
158,37
Ölçek Toplam Puanı
4-6 kişi
232
163,46
2
3,750
0,153
7 kişi ve üzeri 4
74,25
Çizelge 3.9.’a bakıldığında, araştırmaya katılan ebeveynlerin ailesindeki birey sayısı ile Dijital
Ebeveynlik Tutum Ölçeği alt boyutlarından ve ölçek toplam puanından aldıkları puan
ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05).
Çizelge 3.10. Araştırmaya Katılan Ebeveynlerin Dijital Ebeveynlik Tutumlarının Ailelerinin
Gelir Durumuna Göre Kruskal Wallis H Testi Sonuçları
Dijital
Ebeveynlik
Ailenin Gelir
Sıra
Tutum
Ölçeği
Alt
n
sd
χ2
p
Durumu
Ortalaması
Boyutlar
0-3000 TL.
37 156,81
Dijital Medyanın Etkili 3001-5000 TL.
64 160,52
2
0,097
0,953
Kullanımını Onaylama 5001 TL. ve
220 161,84
üzeri
0-3000 TL.
37 142,64
Dijital
Medya 3001-5000 TL.
64 158,33
2
1,903
0,386
Risklerinden Koruma
5001 TL. ve
220 164,87
üzeri
0-3000 TL.
37
142,73
3001-5000 TL.
Ölçek Toplam Puanı
64
155,94
2
2,166
0,339
5001 TL. ve
220
165,55
üzeri
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Araştırmaya katılan ebeveynlerin ailesinin gelir durumu ile Dijital Ebeveynlik Tutum Ölçeği
alt boyutlarından ve ölçek toplam puanından aldıkları puan ortalamaları arasında anlamlı bir
farklılık yoktur (p>0,05) (Çizelge 3.10).
Çizelge 3.11. Araştırmaya Katılan Ebeveynlerin Dijital Ebeveynlik Tutumlarının Gelir
Algılarına Göre Kruskal Wallis H Testi Sonuçları
Dijital Ebeveynlik
Sıra
p
Tutum Ölçeği Alt
Gelir Algısı
n
sd
χ2
Ortalaması
Boyutlar
Alt
38
174,07
Dijital Medyanın Etkili
Orta
249
163,72
2
5,793
0,055
Kullanımını Onaylama
Üst
34
126,47
Alt
38
153,53
Dijital Medya
Orta
249
157,94
2
4,289
0,117
Risklerinden Koruma
Üst
34
191,74
Alt
38
165,33
Ölçek Toplam Puanı
Orta
249
159,13
2
0,495
0,781
Üst
34
169,84
Çizelge 3.11 incelendiğinde, araştırmaya katılan ebeveynlerin gelir algısı ile Dijital Ebeveynlik
Tutum Ölçeği alt boyutlarından ve ölçek toplam puanından aldıkları puan ortalamaları arasında
anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05).
Çizelge 3.12. Araştırmaya Katılan Ebeveynlerin Dijital Ebeveynlik Tutumlarının
Ailelerindeki Çocuk Sayısına Göre Kruskal Wallis H Testi Sonuçları
Dijital Ebeveynlik
Sıra
p
Tutum Ölçeği Alt
Çocuk Sayısı n
sd
χ2
Ortalaması
Boyutlar
Tek çocuk
73
159,16
Dijital Medyanın Etkili
2-3 çocuk
225
157,51
2
4,712
0,095
Kullanımını Onaylama
4 çocuk ve
23
200,98
üzeri
Tek çocuk
73
166,33
Dijital Medya
2-3 çocuk
225
158,85
2
0,411
0,814
Risklerinden Koruma
4 çocuk ve
23
165,11
üzeri
Tek çocuk
73
162,55
2-3 çocuk
Ölçek Toplam Puanı
225
158,88
2
0,816
0,665
4 çocuk ve
23
176,87
üzeri
Araştırmaya katılan ebeveynlerin ailelerindeki çocuk sayısı ile Dijital Ebeveynlik Tutum
Ölçeği alt boyutlarından ve ölçek toplam puanından aldıkları puan ortalamaları arasında anlamlı
bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05) (Çizelge 3.12).
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Çizelge 3.13. Araştırmaya Katılan Ebeveynlerin Dijital Ebeveynlik Tutumlarının
Çocuklarının Yaşına Göre Mann Whitney U Testi Sonuçları
Dijital Ebeveynlik
Çocuğun
Sıra
Sıra
Tutum Ölçeği
n
U
p
Yaşı
Ortalaması Toplamı
Alt Boyutlar
6-10 yaş
Dijital Medyanın
arası
183
153,46
28084,00
Etkili Kullanımını
11248,000 0,091
11-15 yaş 138
170,99
23597,00
Onaylama
arası
6-10 yaş
Dijital Medya
arası
183
169,92
31095,00
10995,000 0,046
Risklerinden Koruma
11-15 yaş 138
149,17
20586,00
arası
6-10 yaş
arası
183
163,37
29896,00
Ölçek Toplam Puanı
12194,000 0,598
11-15 yaş 138
157,86
21785,00
arası
Çizelge 3.13’e göre, araştırmaya katılan ebeveynlerin çocuklarının yaşına göre ebeveynlerin
çocuklarını dijital medya risklerinden korumasına ilişkin tutumları arasında anlamlı bir fark
olduğu bulunmuştur (U=10995,000, p<0,05). Sıra ortalamaları dikkate alındığında altı-10
yaşları arasındaki çocukların ebeveynlerinin 11-15 yaşları arasında çocuğu olanlara göre dijital
medya risklerinden korumaya ilişkin tutumlarının daha yüksek olduğu görülmektedir.
Araştırmada dijital medyanın etkili kullanımını onaylama ve dijital ebeveynlik tutumlarının
çocuğun yaşına anlamlı bir farklılık yaratmadığı saptanmıştır (p>0,05).
Çizelge 3.14. Araştırmaya Katılan Ebeveynlerin Dijital Ebeveynlik Tutumlarının
Çocuklarının Cinsiyetine Göre Mann Whitney U Testi Sonuçları
Dijital Ebeveynlik
Sıra
Çocuğun
Sıra
U
p
Tutum Ölçeği
n
Cinsiyeti
Ortalaması Toplamı
Alt Boyutlar
Dijital Medyanın
Kız
155
154,62
23965,50
Etkili Kullanımını
11875,500 0,229
Erkek
166
166,96
27715,50
Onaylama
Dijital Medya
Kız
155
163,61
25359,50
12460,500 0,625
Risklerinden Koruma
Erkek
166
158,56
26321,50
Kız
155
160,01
24801,50
Ölçek Toplam Puanı
12711,500 0,853
Erkek
166
161,92
26879,50
Çizelge 3.14. incelendiğinde, araştırmaya katılan ebeveynlerin çocuklarının cinsiyeti ile dijital
ebeveynlik tutum ölçeği alt boyutları ve ölçek toplam puanından aldıkları puan ortalamaları
arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05).
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4. TARTIŞMA
Dijital teknolojilerin hızla geliştiği, dijital teknoloji kullanım alanlarının genişlediği, dijital
medya araçlarının toplumsal yaşamın her alanına nüfuz ettiği, bu nedenle gündelik yaşam
pratiklerinin değiştiği ve dönüştüğü dijital çağda, çocuklar “dijital yerliler” olarak doğdukları
andan itibaren dijital cihazlarla kuşatılmış bir sanal ortamda büyümektedirler (Karabulut,
2015). Dijital yerliler, 20. yüzyılın son çeyreğinde doğan, dijital teknolojileri gündelik
yaşamlarının rutin parçası olarak algılayan ve bunları hayatlarının bir parçası olarak gören
(Brlgrç, Duman ve Seferoğlu, 2011; Prensky, 2001: akt. Çetrn ve Özgrden, 2013; Manap ve
Durmuş, 2021), yeni teknolojilere kolayca uyum sağlayan, onu kullanırken bozmaktan ya da
yanlış yapmaktan korkmayan ve teknoloji aracının yeniden başlatılması ile her şeyin önceki
haline dönebileceğini bilerek teknolojiyi daha rahat kullanan bireylerdir. Daha çok günümüz
teknolojileri ile hayata başlamış, hayatlarının merkezinde çevrimiçi ortamların ve yeni
teknolojilerin yer aldığı, tüm gündelik işlerini teknoloji ile yürüten çocuklardan ve gençlerden
oluşmaktadır (Rikhye vd., 2009; Bennett vd., 2008: akt. Günüç, 2011). Bu yeni nesil son derece
meraklı, kendine güvenen, aykırı, akıllı, özgüveni yüksek, küresel bir yönelime sahip
nitelikleriyle yeni dijital medya kültürünün kalbinde yer almaktadır (Tapscott, 1998: akt.
Rakhmawati ve Kusuma, 2015).
Araştırmaya dahil olan ebeveynlerin büyük çoğunluğunu dijital yerliler oluşturmaktadır.
Araştırmada yer alan 25-35 ve 36-45 yaşları arasındaki ebeveynlerin, dijital yerli olarak,
çocuklarını 46-55 yaşları arasındaki ebeveynlerden daha yüksek oranda dijital medya
risklerinden koruma tutumlarına sahip olduğu belirlenmiştir. Diğer yandan ebeveynlerin yaş
özelliklerinin dijital medya risklerinden koruma alt boyutu açısından anlamlı bir farklılık
oluşturmadığını saptayan araştırmalar da mevcuttur (Kuzu Jafari, 2021). Bu durum daha çok
ebeveynlerin dijital yerliler olsalar dahi çocuklarının dijital medyayı kullanma biçimlerini
kontrol etme isteği ile ilgilidir. Ebeveynlerin yaşları düştükçe risklerden koruma düzeyleri
yükselmektedir (Manap ve Durmuş, 2021; Vural Şenel, 2020). Yaş ilerledikçe teknolojik
gelişmeler yeterince takip edilememektedir. Özellikle dijital teknolojilerin kullanımı ve
etkinliği yaşa başlı olarak azalmakta (Yeşildal, 2018) ve bu nedenle bireylerin dijital
okuryazarlık düzeyi düşmektedir (Aksoy, Karabay ve Aksoy, 2021; Bayrakcı ve Narmanlıoğlu,
2021; Terzi ve İşli, 2020). Buna karşın genç bireylerin daha fazla dijital okuryazar olma
eğilimine sahip oldukları söylenebilir (Yılmaz, 2021). Zira dijital yerlilerin, teknoloji kullanımı
konusunda daha mesafeli, teknolojik boyuttaki değişimlere karşı daha dirençli olan dijital
göçmenlere göre daha genç olmaları nedeniyle dijital okuryazarlık ve dijital öz-yeterlilikleri
daha yüksektir (Yaman, 2018). Dolayısıyla ebeveynlerde yaş düştükçe çocukları risklerden
koruma düzeyi dijital okuryazarlığa bağlı olarak artmakta (Manap ve Durmuş, 2021) ve genç
ebeveynler çocuklarının medya sürecine aktif ve destekleyici aracılar olarak daha çok dahil
olmaktadırlar (Vural Şenel, 2020). Bununla birlikte dijital okuryazarlığı daha düşük düzeyde
olan ebeveynler, dijital medyayı yeni bir sosyal fenomen olarak kabul edip, çocukların medya
ile ilişkisini yadırgamaktadırlar (Özkan ve Hira, 2017). Bu nedenle ebeveynler daha fazla
kısıtlayıcı stratejilere başvurabilmektedir. Ancak bazı ebeveynler dijital okuryazarlık
bağlamında internet bilgisine daha iyi sahip olsalar da yetkeci bir yaklaşımla otoriter ebeveynlik
tarzını benimseyerek çocuklarının internet kullanımlarına kısıtlamalar getirmektedirler (Wong,
Ho ve Chen, 2015). Bu durumun belli başlı birkaç temel nedeni vardır. İlki, ebeveynlerin
kendilerini dijital medya kullanımı konusunda çocuklarına göre yetersiz görmeleridir (Fidan ve
Seferoğlu, 2020). Bu kısıtlamalar ebeveynlerin kendilerinden daha fazla dijital medyayı
kullanan çocuklarını kontrol etmekte zorlandıklarının işaretidir (Özkan ve Hira, 2017).
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İkincisi, çocukların yaşları ile ilgilidir. Zira araştırmamızda çocukların yaşları küçüldükçe
ebeveynlerin çocuklarını dijital medyanın risklerinden korumaya ilişkin tutumlarının
yükseldiği sonucuna ulaşılmıştır. Kısıtlamalar nedeniyle çocuklar ve gençler için riskler
azalmakta, ancak bu tür yaklaşım, riskleri önlerken gelişim ve öğrenme olanaklarını da
sınırlandırmaktadır. Çocuklarını dijital medyanın risklerinden en üst düzeyde korumayı ilke
edinen ebeveynlerin dijital öğrenme olanakları hakkında ve bu olanaklardan çocuklarını nasıl
yararlandırabilecekleri konusunda desteklenmelerine ihtiyaç duyulmaktadır (İnan Kaya, 2021).
Araştırmamızda ebeveynlerin öğrenim ve gelir durumlarına göre istatistiksel açıdan anlamlı bir
farklılık saptanmasa da ebeveynlerin eğitim seviyeleri arttıkça dijital ebeveynlik öz yeterlilik
düzeylerinin artışına bağlı olarak (Yaman, 2018) dijital teknolojileri kullanırken çocuklarına
daha sık eşlik ettiklerini ve bu teknolojilerin öğrenilmesi ile içeriğin değerlendirilmesinde
rehberlik yaklaşımını daha fazla kullandıklarını saptayan araştırmalar da mevcuttur. Eğitim
durumu yüksek olan ebeveynlerin dijital medyanın etkili kullanımını onayladıkları (Kuzu
Jafari, 2021), aktif destekleyici ve kısıtlayıcı destekleyici aracılar olarak çocuklarının medya
süreçlerine dahil oldukları görülmektedir (Vural Şenel, 2020). Diğer yandan düşük
sosyoekonomik düzeyden gelen ailelerin dijital medya araçlarının risklerinden habersiz
oldukları ya da bu riskleri önemsemedikleri (Yaman, 2018), çocuklarının ebeveyn gözetiminde
olmadan dijital teknolojik araçları daha fazla kullandıkları, çocuklarını ekran dışı etkinliklere
daha sınırlı düzeyde yönlendirdikleri, çocuklarının dijital medyanın beraberinde getirdiği
psikososyal ve gelişimsel risklere daha açık koşullarda yetiştikleri saptanmıştır (Krrály, 2013;
Nikken ve Opree, 2018: akt. İnan Kaya, 2021;).
Her ne kadar dijital göçmenler teknoloji kullanımı konusunda daha mesafeli olsalar da
araştırmaya katılan 46-55 yaş arasındaki ebeveynlerin, dijital göçmenler olarak dijital medyanın
etkili kullanımını onaylama tutumlarının yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Teknoloji ile
tanışması daha geç olan ve kendilerini gelişen yeni teknolojik dünyaya uyarlamaya çalışan
drjrtal göçmenler (Brlgrç, Duman ve Seferoğlu, 2011) çocuklarının drjrtal medyada
karşılaşabilecekleri riskler hakkındaki farkındalığa sahip olmayıp bunları azımsama eğiliminde
olabilirler (Dehue, vd., 2008: akt. İnan Kaya, 2021). Ayrıca Türkiye’de dijital araçların
kullanımının tarihi pek eskiye dayanmadığından, ebeveynler ile çocuklarının dijital araçları
kullanma becerileri arasında çok büyük farklılıklar bulunduğu, bu nedenle dijital yerli olan
çocukların ebeveynlerinden daha fazla bilgiye sahip oldukları bilinen bir gerçektir (Kabakçı
Yurdakul, Dönmez ve Ferhan Odabaşı, 2013).
Sürekli bir değişmenin yaşandığı günümüz toplumlarında kültürel yapıdaki değişmeler
ebeveynlik rollerini de değişime uğratmıştır. Geçmişte babalar çocuğun gelişiminde ve
eğitiminde hiçbir etkisi olmayan kişiler olarak görülürdü. Ancak politik, sosyal ve ekonomik
alandaki değişmelere (kadın – erkek rollerini etkilemesi, çalışan anne sayısının artması, kadının
tam gün dışarıda çalışması, boşanmış ya da dul erkeklerin tek başlarına çocuklarının bakım ve
eğitim sorumluluğunu üstlenmeleri, geleneksel aile yapısının çekirdek aileye dönüşmesi vs.)
bağlı olarak babalık rolleri de değişime uğramıştır. Babalar çocuklarının gerek gelişimsel
gerekse eğitimsel gereksinimleriyle daha çok ilgilenir hale gelmişlerdir. Geleneksel yetkeci
babanın yerini gitgide eğitici, işbirlikçi, çocuğun yetiştirilmesinde sorumluluk alan baba
almıştır (Bayer, 2020; Morva ve Gül Ünlü, 2021; Tezel Şahin, 2007). Dolayısıyla babaların
dijital medyanın etkili kullanımını onaylamaya ilişkin tutumlarının annelerin tutumlarına göre
yüksek oluşunu, değişen toplumsal şartların gereği olarak babalık rollerinin değişimi ve
dönüşümü ile açıklamak olasıdır.
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Araştırmamızda parçalanmış aileye sahip ebeveynlerin çekirdek aileye ve geniş aileye sahip
olan ebeveynlerden daha yüksek dijital medya risklerinden koruma tutumlarına sahip olduğu
bulunmuştur. Özellikle ebeveynleri ayrılmış çocukların üzüntü, öfke ve şaşkınlık duygularını
yaşadıkları, boşanma nedeniyle kendilerini suçladıkları, kendilerine yönelik bir içsel şiddet
ortaya koydukları, bu nedenle davranış problemleri, agresyon, anksiyete, okul problemleri,
dikkat eksikliği ve somatik yakınmaları içeren zorluklarla başa çıkmak zorunda oldukları
yapılan araştırmalarda tespit edilmiştir (Sayar, tarihsiz). Bununla birlikte ailenin parçalanması,
çocuğun eğitim ve sosyalleşme sürecini ya kesintiye uğratmakta ya da bu süreçleri olumsuz
etkilemektedir (Şentürk, 2012). Dijital medyanın olumsuz etkisi, ailenin parçalanması
nedeniyle ciddi sorunlar yaşayan çocukların özellikle sosyal ilişkileri bağlamında psiko-sosyal
durumlarının daha da kötüleşmesine neden olabilir. Zira çok fazla zaman geçirildiğinde
internetin insanları yalnızlığa sürüklemesi, bireyleri ait olduğu sosyal çevreden kopartması,
akrabalık ve arkadaşlık ilişkilerini zayıflatması; sosyal medyanın insanların ailesi ve
arkadaşlarıyla yüz yüze ilişki kurmasını engellemesi ve samimi ilişkileri azaltması dijital
medyayı kullanan her birey için gerçekleşmesi muhtemel istenmeyen olaylardır (Demir, 2016;
Hazar, 2011: akt. Karaboğa, 2019). Dolayısıyla parçalanmış ailede yaşayan çocukların tek
ebeveyne sahip çocuklar olarak risk altında oldukları unutulmamalıdır. Türkiye’de yapılan bir
araştırmada parçalanmış ailede yaşayan çocukların günlük olarak sıfır ila iki saat elektronik
cihazda vakit geçirdiği tespit edilmiştir (Durmuş ve Övür, 2021). Bu bağlamda ebeveynler
çocuklarını dijital medyanın bu tür olumsuzluklardan korumak için süre kısıtlayıcı tedbirlere
başvurmuş olabilirler.
5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Sonuç olarak, Dijital Ebeveynlik Tutum Ölçeği alt boyut ve toplam puan ortalamalarına göre
araştırmaya katılan ebeveyn, yaşı, eşinin çalışma durumu, aile tipi ve çocuğun yaşı değişkenleri
arasında anlamlı farklılık görülmüştür (p<0,05).
Araştırmaya katılan babaların annelere göre dijital medyanın etkili kullanımını onaylama; 3645 ve 46-55 yaşları arasındaki ebeveynlerin 25-35 yaşları arasındaki ebeveynlere göre dijital
medyanın etkili kullanımını onaylama; 25-35 ve 36-45 yaşları arasındaki ebeveynlerin 46-55
yaşları arasındaki ebeveynlere göre dijital medya risklerinden koruma; eşleri çalışmayanların
çalışanlara göre dijital medyanın etkili kullanımını onaylama ve dijital ebeveynliğe ilişkin
tutumları; parçalanmış aileye sahip ebeveynlerin çekirdek aileye ve geniş aileye sahip olan
ebeveynlere göre dijital medya risklerinden koruma; altı-10 yaşları arasındaki çocukların
ebeveynlerinin 11-15 yaş arasında çocuğu olanlara göre dijital medya risklerinden korumaya
ilişkin tutumlarının daha yüksek bulunmuştur.
Araştırmadan elde edilen bu bulgular ışığında ailelere, uzmanlara ve araştırmacılara şu öneriler
verilebilir:
- Ebeveynler çocuklarını dijital medyanın kullanımı ve riskleri konusunda bilgilendirebilir.
- Yaşça daha büyük olan ebeveynler genç ebeveynlere kıyasla teknolojik gelişme ve
ilerlemelerin daha gerisinde kalabileceği için onların teknoloji ve dijital medya konusunda
bilgilenmeleri için çeşitli seminer ve eğitimler düzenlenebilir.
- Çalışan ebeveynler çalıştıkları sırada çocuklarını dijital medya ile etkileşim içerisindelerken
çeşitli yöntemlerle kontrol edebilir.
- Uzmanlar tarafından hazırlanan programlar ile ebeveynler dijital medyanın etkili kullanımı ve
dijital medyanın riskleri konularında bilgilendirilebilir.
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- Altı-15 yaş arasında çocuğa sahip olan ebeveynler ile 15-18 yaş arasında çocuğa sahip olan
ebeveynlerin dijital ebeveynlik tutumlarının karşılaştırılmasına yönelik çalışma yürütülebilir.
- Sıfır-altı yaş arasında çocuğa sahip olan ebeveynlerin dijital ebeveynlik tutumlarının
incelenebilmesi için ölçek geliştirme çalışması yapılabilir.
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ÖZET
Altı-15 yaş arasında çocuğu olan ebeveynlerin ebeveyn davranışlarının sosyolojik bazı
değişkenlere göre incelenmesini amaçlayan araştırma, nicel boyutta nedensel karşılaştırma
modelindedir. Araştırma, altı-15 yaş arasında çocuğu olan 321 ebeveyn ile gerçekleştirilmiştir.
Verilerin toplanmasında “Genel Bilgi Formu” ve Çekiç ve arkadaşları tarafından Türkçe’ye
uyarlanan “Alabama Ebeveyn Davranışları Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın verileri Google
form aracılığı ile 15 Mart-12 Mayıs 2021 tarihleri arasında toplanmıştır. Verilerin analizinde
Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H testlerinden yararlanılmıştır. Araştırmada, annelerin
babalara göre çocukla ilgilenme davranışlarının; babaların annelere göre zayıf ebeveynlik
takibinin; genç ebeveynlerin çocukla ilgilenme ve olumlu ebeveynlik davranışlarının; ileri
yaştaki ebeveynlerin zayıf ebeveynlik takibinin; eşi genç olan ebeveynlerin çocukla ilgilenme
ve olumlu ebeveynlik davranışlarının; eşi lisans ve üzerinde öğrenim durumuna sahip olanların
çocukla ilgilenme davranışlarının; eşi çalışmayanların zayıf ebeveynlik takibinin; parçalanmış
aileye sahip olan ebeveynlerin olumlu ebeveynlik davranışlarının; geniş aileye sahip olan
ebeveynlerin dayakla cezalandırma davranışlarının; sosyoekonomik durumunu üst düzey
algılayan ebeveynlerin çocukla ilgilenme ve olumlu ebeveynlik davranışlarının; tek çocuğu
olan ebeveynlerin çocukla ilgilenme ve olumlu ebeveynlik davranışlarının; 4 ve daha fazla
çocuğu olan ebeveynlerin zayıf ebeveynlik takibinin; altı-10 yaş arasında çocuğu olan
ebeveynlerin çocukla ilgilenme, olumlu ebeveynlik, tutarsız disiplin ve dayakla cezalandırma
davranışlarının; 11-15 yaş arasında çocuğu olan ebeveynlerin zayıf ebeveynlik takibinin; erkek
çocuğu olan ebeveynlerin zayıf ebeveynlik takibi ve dayakla cezalandırma davranışlarının
yüksek olduğu bulunmuştur (p<0,05). Araştırmaya katılan ebeveynlerin ebeveyn davranışları
ile yaş, eşlerinin yaşı, öğrenim durumu, çalışma durumu, aile tipi, gelir algısı, ailedeki çocuk
sayısı, çocuğun yaşı ve cinsiyeti gibi bazı sosyolojik değişkenler arasında anlamlı farklılıklar
olduğu tespit edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar ışığında ailelere, uzmanlara ve
araştırmacılara öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, ebeveyn, ebeveyn davranışları
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INVESTIGATING PARENTAL BEHAVIORS BY SOME SOCIOLOGICAL
VARIABLES
ABSTRACT
The study, employing causal-comparative design, aimed to investigate the parental behaviors
of parents with children between the ages of 6-15 years by some sociological variables. We
conducted the research with a total of 321 parents with children between 6-15 years. We
collected the data using a “Demographic Information Form” and the “Alabama Parenting
Questionnaire,” adopted into Turkish by Çekiç et al., via Google Forms between March 15 and
May 12, 2021. The Mann Whitney U test and Kruskal Wallis-H test were used in the analysis
of the data. According to findings, the mothers were found to involve in parenting more than
fathers. In turn, fathers showed greater poor monitoring than the mothers. Moreover, younger
parents demonstrated more involvement and positive parenting, while older parents had poor
monitoring more. Those with a young spouse had higher scores on parental involvement and
positive parenting, while those with a spouse having undergraduate or postgraduate education
got higher scores on parental involvement. Yet, those with an unemployed spouse had higher
scores on poor monitoring. We discovered that the parents with a broken family adopted more
positive parenting, and those with an extended family showed more corporal punishment. The
parents with high socioeconomic status perception got higher scores on parental involvement
and positive parenting. Those with four or more children were found to have poor monitoring
than others. While the parents with children between 6-10 years obtained higher scores on
parental involvement, inconsistent discipline, and corporal punishment, those with children
aged 11-15 years were found to have higher scores on poor monitoring. Finally, the parents
with a boy showed poorer monitoring and more corporal punishment (p<0.05 for all). Overall,
we determined significant differences between parental behaviors and some sociological
variables such as age, spouse age, educational attainment, employment status, family type,
income perception, number of children, and child’s age and gender. In the light of the results,
we offered some recommendations to families, specialists, and researchers.
Keywords: Child, parent, parental behaviors
1. GİRİŞ
Ebeveyn-çocuk etkileşimi doğum öncesi dönem ile birlikte başlamaktadır. Çocukların yakın
çevresi içerisinde yer alan ve erken çocukluk döneminde çocukların uyanık olduğu zamanlarda
en fazla etkileşime girdikleri birincil bakım verenler olarak ebeveynlerin etkileşimsel
davranışlarının çocukların gelişimi üzerindeki etkisi, hem kuramsal hem de uygulama açısından
ortaya konmuştur. Bu etkileşimlerin ayrıca karşılıklı olduğu yani ebeveyn ve çocukların
etkileşimsel davranışları arasında anlamlı ilişkiler olduğu da rapor edilmiştir (Diken, Topbaş ve
Diken, 2009). Ebeveyn ve çocuk karşılıklı olarak, ebeveyn-çocuk etkileşiminin niteliğini
etkilemektedirler. Rutin ebeveyn-çocuk etkileşiminde, olumlu davranış yönetimi ile dil desteği
yakın ilişki içinde bulunmaktadır. Daha az yanıtlayıcı olan ebeveynler, çocuklarının
davranışlarını zorlukla kontrol edebilir ve çocuklarına zengin bir dil çevresi sunamayabilir
(Hancock, Kaiser ve Delaney, 2002). Ebeveynlerin etkileşimsel özelliklerinin çocukların
bilişsel, dil ve sosyal gelişimi ile doğrudan ilişkisi olduğu, 1970’li yıllardan beri yapılan
araştırmaların genel özellikleri olarak; duyarlı olma, yanıtlayıcı olma, yönlendirici olma, başarı
odaklı olma, etkileşimde sıcak olma ve keyif alma gibi ebeveyn özelliklerinin çocukların farklı
gelişimsel özellikleri ile ilişkili olduğu ortaya koyulmuştur.
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Yetersizliği olan çocukların ebeveynlerinin, çocukları ile etkileşimlerini inceleyen
araştırmacılar, genellikle bu ebeveynlerin etkileşimsel davranışlarının normal gelişim gösteren
çocuklara sahip ebeveynlerden hangi yönlerde farklılaştığına odaklanmışken, çalışmalarda
ortaya çıkan sonuçlar genellikle yetersizliğe sahip ebeveynlerin davranışlarını, çocuklarının
gelişimsel ve iletişimsel düzeyine uyarlamaya çalıştıkları yönündedir. Ebeveynlerin
davranışlarının daha çok yönlendirici ve daha az yanıtlayıcı olduğu gözlenmekte iken,
gerektiğinde yönlendirici, yanıtlayıcı olmayan etkileşimsel davranışların, yetersizliği olan
çocukların gelişimini desteklemediği ortaya koyulmaktadır (Diken vd., 2009).
Ebeveyn-çocuk etkileşiminin niteliği, davranışları tahmin etmede güçlü belirleyicilerdir.
Yüksek nitelik, gelişimsel olarak uygun ebeveyn dili, çocuklardaki dil gelişimiyle yüksek
düzeyde ilişkili iken, ebeveyn dilinde ortak dikkatin kullanımı, deneyimlerle bağlantılı dil ve
çocuğun iletişimine bağlı yanıtlayıcılık, sosyal iletişimin gelişimini kolaylaştıran davranışlar
olarak görülmektedir (Hancock vd., 2002). Küçük çocuklar ve ebeveynleri arasındaki sosyal
etkileşimler, çocukların gelecekteki gelişimsel özelliklerinin temelini oluşturur. Gelişimsel
geriliği ya da yetersizliği olan çocuklar ve ebeveynleri çoğu zaman olumlu ve sürekli etkileşim
kurmakta zorlanabilmektedirler (Munson ve Odom, 1996). Literatürde ebeveynlerin çocuk
yetiştirme tutum ve davranışlarının, çocuklarının sergiledikleri problem davranışların olası
sebepleri arasında yer aldığı sıklıkla belirtilmektedir. Çocukların içe dönük ve dışa dönük
davranış sorunları (Calzada, Barajas Gonzalez, Huang ve Brotman, 2015; Coln, Jordan ve
Mercer, 2013; Kim, Kim, Koh ve Leventhal, 2013), saldırgan davranışları (Barnow, Lucht ve
Freyberger, 2005), depresyon belirtileri (Colder, Lochman ve Wells, 1997), duygusal sorunlar,
çekingenlik, dikkat bozukluğu, hiperaktivite, suç işlemeye yatkınlık (Matthews vd., 2015),
fiziksel şiddet, hırsızlık yapma, eşyaya zarar verme, hayvanları incitme, kavgaya karışma, akran
zorbalığı ve yalan söyleme, sosyalleşme veya dikkat sorunları ve davranış sorunları (Savi,
2008) ile birlikte korkular, konuşma bozuklukları, tuvalet eğitimi sorunları (Bilir, Arı, Dönmez,
Atik ve San, 1991) gibi birçok olumsuzluğun meydana çıkmasında ve devamlılığının olmasında
ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutum ve davranışlarının etkili olduğu ortaya koyulmuştur.
Ülkemizde yapılan çalışmalar da göstermektedir ki; ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutum ve
davranışları çocuklar üzerinde çeşitli etkilere sahiptir. Olumsuz ebeveyn tutumlarına sahip anne
ve babaların çocuklarının daha düşük düzeyde güvenli bağlanma, öz saygı ve benlik saygısına
sahip oldukları (Sümer ve Güngör, 1999), intihara eğilimi, kendine zarar verme davranışı, okula
devam problemi yaşaması, evden kaçma davranışı ve zayıf arkadaşlık ilişkileri kurması gibi
sorunlarla karşılaştıkları (Ulusoy, Özcan Demir ve Görgün Baran 2005), madde bağımlılığı
(Bircan ve Erden, 2011; Öngel Atar, Yalçın, Uygun, Çiftçi Demirci ve Erdoğan, 2016), düşük
benlik saygısı, duygusal tepki verememe, sosyal içe dönüklük, somatik problemler, anksiyete,
depresyon, suça yönelik ve saldırganlık davranışlar (Bahçivan Saydam ve Gençöz, 2005),
obsesif-kompulsif belirtiler (Batum Panayırcı, 2012), gibi sorunlar yaşadıkları ve akran
zorbalığına maruz kaldıkları (Şirvanlı Özen, 2006) bulunmuştur. Bu bilgiler ışığında
araştırmada, altı-15 yaş arasında çocuğu olan ebeveynlerin ebeveyn davranışlarının bazı
değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır.
2. GEREÇ VE YÖNTEM
Bu bölüm araştırmanın; amacı, modeli, çalışma grubu, veri toplama araçları, veri toplama
yöntemi, sınırlılıkları ile verilerin değerlendirilmesi ve analizini içermektedir.
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2.1. Araştırmanın Amacı
Araştırmada, altı-15 yaş arasında çocuğu olan ebeveynlerin ebeveyn davranışlarının bazı
değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır.
2.2. Araştırmanın Modeli
Araştırma nicel boyutta nedensel karşılaştırma modelindedir. Nedensel karşılaştırma, ortaya
çıkmış/var olan bir durumun ya da olayın nedenlerini, bu nedenleri etkileyen değişkenleri ya da
bir etkinin sonuçlarını belirlemeye yönelik bir araştırma türüdür (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak,
Akgün, Karadeniz ve Demirel 2019).
2.3. Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Çalışmanın evrenini altı-15 yaş arasında çocuğu olan anne ve babalar oluşturmaktadır. Evrenin
tamamına ulaşılması mümkün olmadığından örneklem seçimine gidilmiştir. Bu doğrultuda,
amaçlı ve kartopu örnekleme yöntemine göre araştırmaya katılmayı gönüllü kabul eden altı-15
yaş arasında çocuğu olan 215 anne ve 106 baba olmak üzere 321 ebeveyn örnekleme dâhil
edilmiştir.
Çizelge 2.1. Araştırmaya Katılan Ebeveynlere ve Eşlerine İlişkin Özelliklerin Dağılımları
ÖZELLİK
n
%
Anne
215
67
Katılan Ebeveyn
Baba
106
33
25-35 yaş
79
24,6
36-45 yaş
154
Ebeveynin Yaşı
48
46-55 yaş
88
27,4
Lise ve öncesi
107
33,3
Ebeveynin Öğrenim Durumu
Lisans ve üzeri
214
66,7
Çalışıyor
207
64,5
Ebeveynin Çalışma Durumu
Çalışmıyor
114
35,5
25-35 yaş
53
16,5
36-45 yaş
173
Eşinin Yaşı
53,9
46-55 yaş
95
29,6
Lise ve öncesi
130
40,5
Eşinin Öğrenim Durumu
Lisans ve üzeri
191
59,5
Çalışıyor
245
76,3
Eşinin Çalışma Durumu
Çalışmıyor
76
23,7
Araştırmaya katılan ebeveynlerin %67’sinin anne, %48’inin 36-45 yaş arası, %66,7’sinin
öğrenim durumunun lisans ve üzeri, %64,5’inn çalışıyor; eşlerinin %53,9’unun 36-45 yaş arası,
%59,5’inin lisans ve üzeri ve %76,3’ünün çalışıyor olduğu belirlenmiştir (Çizelge 2.1).
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Çizelge 2.2. Araştırmaya Katılan Ebeveynlerin Ailelerine ve Çocuklarına İlişkin Özelliklerin
Dağılımları
ÖZELLİK
n
%
Çekirdek aile
290
90,3
Geniş aile
19
5,9
Aile Tipi
Parçalanmış aile
12
3,7
1-3 kişi
85
26,5
4-6 kişi
232
Ailedeki Birey Sayısı
72,3
7 kişi ve üzeri
4
1,2
0-3000 TL.
37
11,5
3001-5000 TL.
64
19,9
Ailenin Gelir Durumu
5001 TL. ve üzeri
220
68,5
Alt
38
11,8
Orta
249
Ailenin Gelir Algısı
77,6
Üst
34
10,6
Tek çocuk
73
22,7
2-3 çocuk
225
Ailenin Çocuk Sayısı
70,1
4 ve üzeri
23
7,2
6-10 yaş arası
183
57
Çocuğun Yaşı
11-15 yaş arası
138
43
Kız
155
48,3
Çocuğun Cinsiyeti
Erkek
166
51,7
Çizelge 2.2.’ye göre, araştırmaya katılan ebeveynlerin %90,3’ünün çekirdek aileye sahip,
%72,3’ünün ailesinin dört-altı bireyden oluştuğu, %68,5’inin 5001 TL ve üzeri gelire sahip
olduğu, %77,6’sının gelir düzeyini orta algıladığı; çocuklarının %57’sinin 6-10 yaş arasında ve
%51,7’sinin erkek olduğu belirlenmiştir.
2.4. Veri Toplama Araçları
Araştırmada ebeveynlerin sosyodemografik bilgileri “Genel Bilgi Formu” ile ebeveyn
davranışları Çekiç, Türk, Buğa ve Hamamcı (2018) tarafından geliştirilen, geçerlik ve
güvenirliği yapılan “Alabama Ebeveyn Davranışları Ölçeği (AEDÖ)” ile toplanmıştır.
Genel Bilgi Formu
Araştırmaya katılan ebeveynlerin ve eşlerinin yaşı, öğrenim durumu, çalışma durumu, aile tipi,
ailedeki birey sayısı, ailenin gelir durumu, gelir algısı ve ailedeki çocuk sayısı, çocuğun yaş ve
cinsiyetine ilişkin sorular yer almaktadır.

104

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES & HUMANITIES
18-19 Sep, 2021 / MUŞ-TURKEY
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https:// www.ispecongress.org/
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

Alabama Ebeveyn Davranışları Ölçeği
1991 yılında Frick tarafından geliştirilen Alabama Ebeveyn Davranışları Ölçeği’nin (AEDÖ)
Türkçe’ye uyarlanması Çekiç vd. (2018) tarafından yapılmıştır. AEDÖ 35 maddeden oluşmakta
ve ebeveyn davranışlarını 5 farklı alanda incelemektedir. Bunlar anne babanın çocuğuyla
birlikte vakit geçirmesini, çocuklarının sorumluluk ve hobilerini yerine getirmesinde ona
yardımcı olup olmadığını ölçen Çocukla İlgilenme (Çİ), çocuğun yaptığı olumlu davranışların
farkında olma ve bundan çocuğun haberdar olmasını sağlayıp sağlayamadığını ölçen Olumlu
Ebeveynlik (OE), anne babanın çocuğunun yaptıklarından yeterince haberdar olup olmadığı
ölçen Zayıf Ebeveyn Takibi (ZET), anne babanın çocuğun davranışlarının disipline
edilmesindeki tutarsızlıklarını ölçen Tutarsız Disiplin (TD) ve anne babanın çocuğunun
istenmedik davranışlarını ortadan kaldırmak için fiziksel şiddet uygulayıp uygulamadığını
ölçen Dayakla Cezalandırma (DC) alt boyutlarıdır. Ayrıca AEDÖ’ de Dayakla Cezalandırma
alt boyutunun dışında diğer disiplin yöntemlerine ilişkin 7 madde daha vardır (34, 36, 37, 39,
40, 41, 42. Maddeler). Bu maddeler bir alt boyut olarak puanlanmamakta, sadece DC alt
boyutuna karşı anne babalar tarafından bir önyargı gelişmesin diye ölçek uygulamalarında
kullanılmaktadır. Ölçekte yer alan Çİ ve OE alt boyutları ebeveynlikle ilgili olumlu davranışları
ölçerken, ZET, TD ve DC alt boyutları ise olumsuz ebeveyn davranışlarını ölçmektedir.
Doğrulayıcı faktör analizi (DFA) sonucu elde edilen uyum indeksleri RMSEA=.04, NFI=.79,
CFI=.90 ve GFI=.85 olarak bulunmuştur. Psikolojik belirtileri olan ve yardım almak için
başvurmuş çocukların anne ve babaları ile yardım almayan anne ve babalar arasında tüm alt
boyutlarında anlamlı farklılık göstermiştir (p<0,05). Elde edilen değerler, ölçeğin Türk
kültüründe kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermiştir (Çekiç
vd., 2018).
Çizelge 2.3. Araştırmadan Elde Edilen Alabama Ebeveyn Davranışları Ölçeği’ne İlişkin İç
Tutarlık Sonuçları
İç Tutarlık
Alt Boyutlar
Cronbach’s Alpha
Çocukla İlgilenme
0,813
Olumlu Ebeveynlik
0,786
Zayıf Ebeveynlik Takibi
0,768
Tutarsız Disiplin
0,520
Dayakla Cezalandırma
0,781
Ölçek Toplam Puan
0,687
Bir ölçme aracının kendi içinde uyumlu bir bütün olmasıyla ilgili olan iç tutarlıkta, ölçmede
kullanılan ölçütlerin kendi aralarında bir bütünün uyumlu parçaları olması beklenir (Karasar,
2019). Analiz sonuçlarına göre iç tutarlık katsayısı, Çocukla İlgilenme alt boyutu için 0,813;
Olumlu Ebeveynlik için 0,786; Zayıf Ebeveynlik Takibi için 0,768; Tutarsız Disiplin için 0,520;
Dayakla Cezalandırma için 0,781 olarak hesaplanmıştır. Ölçek Toplam Puan için iç tutarlık
katsayısı 0,687’dir (Çizelge 2.3). Hesaplanan güvenirlik katsayısının 0,70 ve daha yüksek
olması test puanlarının güvenirliği için genel olarak yeterlidir (Büyüköztürk vd., 2019).
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2.5. Veri Toplama Yöntemi
Altı-15 yaş arasında çocuğu olan ebeveynler kartopu örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir.
Belirlenen ebeveynlere araştırmanın amacı ve yöntemi medya araçlarıyla açıklanmıştır.
Araştırmaya katılmayı gönüllü kabul eden ebeveynlerin Google form aracılığı ile aydınlatılmış
onamları alınmıştır. Onayları alındıktan sonra ebeveynlerin Genel Bilgi Formu ve Dijital
Ebeveynlik Tutum Ölçeği sorularını eksiksiz yanıtlamaları istenmiştir. Veriler 15 Mart-12
Mayıs 2021 tarihleri arasında toplanmış olup, uygulama yaklaşık 15-20 dakika kadar sürmüştür.
2.6. Verilerin Değerlendirilmesi ve Analizi
Verilerin normal dağılıma uygunluğunun incelenmesinde Shapiro-Wilk testinden
yararlanılmıştır. Çizelge 2.4.’e göre Alabama Ebeveyn Davranışları Ölçeği (AEDÖ) alt
boyutlarının normal dağılıma uygun olmadıkları gözlenmiştir (p>0,05). Verilerin
karşılaştırılmasında Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H testleri kullanılmıştır.
Değerlendirmelerde istatistiksel anlamlılık sınırı olarak p<0,05 kabul edilmiştir.
Çizelge 2.4. Alabama Ebeveyn Davranışları Ölçeği Alt Boyutlarının Normal Dağılıma
Uygunluğu
Shapiro-Wilk
p
AEDÖ Alt Boyutlar
Çocukla İlgilenme
0,953
0,000
Olumlu Ebeveynlik
0,931
0,000
Zayıf Ebeveynlik Takibi
0,904
0,000
Tutarsız Disiplin
0,986
0,003
Dayakla Cezalandırma
0,706
0,000
BULGULAR
Bu bölümde araştırmaya katılan ebeveynlerin görüşlerine göre Genel Bilgi Formu ve Alabama
Ebeveyn Davranışları Ölçeği (AEDÖ)’nden elde edilen bulgular yer almaktadır.
Çizelge 3.1. Ebeveyn Davranışlarının Araştırmaya Katılan Ebeveyne Göre Mann Whitney U
Testi Sonuçları
Sıra
Sıra
AEDÖ Alt Boyutlar
Ebeveyn
n
U
p
Ortalaması Toplamı
Anne
215
176,52
37951,50
Çocukla İlgilenme
8058,500 0,000
Baba
106
129,52
13729,50
Anne
215
167,09
35924,50
Olumlu Ebeveynlik
10085,500 0,092
Baba
106
148,65
15756,50
Zayıf Ebeveynlik
Anne
215
145,52
31287,50
8067,500 0,000
Takibi
Baba
106
192,39
20393,50
Anne
215
156,21
33585,00
Tutarsız Disiplin
10365,000 0,186
Baba
106
170,72
18096,00
Anne
215
162,30
34895,00
Dayakla Cezalandırma
11115,000 0,691
Baba
106
158,36
16786,00
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Çizelge 3.1’e göre, araştırmaya katılan anne ve babaların çocukla ilgilenme (U=8058,500,
p<0,05) ve zayıf ebeveynlik takibi (U=8067,500, p<0,05) arasında anlamlı bir fark olduğu
bulunmuştur. Sıra ortalamaları dikkate alındığında annelerin babalara göre çocukla ilgilenme
davranışlarının, babaların annelere göre zayıf ebeveynlik takibinin daha yüksek olduğu
görülmektedir. Araştırmada olumlu ebeveynlik, tutarsız disiplin ve dayakla cezalandırma
davranışlarının anne ve babaya göre anlamlı bir farklılık yaratmadığı saptanmıştır (p>0,05).
Çizelge 3.2. Araştırmaya Katılan Ebeveynlerin Ebeveyn Davranışlarının Yaşa Göre Kruskal
Wallis H Testi Sonuçları
Ebeveynin
Sıra
Anlamlı
n
sd
χ2
P
AEDÖ Alt Boyutlar
Yaşı
Ortalaması
Fark
200,18
25-35 yaş1 79
1-2
2
160,48
2
26,219 0,000
Çocukla İlgilenme
36-45 yaş 154
1-3
46-55 yaş3 88
126,73
2-3
1
25-35 yaş
79
187,85
1-2
Olumlu Ebeveynlik
36-45 yaş2 154
158,16
2
10,603 0,005
1-3
46-55 yaş3 88
141,86
143,13
25-35 yaş1 79
Zayıf Ebeveynlik
3-1
2
36-45 yaş 154
153,26
2
13,009 0,001
Takibi
3-2
46-55 yaş3 88
190,58
25-35 yaş
79
179,11
Tutarsız Disiplin
36-45 yaş 154
155,88
2
4,057 0,132
46-55 yaş
88
153,70
25-35 yaş
79
172,60
Dayakla
36-45 yaş 154
164,76
2
5,457 0,065
Cezalandırma
46-55 yaş
88
144,01
Analiz sonuçları, araştırmaya katılan ebeveynlerin çocukla ilgilenme (χ2(sd=2, n=321)=26,219,
p<0,05), olumlu ebeveynlik (χ2(sd=2, n=321)= 10,603, p<0,05) ve zayıf ebeveynlik takibi
davranışlarının (χ2(sd=2, n=321)= 13,009, p<0,05) yaşa göre anlamlı bir biçimde farklılaştığını
göstermektedir. Grupların sıra ortalamaları incelendiğinde 25-35 yaşları arasındaki
ebeveynlerin çocukla ilgilenme ve olumlu ebeveynlik davranışlarının, 46-55 yaş arasındaki
ebeveynlerin zayıf ebeveynlik takibinin yüksek olduğu görülmektedir. Gruplar arasındaki
anlamlı farkın belirlenmesi için yapılan Mann Whitney U testi sonucunda, 25-35 yaşları
arasındaki ebeveynlerin 36-45 ve 46-55 yaşları arasındaki ebeveynlerden, 36-45 yaş arasındaki
ebeveynlerin ise 46-55 yaş arasındaki ebeveynlerden daha yüksek çocukla ilgilenme
davranışına sahip olduğu; 25-35 arasındaki ebeveynlerin 36-45 ve 46-55 yaşları arasındaki
ebeveynlerden daha yüksek olumlu ebeveynlik davranışına sahip olduğu; 46-55 yaş arasındaki
ebeveynlerin 25-35 ve 36-45 yaşları arasındaki ebeveynlerden daha yüksek zayıf ebeveynlik
takibine sahip olduğu bulunmuştur. Ayrıca araştırmaya katılan ebeveynlerin tutarsız disiplin ve
dayakla cezalandırma davranışlarının yaşa göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir
(p>0,05) (Çizelge 3.2).
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Çizelge 3.3. Araştırmaya Katılan Ebeveynlerin Ebeveyn Davranışlarının Öğrenim
Durumlarına Göre Mann Whitney U Testi Sonuçları
Ebeveynin
Sıra
Sıra
AEDÖ Alt Boyutlar
Öğrenim
n
U
p
Ortalaması Toplamı
Durumu
Lise ve
öncesi
107
150,58
16112,50
Çocukla İlgilenme
10334,500 0,154
Lisans ve
214
166,21
35568,50
üzeri
Lise ve
öncesi
107
159,87
17106,50
Olumlu Ebeveynlik
11328,500 0,877
Lisans ve
214
161,56
34574,50
üzeri
Lise ve
Zayıf Ebeveynlik
öncesi
107
169,86
18175,50
10500,500 0,225
Takibi
Lisans ve
214
156,57
33505,50
üzeri
Lise ve
öncesi
107
172,96
18506,50
Tutarsız Disiplin
10169,500 0,101
Lisans ve
214
155,02
33174,50
üzeri
Lise ve
öncesi
107
170,87
18283,00
Dayakla Cezalandırma
10393,000 0,135
Lisans ve
214
156,07
33398,00
üzeri
Çizelge 3.3 incelendiğinde, araştırmaya katılan ebeveynlerin öğrenim durumu ile AEDÖ’nün
alt boyutlarından aldıkları puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmediği
görülmektedir (p>0,05).
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Çizelge 3.4. Araştırmaya Katılan Ebeveynlerin Ebeveyn Davranışlarının Çalışma
Durumlarına Göre Mann Whitney U Testi Sonuçları
Ebeveynin
Sıra
Sıra
AEDÖ Alt Boyutlar
Çalışma
n
U
p
Ortalaması Toplamı
Durumu
Çalışıyor
207
156,03
32299,00
Çocukla İlgilenme
10771,000 0,195
Çalışmıyor 114
170,02
19382,00
Çalışıyor
207
161,05
33337,00
Olumlu Ebeveynlik
11789,000 0,990
Çalışmıyor 114
160,91
18344,00
Zayıf Ebeveynlik
Çalışıyor
207
165,08
34171,00
10955,000 0,288
Takibi
Çalışmıyor 114
153,60
17510,00
Çalışıyor
207
163,75
33896,50
Tutarsız Disiplin
11229,500 0,472
Çalışmıyor 114
156,00
17784,50
Çalışıyor
207
157,35
32571,50
Dayakla Cezalandırma
11043,500 0,292
Çalışmıyor 114
167,63
19109,50
Araştırmaya katılan ebeveynlerin çalışma durumu ile AEDÖ’nün alt boyutlarından aldıkları
puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık yoktur (p>0,05) (Çizelge 3.4).
Çizelge 3.5. Araştırmaya Katılan Ebeveynlerin Ebeveyn Davranışlarının Eşlerinin Yaşlarına
Göre Kruskal Wallis H Testi Sonuçları
Eşinin
Sıra
Anlamlı
AEDÖ Alt Boyutlar
n
sd
χ2
p
Yaşı
Ortalaması
Fark
1
25-35 yaş
53
205,37
1-2
Çocukla İlgilenme
36-45 yaş2 173
159,40
2
17,516 0,000
1-3
46-55 yaş3 95
139,15
25-35 yaş1 53
189,37
1-3
2
Olumlu Ebeveynlik
36-45 yaş 173
163,66
2
9,907 0,007
2-3
46-55 yaş3 95
140,32
143,42
25-35 yaş
53
Zayıf Ebeveynlik
36-45 yaş 173
157,23
2
5,283 0,071
Takibi
95
46-55 yaş
177,67
25-35 yaş
53
174,39
Tutarsız Disiplin
36-45 yaş 173
164,34
2
3,384 0,184
46-55 yaş
95
147,45
25-35 yaş1 53
173,83
Dayakla
1-3
36-45 yaş2 173
169,25
2
9,611 0,008
Cezalandırma
2-3
46-55 yaş3 95
138,81
Analiz sonuçları, araştırmaya katılan ebeveynlerin çocukla ilgilenme (χ2(sd=2,
p<0,05), olumlu ebeveynlik (χ2(sd=2, n=321)=9,907, p<0,05) ve dayakla
davranışlarının (χ2(sd=2, n=321)=9,611, p<0,05) eşinin yaşına göre anlamlı
farklılaştığını göstermektedir. Grupların sıra ortalamaları incelendiğinde eşi
arasındaki ebeveynlerin çocukla ilgilenme, olumlu ebeveynlik ve dayakla
davranışlarının yüksek olduğu görülmektedir.
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Gruplar arasındaki anlamlı farkın belirlenmesi için yapılan Mann Whitney U testi sonucunda,
eşi 25-35 yaşları arasında olan ebeveynlerin 36-45 ve 46-55 yaşları arasındaki ebeveynlerden
daha yüksek çocukla ilgilenme davranışına sahip olduğu; 25-35 ve 36-45 yaş arasında eşi olan
ebeveynlerin 46-55 yaşları arasındaki ebeveynlerden daha yüksek olumlu ebeveynlik ve
dayakla cezalandırma davranışlarına sahip olduğu bulunmuştur. Ayrıca araştırmaya katılan
ebeveynlerin zayıf ebeveynlik takibi ve tutarsız disiplin davranışlarının yaşa göre anlamlı
farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p>0,05) (Çizelge 3.2).
Çizelge 3.6. Araştırmaya Katılan Ebeveynlerin Ebeveyn Davranışlarının Eşlerinin Öğrenim
Durumuna Göre Mann Whitney U Testi Sonuçları
Eşinin
Sıra
Sıra
AEDÖ Alt Boyutlar
Öğrenim
n
U
p
Ortalaması Toplamı
Durumu
Lise ve
öncesi
130
148,63
19321,50
Çocukla İlgilenme
10806,500 0,048
Lisans ve 191
169,42
32359,50
üzeri
Lise ve
öncesi
130
160,70
20891,00
Olumlu Ebeveynlik
12376,000 0,962
Lisans ve 191
161,20
30790,00
üzeri
Lise ve
Zayıf Ebeveynlik
öncesi
130
169,42
22024,50
11320,500 0,179
Takibi
Lisans ve 191
155,27
29656,50
üzeri
Lise ve
öncesi
130
170,68
22189,00
Tutarsız Disiplin
11156,000 0,121
Lisans ve 191
154,41
29492,00
üzeri
Lise ve
öncesi
130
167,35
21755,00
Dayakla Cezalandırma
11590,000 0,262
Lisans ve 191
156,68
29926,00
üzeri
Çizelge 3.3.’e göre, araştırmaya katılan ebeveynlerin eşinin öğrenim durumu ile çocukla
ilgilenme (U=10806,500, p<0,05) arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. Sıra
ortalamaları dikkate alındığında ebeveynlerden eşi lisans ve üzerinde öğrenim durumuna sahip
olanların lise ve öncesi öğrenim durumuna sahip olanlara göre çocukla ilgilenme
davranışlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Araştırmada olumlu ebeveynlik, zayıf
ebeveynlik takibi, tutarsız disiplin ve dayakla cezalandırma davranışlarının eşin öğrenim
durumuna göre anlamlı bir farklılık yaratmadığı saptanmıştır (p>0,05).
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Çizelge 3.7. Araştırmaya Katılan Ebeveynlerin Ebeveyn Davranışlarının Eşlerinin Çalışma
Durumuna Göre Mann Whitney U Testi Sonuçları
Eşinin
Sıra
Sıra
AEDÖ Alt Boyutlar
Çalışma
n
U
p
Ortalaması Toplamı
Durumu
Çalışıyor
245
166,34
40752,50
Çocukla İlgilenme
8002,500 0,064
Çalışmıyor 76
143,80
10928,50
Çalışıyor
245
164,11
40206,00
Olumlu Ebeveynlik
8549,000 0,279
Çalışmıyor 76
150,99
11475,00
Zayıf Ebeveynlik
Çalışıyor
245
154,89
37949,00
7814,000 0,034
Takibi
Çalışmıyor 76
180,68
13732,00
Çalışıyor
245
159,54
39087,50
Tutarsız Disiplin
8952,500 0,611
Çalışmıyor 76
165,70
12593,50
Çalışıyor
245
163,62
40087,50
Dayakla Cezalandırma
8667,500 0,313
Çalışmıyor 76
152,55
11593,50
Araştırmaya katılan ebeveynlerin eşinin çalışma durumu ile zayıf ebeveynlik takibi
(U=7814,000, p<0,05) arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. Sıra ortalamaları dikkate
alındığında eşi çalışmayanların çalışanlara göre zayıf ebeveynlik takibinin daha yüksek olduğu
görülmektedir. Araştırmada çocukla ilgilenme, olumlu ebeveynlik, tutarsız disiplin ve dayakla
cezalandırma davranışlarının eşin çalışma durumuna göre anlamlı bir farklılık yaratmadığı
saptanmıştır (p>0,05).
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Çizelge 3.8. Araştırmaya Katılan Ebeveynlerin Ebeveyn Davranışlarının Aile Tipine Göre
Kruskal Wallis H Testi Sonuçları
Anlamlı
Sıra
AEDÖ Alt Boyutlar
Aile Tipi
n
sd
χ2
p
Fark
Ortalaması
Çekirdek aile
290
157,51
Geniş aile
203,39
2
4,816 0,090
Çocukla İlgilenme
19
Parçalanmış
12
178,29
aile
Çekirdek
aile1
290
156,92
Olumlu Ebeveynlik
Geniş aile2 19
190,79
2
6,268 0,044
3-1
Parçalanmış 12
212,46
aile3
Çekirdek aile
290
159,46
Zayıf Ebeveynlik
Geniş aile
19
173,74
2
0,849 0,654
Takibi
Parçalanmış
12
178,08
aile
Çekirdek aile
159,46
290
Geniş aile
Tutarsız Disiplin
19
184,89
2
1,353 0,509
Parçalanmış
12
160,50
aile
Çekirdek
aile1
290
161,17
Dayakla
1-3
Geniş aile2 19
196,37
2
9,592 0,008
Cezalandırma
2-3
Parçalanmış 12
100,88
aile3
Çizelge 3.8. incelendiğinde, araştırmaya katılan ebeveynlerin olumlu ebeveynlik (χ2(sd=2,
2
n=321)=6,268, p<0,05) ve dayakla cezalandırma davranışlarının (χ (sd=2, n=321)=9,592, p<0,05) aile
tipine göre anlamlı bir biçimde farklılaştığını göstermektedir. Grupların sıra ortalamaları
incelendiğinde parçalanmış aileye sahip olan ebeveynlerin olumlu ebeveynlik, geniş aileye
sahip olan ebeveynlerin dayakla cezalandırma davranışlarının yüksek olduğu görülmektedir.
Gruplar arasındaki anlamlı farkın belirlenmesi için yapılan Mann Whitney U testi sonucunda,
parçalanmış aileye sahip olan ebeveynlerin çekirdek aileye sahip olan ebeveynlerden daha
yüksek olumlu ebeveynlik davranışına sahip olduğu; çekirdek aileye ve geniş aileye sahip olan
ebeveynlerin parçalanmış aileye sahip olanlardan daha yüksek dayakla cezalandırma
davranışlarına sahip olduğu bulunmuştur. Ayrıca araştırmaya katılan ebeveynlerin çocukla
ilgilenme, zayıf ebeveynlik takibi ve tutarsız disiplin davranışlarının aile tipine göre anlamlı
farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p>0,05).
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Çizelge 3.9. Araştırmaya Katılan Ebeveynlerin Ebeveyn Davranışlarının Ailedeki Birey
Sayısına Göre Kruskal Wallis H Testi Sonuçları
Ailedeki Birey
Sıra
AEDÖ Alt Boyutlar
n
sd
χ2
p
Sayısı
Ortalaması
85
180,79
1-3 kişi
232
Çocukla İlgilenme
4-6 kişi
154,09
2
5,366
0,068
7 kişi ve üzeri 4
140,88
1-3 kişi
85
169,18
Olumlu Ebeveynlik
4-6 kişi
232
158,16
2
0,922
0,631
7 kişi ve üzeri 4
152,25
145,51
1-3 kişi
85
Zayıf Ebeveynlik Takibi
4-6 kişi
232
166,94
2
3,451
0,178
145,38
7 kişi ve üzeri 4
151,87
1-3 kişi
85
165,65
2
4,098
0,129
Tutarsız Disiplin
4-6 kişi
232
85,38
7 kişi ve üzeri 4
1-3 kişi
85
152,46
Dayakla Cezalandırma
4-6 kişi
232
163,73
2
1,441
0,486
7 kişi ve üzeri 4
184,25
Araştırmaya katılan ebeveynlerin ailesindeki birey sayısı ile AEDÖ’nün alt boyutlarından
aldıkları puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05) (Çizelge
3.9).
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Çizelge 3.10. Araştırmaya Katılan Ebeveynlerin Ebeveyn Davranışlarının Ailelerinin Gelir
Durumuna Göre Kruskal Wallis H Testi Sonuçları
Ailenin Gelir
Sıra
AEDÖ Alt Boyutlar
n
sd
χ2
p
Durumu
Ortalaması
0-3000 TL.
37
169,89
3001-5000 TL.
64
144,45
2
2,669
0,263
Çocukla İlgilenme
5001 TL. ve
220
164,32
üzeri
0-3000 TL.
37
181,36
3001-5000 TL.
Olumlu Ebeveynlik
64
147,40
2
3,194
0,202
5001 TL. ve
220
161,53
üzeri
0-3000 TL.
37
159,41
3001-5000 TL.
Zayıf Ebeveynlik Takibi
64
182,81
2
4,514
0,105
5001 TL. ve
220
154,92
üzeri
0-3000 TL.
163,34
37
3001-5000 TL.
Tutarsız Disiplin
158,38
2
0,079
0,961
64
5001 TL. ve
220
161,37
üzeri
0-3000 TL.
37
148,41
3001-5000 TL.
Dayakla Cezalandırma
64
180,70
2
4,794
0,091
5001 TL. ve
220
157,39
üzeri
Çizelge 3.10 incelendiğinde, araştırmaya katılan ebeveynlerin ailesinin gelir durumu ile
AEDÖ’nün alt boyutlarından aldıkları puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık yoktur
(p>0,05).
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Çizelge 3.11. Araştırmaya Katılan Ebeveynlerin Ebeveyn Davranışlarının Gelir Algılarına
Göre Kruskal Wallis H Testi Sonuçları
Anlamlı
Sıra
AEDÖ Alt Boyutlar Gelir Algısı n
sd
χ2
p
Fark
Ortalaması
38
174,03
Alt1
3-1
249
150,78
2
18,194 0,000
Çocukla İlgilenme
Orta2
3-2
Üst3
34
221,26
Alt1
38
184,93
1-2
Olumlu Ebeveynlik
Orta2
249
150,89
2
14,465 0,001
3-2
Üst3
34
208,32
Alt
38
170,37
Zayıf Ebeveynlik
Orta
249
162,21
2
1,916 0,384
Takibi
Üst
34
141,66
162,58
Alt
38
162,93
2
1,122 0,571
Tutarsız Disiplin
Orta
249
34
145,13
Üst
Alt
38
147,79
Dayakla
Orta
249
163,79
2
1,380 0,502
Cezalandırma
Üst
34
155,34
Analiz sonuçları incelendiğinde, araştırmaya katılan ebeveynlerin çocukla ilgilenme (χ2(sd=2,
2
n=321)=18,194, p<0,05) ve olumlu ebeveynlik davranışlarının (χ (sd=2, n=321)=14,465, p<0,05) gelir
algısına göre anlamlı bir biçimde farklılaştığını göstermektedir. Grupların sıra ortalamaları
incelendiğinde gelir düzeyini üst algılayan ebeveynlerin çocukla ilgilenme ve olumlu
ebeveynlik davranışlarının yüksek olduğu görülmektedir. Gruplar arasındaki anlamlı farkın
belirlenmesi için yapılan Mann Whitney U testi sonucunda, gelir düzeyini üst algılayan
ebeveynlerin alt ve orta algılayan ebeveynlerden daha yüksek çocukla ilgilenme davranışına
sahip olduğu; gelir düzeyini alt ve üst algılayan ebeveynlerin orta algılayan ebeveynlerden daha
yüksek olumlu ebeveynlik davranışlarına sahip olduğu bulunmuştur. Ayrıca araştırmaya katılan
ebeveynlerin zayıf ebeveynlik takibi, tutarsız disiplin ve dayakla cezalandırma davranışlarının
ebeveynlerin gelir algısına göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p>0,05)
(Çizelge 3.11).
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Çizelge 3.12. Araştırmaya Katılan Ebeveynlerin Ebeveyn Davranışlarının Ailedeki Çocuk
Sayısına Göre Kruskal Wallis H Testi Sonuçları
Anlamlı
Sıra
AEDÖ Alt Boyutlar Çocuk Sayısı n
sd
χ2
p
Fark
Ortalaması
Tek çocuk1
73
190,56
1-2
2-3 çocuk2
225
158,64
2
21,028 0,000
1-3
Çocukla İlgilenme
4 çocuk ve
2-3
23
90,24
üzeri3
Tek çocuk1
73
169,37
2-3 çocuk2
1-3
Olumlu Ebeveynlik
225
163,55
2
7,922 0,019
4 çocuk ve
2-3
23
109,50
3
üzeri
Tek çocuk1
73
135,19
Zayıf Ebeveynlik
2-3 çocuk2
225
168,43
2
7,354 0,025
2-1
4 çocuk ve
Takibi
23
170,20
üzeri3
Tek çocuk
73
150,52
2-3 çocuk
Tutarsız Disiplin
225
166,44
2
2,793 0,247
4 çocuk ve
23
141,04
üzeri
Tek çocuk
73
148,32
Dayakla
2-3 çocuk
225
164,42
2
2,202 0,332
Cezalandırma
4 çocuk ve
23
167,76
üzeri
Çizelge 3.12.’ye bakıldığında, araştırmaya katılan ebeveynlerin çocukla ilgilenme (χ2(sd=2,
n=321)=21,028, p<0,05), olumlu ebeveynlik (χ2(sd=2, n=321)=7,922, p<0,05) ve zayıf
ebeveynlik takibi davranışlarının (χ2(sd=2, n=321)=7,354, p<0,05) çocuk sayısına göre anlamlı bir
biçimde farklılaştığını göstermektedir. Grupların sıra ortalamaları incelendiğinde tek çocuğu
olan ebeveynlerin çocukla ilgilenme ve olumlu ebeveynlik, 4 ve daha fazla çocuğu olan
ebeveynlerin zayıf ebeveynlik takibi davranışlarının yüksek olduğu görülmektedir. Gruplar
arasındaki anlamlı farkın belirlenmesi için yapılan Mann Whitney U testi sonucunda, tek
çocuğu olan ebeveynlerin 2-3 çocuğu olan ve 4 ve daha fazla çocuğu olan ebeveynlerden, 2-3
çocuğu olanların 4 ve daha fazla çocuğu olan ebeveynlerden daha yüksek çocukla ilgilenme
davranışına sahip olduğu; tek çocuğu ve 2-3 çocuğu olan ebeveynlerin 4 ve daha fazla çocuğu
olan ebeveynlerden daha yüksek olumlu ebeveynlik; 2-3 çocuğu olan ebeveynlerin tek çocuğu
olan ebeveynlerden daha yüksek zayıf ebeveynlik takibi davranışlarına sahip olduğu
bulunmuştur. Ayrıca araştırmaya katılan ebeveynlerin tutarsız disiplin ve dayakla cezalandırma
davranışlarının çocuk sayısına göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p>0,05).
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Çizelge 3.13. Araştırmaya Katılan Ebeveynlerin Ebeveyn Davranışlarının Çocuklarının
Yaşına Göre Mann Whitney U Testi Sonuçları
Sıra
Çocuğun
Sıra
U
p
AEDÖ Alt Boyutları
n
Yaşı
Ortalaması Toplamı
6-10 yaş
arası
183
184,11
33692,50
Çocukla İlgilenme
8397,500 0,000
11-15 yaş 138
130,35
17988,50
arası
6-10 yaş
arası
183
178,57
32679,00
Olumlu Ebeveynlik
9411,000 0,000
11-15 yaş 138
137,70
19002,00
arası
6-10 yaş
Zayıf Ebeveynlik
arası
183
146,01
26719,50
9883,500 0,001
Takibi
11-15 yaş 138
180,88
24961,50
arası
6-10 yaş
arası
183
171,61
31405,00
Tutarsız Disiplin
10685,000 0,018
11-15 yaş 138
146,93
20276,00
arası
6-10 yaş
arası
183
168,98
30923,00
Dayakla Cezalandırma
11167,000 0,049
11-15 yaş 138
150,42
20758,00
arası
Araştırmaya katılan ebeveynlerin çocuklarının yaşı ile çocukla ilgilenme (U=8397,500,
p<0,05), olumlu ebeveynlik (U=9411,000, p<0,05), zayıf ebeveynlik takibi (U=9883,500,
p<0,05), tutarsız disiplin (U=10685,000, p<0,05) ve dayakla cezalandırma (U=11167,000,
p<0,05) arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. Sıra ortalamaları dikkate alındığında
altı-10 yaş arasında çocuğu olan ebeveynlerin 11-15 yaş arası çocuğu olan ebeveynlere çocukla
ilgilenme, olumlu ebeveynlik, tutarsız disiplin ve dayakla cezalandırma davranışlarının; 11-15
yaş arasında çocuğu olan ebeveynlerin altı-10 yaş arasında çocuğu olan ebeveynlere göre zayıf
ebeveynlik takibinin daha yüksek olduğu görülmektedir (Çizelge 3.13).
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Çizelge 3.14. Araştırmaya Katılan Ebeveynlerin Ebeveyn Davranışlarının Çocuklarının
Cinsiyetine Göre Mann Whitney U Testi Sonuçları
Sıra
Çocuğun
Sıra
U
p
AEDÖ Alt Boyutları
n
Cinsiyeti
Ortalaması Toplamı
Kız
155
167,66
25988,00
Çocukla İlgilenme
11832,000 0,213
Erkek
166
154,78
25693,00
Kız
155
159,78
24765,50
Olumlu Ebeveynlik
12675,500 0,819
Erkek
166
162,14
26915,50
Zayıf Ebeveynlik
Kız
155
144,57
22408,50
10318,500 0,002
Takibi
Erkek
166
176,34
29272,50
Kız
155
152,63
23657,50
Tutarsız Disiplin
11567,500 0,117
Erkek
166
168,82
28023,50
Kız
155
149,12
23113,00
Dayakla Cezalandırma
11023,000 0,014
Erkek
166
172,10
28568,00
Çizelge 3.14’e göre, araştırmaya katılan ebeveynlerin çocuklarının cinsiyeti ile zayıf
ebeveynlik takibi (U=10318,000, p<0,05) ve dayakla cezalandırma (U=11023,000, p<0,05)
arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. Sıra ortalamaları dikkate alındığında çocuğu
erkek olan ebeveynlerin kız olanlara göre zayıf ebeveynlik takibi ve dayakla cezalandırma
davranışlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Araştırmada çocukla ilgilenme, olumlu
ebeveynlik ve tutarsız disiplin davranışlarının çocuğun cinsiyetine göre anlamlı bir farklılık
yaratmadığı saptanmıştır (p>0,05).
4. TARTIŞMA
Günlük yaşamın, toplumsal alışkanlık ve değerlerin gerçek sosyolojik zeminini oluşturan
toplumsal yapıda (Doğan, 2021) meydana gelen değişmeler aile kurumunu da etkilemektedir.
Özellikle sanayileşmenin ortaya çıkışı ve örgütlü üretim tarzına geçişle birlikte çok sayıda iş
gücüne ihtiyaç duyulması, bu nedenle kadınların geleneksel tarım toplumunun dışında sanayi
iş kollarında çalışmaya başlaması, çocukların dahi işgücü olarak üretime katılması vs. ile
toplumsal alanda bir değişim yaşanmış, kadın ve ailenin konumu da yeni oluşan bu durumdan
etkilenmiştir (Bayer, 2020). Toplumsal yapıdaki bu değişmelere bağlı olarak toplum geleneksel
geniş aileden çekirdek aileye geçiş yaparken, aile ve toplum içinde kadın ve çocuğa bakışın
değişmesi nedeniyle 20. yüzyılın ikinci yarısı itibariyle “yeni babalık” modeli ortaya çıkmıştır
(Bayer, 2020). Toplumsal değişmeler ile bağlantılı olarak toplumsal cinsiyet rolleri arasındaki
keskin sınırların kalkması ve kadının toplum içindeki konumunun yükselmesi anne ve baba
rollerinin değişmesine neden olmuş ve babalık kavramı da bu değişmelerden etkilenerek kadın
ve erkeğin çocuk bakımında, çocuğun eğitiminde ve tüm hayatında eşit sorumluluğa sahip
olmasını öngören “yeni babalık” modeli etrafında yeniden üretilmiştir (Mercan ve Tezel Şahin,
2017; Zeybekoğlu, 2013).
Her ne kadar farklı erkeklik ve babalık modellerinin varlığı kabul edilse de, Türkiye’de egemen
babalık modeli geleneksel modele uygun olarak evin geçimini sağlayan aile babası şeklindedir
(Sancar, 2009). Araştırmamızda geleneksel değerler temeli üzerinde yükselen baba
davranışlarının izini görmek mümkündür. Zira annelerin babalara göre çocukla ilgilenme
davranışlarının ve babaların annelere göre zayıf ebeveynlik takibinin daha yüksek olduğu
bulgusuna ulaşılmıştır.

118

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES & HUMANITIES
18-19 Sep, 2021 / MUŞ-TURKEY
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https:// www.ispecongress.org/
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

Bu bulgu hem yurt dışında hem Türkiye’de son dönemde gerçekleştirilen bazı araştırmaların
bulguları ile benzerdir (Kaya ve Buğa, 2021; Vazquez vd., 2019). Özellikle Türkiye’de
annelerrn çocukla rlgrlenme davranışlarının babalardan yüksek çıkmasının nedenr, kadın
nüfusunun çoğunluğunun çalışmaması olabrlrr. Büyük çoğunluğunun çalışmadığı kadın
nüfusun çocuğuyla ilgilenme, çocuğun ihtiyaçlarını giderme ve çocuğun problem yaşadığı
durumda hemen ilk müdahaleyi kendisinin yapacak uygun ortam ve koşulların olması çocukla
ilgilenme davranışlarının annelerde yüksek çıkmasının nedeni olabilir (Kaya ve Buğa, 2021).
Ayrıca toplumsal cinsiyet rolleri ekseninde anne çalışsa dahi çocukla ilgilenmenin annenin
temel görevi olduğu “toplumsal cinsiyet kalıpyargısı” bu durumu etkileyen bir başka neden
olabilir. Anne olmak ya da annelik statüsü kadın cinsiyetinin ayrılmaz bir parçası olarak
görülmektedir. Zira çocuk bakımına yatkınlık cinsiyet farklarından değil, çocuk ile
ilgilenilmesinden ve tekrar tekrar yapılmasından kaynaklanmaktadır (Bozok, 2018; Zeybek,
2013: akt. Yüzer ve Demez, 2021). Kadınların ve erkeklerin aile içindeki tüm yapıp etmeleri
“doğuştan” ve “yaratılıştan” değil, toplumsal cinsiyet ilişkilerinin şekillendirmesinden
kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte geleneksel olarak baba çalışan ve günün çoğunu işte
geçiren ebeveyndir. Geleneksel ataerkil yapının kurguladığı babalık rollerini kır(a)mayan baba,
büyük ölçüde otorite ekseninde gerçekleştirdiği baba-çocuk ilişkisi nedeniyle çocukla
ilgilenmeye zaman bulamayabilir. Bu nedenle babalar çocuklarının yapıp ettiklerinden habersiz
olabilirler. Bu durum babaların zayıf ebeveynlik takibinin annelere göre yüksek oluşunun
nedeni olabilir. Anneler çocuklarıyla ilgilenirken babalara göre daha demokratik tutum
sergilemektedirler (Aydoğdu ve Dilekmen, 2016; Canatan, Konbak, Aslan, Özdemir ve Yılmaz,
2020).
Diğer yandan araştırmamızda yaşları daha küçük olan ebeveynlerin yaşları daha büyük
ebeveynlerden daha yüksek çocukla ilgilenme ve olumlu ebeveynlik davranışlarına sahip
olduğu, buna karşın araştırmaya katılan yaşça en büyük 46-55 yaş arasındaki ebeveynlerin
yaşça küçük olan diğer ebeveynlerden daha yüksek zayıf ebeveynlik takibine sahip olduğu
bulunmuştur. Her ne kadar Türkiye’deki toplumsal cinsiyeti önlemeye yönelik çalışmalar
yetersiz olsa da genç yaştaki ebeveynlerin ilgili ve olumlu ebeveynlik davranışlarına sahip
olması toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında umut verici bir gelişmedir.
Bununla birlikte araştırmamızda eşi 25-35 yaşları arasındaki ebeveynlerin çocukla ilgilenme,
olumlu ebeveynlik ve dayakla cezalandırma davranışlarının yüksek olduğu tespit edilmiştir. Eşi
daha küçük yaşa sahip olan ebeveynlerin eşi yaşça daha büyük ebeveynlerden daha yüksek
çocukla ilgilenme davranışına sahip olduğu, eşi yaşça daha küçük olan ebeveynlerin eşi yaşça
daha büyük ebeveynlerden daha yüksek olumlu ebeveynlik ve dayakla cezalandırma
davranışlarına sahip olduğu bulunmuştur. Erkek çocukların kızlardan daha sık dayak ile
cezalandırıldıkları düşünüldüğünde (Yolga Tahiroğlu, Bahalı, Avcı, Seydaoğlu ve Uzel, 2009)
dayakla cezalandırma davranışlarına sahip ebeveynlerin daha çok yaşça küçük erkek çocuklara
sahip olduğu söylenebilir. Bu durum araştırmamızın birtakım bulguları ile örtüşmektedir.
Ebeveynlerin “dayak atmayı” disiplinin bir parçası ya da bir ceza yöntemi olarak algılamaları
dayak atmaya başvurmalarının bir nedeni olabilir. Ayrıca dayak ve çocuğa yönelik fiziksel
istismarın anneler tarafından daha sık kullanıldığı bilinmektedir (Güler, Uzun, Boztaş ve
Aydoğan, 2002; Yolga Tahiroğlu vd., 2009). Her ne kadar araştırmamızda dayakla
cezalandırma davranışlarının cinsiyete göre anlamlı bir farklılık yaratmadığı saptanmışsa da
sıra ortalamaları dikkate alındığında, annelerin babalara göre dayakla cezalandırma
davranışlarının daha yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bu duruma neden olarak ataerkil
sistem içinde cinsiyetler arası rollerin keskin sınırlarla ayrılmış olması gösterilebilir.
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Zira erkek evin reisi, baba, koca olarak maddi dünya ile ilişkili; kadın ise eş ve anne olarak ev
içi işlerden sorumludur (Yüzer ve Demez, 2021). Yani, ev içi işleri “bir düzene koyma işi”
kadına bırakılmıştır. Bunun bir gereği olarak kadın, ev içi işleri düzene koyma adına dayakla
cezalandırmaya başvurmuş olabilir. Buna ek olarak erken yaşta anne olmak, annelik gibi bir
sorumluluğa hazır olmamak gibi gelişimsel nedenlerle çocuğa karşı tutumları bu şekilde
etkilemiş olabilir (Yolga Tahiroğlu vd., 2009). Diğer yandan araştırmamızda çocuğu erkek olan
ebeveynlerin kız olanlara göre zayıf ebeveynlik takibi davranışlarının daha yüksek olduğu
belirlenmiştir. Toplumun en küçük birimi olan ailede erkek çocuklara yönelik zayıf ebeveynlik
takibi nedeniyle ataerkil sistemde toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıp yargıları bağlamında
erkekliğin tekrar tekrar üretilmesi ve inşası amaçlanmış olabilir.
Araştırmamızda ailedeki çocuk sayısı azaldıkça ebeveynlerin daha yüksek oranda çocukla
ilgilenme ve olumlu ebeveynlik davranışlarına sahip olduğu tespit edilmiştir. Her ne kadar
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmasa da sıra ortalamaları dikkate alındığında dört ve
üstü çocuk sahibi olan ebeveynlerin dayakla cezalandırma davranışının daha yüksek olduğu
belirlenmiştir. Bu bulgu literatür bilgileri ile uyumludur (Yolga Tahiroğlu vd., 2009). Ayrıca
geniş aileye sahip olan ebeveynlerin dayakla cezalandırma davranışlarının yüksek olduğu
saptanmıştır. Bu bulgu da literatür bilgileri ile uyumludur (Polat, 2001). Diğer yandan
Türkiye’de dayak sosyal hayatın hemen her alanında çocuğa, gence, yetişkine, yaşlıya, erkeğe,
kadına vb. karşı vazgeçilmez tahakküm kurma, adam etme, eğitme yolu ve aracı olarak oldukça
etkili bir işlevselliğe sahiptir (Okumuş, 2009). Özellikle dayağın bir çocuk yetiştirme ve eğitim
yöntemi olarak kullanılması çok eskilere gitmektedir. Örneğin, Osmanlı toplumunda dayağa bir
disiplin aracı olarak resmen başvurulmuştur. Çocukların terbiye ve eğitim amacıyla hem okulda
hem evde hem sokakta dövülmesi yerleşik bir gelenektir. İlkokuldan başlayıp öğretimin üst
düzeylerine kadar şiddeti gittikçe artan bir şekilde çocuklar dövülmüştür. Osmanlı döneminde
çocuğa yönelik şiddetin hem evde hem okulda yaygın oluşu çocuğun ancak sertlikle, şiddetle
eğitilebileceği bir anlayışı ortaya koymaktadır (Onur, 2007). Kökünü tarihin derinliklerinden
alan, bugün dahi değiştirmekte zorlandığımız bu anlayış araştırma bulgularına yansıyan
toplumsal gerçekliğin bir ifadesidir.
Araştırmamızda ebeveynlerin olumlu ebeveynlik ve dayakla cezalandırma davranışlarının aile
tipine göre anlamlı bir biçimde farklılaştığı bulunmuştur. Buna göre parçalanmış aileye sahip
olan ebeveynlerin olumlu ebeveynlik, geniş aileye sahip olan ebeveynlerin dayakla
cezalandırma davranışlarının yüksek olduğu saptanmıştır. Geleneksel ailelerin çocuk yetiştirme
tutumları otoriterdir. Otoriter çocuk yetiştirme tutumu, denetimin çok fazla, kabul ve ilginin ise
çok düşük olduğu ve ebeveynlerin çocuğu kendi istedikleri yönde şekillendirme arzusu içinde
olduğu bir çocuk yetiştirme tutumudur (Canatan vd., 2020). Bu nedenle geleneksel ailenin
otoriter ebeveynleri hem çocuk üzerinde kendilerince meşru bir denetim kurmak hem çocuğu
istedikleri yönde şekillendirmek için denetim ve eğitim aracı olarak dayağa başvurmuş
olabilirler. Diğer yandan ebeveynler, tek ebeveyn olduktan sonra çocuklarının bu durumla baş
etmelerine ve hayata bağlanmalarına daha çok yardımcı olmaktadırlar (Öztop, 2019).
Dolayısıyla bu durum tek ebeveynlerin davranışlarına yansımış ve onların olumlu ebeveynlik
davranışlarını etkilemiş olabilir.
Araştırmamızda ebeveynlerin ailesinin gelir durumu ile ebeveyn davranışları arasında anlamlı
bir farklılık tespit edilmemişse de çocukla ilgilenme ve olumlu ebeveynlik davranışlarının gelir
algısına göre anlamlı bir biçimde farklılaştığı bulunmuştur. Buna göre gelir düzeyini üst
algılayan ebeveynlerin çocukla ilgilenme ve olumlu ebeveynlik davranışlarının yüksek olduğu
saptanmıştır.
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Alabama Ebeveyn Davranışları Ölçeği alt boyut puan ortalamalarına göre araştırmaya katılan
ebeveynlerin türü, yaşı, eşlerinin yaşı, öğrenim durumu, çalışma durumu, aile tipi, gelir algısı,
ailedeki çocuk sayısı, çocuğun yaşı ve çocuğun cinsiyeti değişkenleri arasında anlamlı farklılık
görülmüştür (p<0,05).
Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda; araştırmaya katılan annelerin babalara göre
çocukla ilgilenme davranışlarının, babaların annelere göre zayıf ebeveynlik takibinin; 25-35
yaşları arasındaki ebeveynlerin çocukla ilgilenme ve olumlu ebeveynlik davranışlarının, 46-55
yaş arasındaki ebeveynlerin zayıf ebeveynlik takibinin; 25-35 yaşları arasındaki ebeveynlerin
çocukla ilgilenme, olumlu ebeveynlik ve dayakla cezalandırma; ebeveynlerden eşi lisans ve
üzerinde öğrenim durumuna sahip olanların lise ve öncesi öğrenim durumuna sahip olanlara
göre çocukla ilgilenme; eşi çalışmayanların çalışanlara göre zayıf ebeveynlik takibinin;
parçalanmış aileye sahip olan ebeveynlerin olumlu ebeveynlik, geniş aileye sahip olan
ebeveynlerin dayakla cezalandırma; gelir düzeyini üst algılayan ebeveynlerin çocukla ilgilenme
ve olumlu ebeveynlik; tek çocuğu olan ebeveynlerin çocukla ilgilenme ve olumlu ebeveynlik,
4 ve daha fazla çocuğu olan ebeveynlerin zayıf ebeveynlik takibi; altı-10 yaş arasında çocuğu
olan ebeveynlerin 11-15 yaş arası çocuğu olan ebeveynlere çocukla ilgilenme, olumlu
ebeveynlik, tutarsız disiplin ve dayakla cezalandırma; 11-15 yaş arasında çocuğu olan
ebeveynlerin altı-10 yaş arasında çocuğu olan ebeveynlere göre zayıf ebeveynlik takibinin;
çocuğu erkek olan ebeveynlerin kız olanlara göre zayıf ebeveynlik takibi ve dayakla
cezalandırma davranışlarının daha yüksek olduğu bulunmuştur.
Araştırmadan elde edilen bu bulgular ışığında ebeveynlere, uzmanlara ve araştırmacılara şu
öneriler verilebilir:
- Ebeveynler çocukları ile etkili iletişim ve etkileşim içerisinde onları gözetim altında tutabilir
ve olası bir problem halinde hemen müdahale edebilme olanağı bulabilir.
- Ebeveynler, çocukları ile olan olası problem durumlarında uzmanlardan destek alabilir ve
çocuklarına karşı olan tutum ve davranışlarında özenli olabilir.
- Uzmanlar, ebeveynlere yönelik olarak pozitif ebeveyn tutum ve davranışları ile ebeveyn
davranışları içerikli eğitim programları düzenleyebilir.
- Uzmanlar, özellikle olumsuz durumlarla karşı karşıya olan çocuk ve ebeveynleri ile iletişim
halinde olarak onlara ihtiyaç duydukları desteği sağlayabilir.
- Ebeveynlerin, ebeveynlerinin davranışlarının incelenmesine yönelik çalışmalar yürütülebilir.
- Aynı aile içerisindeki farklı yaş ve cinsiyette olan çocukların ebeveynlerinin, onlara karşı
davranış ve tutumları incelenebilir.
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GENÇLİĞİ BEKLEYEN POTANSİYEL BÜYÜK TEHLİKE: EV GENCİ
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ÖZET
İstihdam, eğitim, sosyal hayat alanlarından kendini tecrit eden, geleceğe yönelik hayal
kurmayan, hayallerinin peşinde koşmayan, vaktinin büyük bir kısmını evde geçiren gençler ev
genci olarak tanımlanmaktadır. OECD (Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütü) 2020
verilerine göre, 36 üye ülke içerisinde en fazla en gencine sahip ülke Türkiye’dir. Bu anlamda,
ülkemizde ev genci sayısındaki yüksek oran bu konunun dikkatle üzerinde durulması
gerektiğini ortaya koymaktadır. Özellikle Z kuşağını bekleyen bu tehdit gençlerin geleceğe
yönelik kaygılarının artmasına, umutlarının tükenmesine, yaşama amaçlarının kaybolmasına
neden olabilmektedir. Ev genci kategorisinde yer alan gençler geçmişe takılıp gelecekten
umudunu kesmekte, ailelerine bağımlı olarak yaşamakta, olabildiğince az kişi ile temas halinde
olmakta, zamanının büyük çoğunluğunu evinde hatta odasında geçirmektedir.
Ev genci sayısının giderek artmış olmasının altında çeşitli sebepler olduğu açıktır.
Postmodernizm, Covid 19 pandemisi, Z kuşağının karakteristik özellikleri, ailenin gelir
durumu, cinsiyet ayrımcılığı gibi birçok değişken ev genci sayısının giderek artmış olmasında
etkili olmuştur.
Bu çalışmada, ev genci olmanın sebepleri üzerinde durulup ev genci üzerinde tartışmalar
yürütülecektir. Yapılan bu çalışma ile, gençliği bekleyen potansiyel tehlike olan ev gencinin
toplumda ne gibi olumsuz etkiler yaratabileceği, tüm bunlara yönelik bireysel ve toplumsal
olarak neler yapılabileceği üzerinde durulup konuya ilişkin çözüm önerileri getirilecektir. Bu
çalışmanın geleceğin umudu olan gençlerin yaşadığı sıkıntılara değinmesi ve onların bu
kısırdöngüden kurtulması, bu tehlikenin bertaraf edilmesi adına literatüre önemli bir katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Gençlik, Ev Genci, Z Kuşağı
THE GREAT POTENTIAL DANGER WAITING FOR YOUTH: NEET
ABSTRACT
Young people who isolate themselves from the fields of employment, education, social life, do
not dream of the future, do not pursue their dreams, and spend most of their time at home are
defined as NEET (youth not in employment, education or training). According to OECD
(Organization for Economic Cooperation and Development) 2020 data, Turkey has the highest
number of NEET among 36 member countries. In this sense, the high rate of NEET in our
country reveals that this issue should be carefully considered. This threat, especially for the Z
generation, can cause young people to increase their anxiety about the future, to lose their hopes
and to lose their purpose in life. Youth in the category of NEET cling to the past and give up
hope for the future, live dependent on their families, stay in touch with as few people as
possible, and spend most of their time at home or even in their room.
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It is clear that there are various reasons behind the increasing number of NEET. Many variables
such as postmodernism, the Covid 19 pandemic, the characteristics of the Z generation, the
income status of the family, and gender discrimination have been effective in the increasing
number of young people at home.
In this study, the reasons for being NEET will be emphasized and discussions will be carried
out on the NEET. With this study, it will be focused on what kind of negative effects the young
at home, who is a potential danger to the youth, can create in the society, what can be done
individually and socially for all these, and solution suggestions will be made. It is thought that
this study will make an important contribution to the literature in order to address the difficulties
experienced by young people who are the hope of the future, to get rid of this vicious circle and
to eliminate this danger.
Keywords: Youth, NEET, Generation Z
1. GİRİŞ
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, 10-19 yaş arası ergen; 15-24 yaş arası ise genç olarak tanımlanır
(“WHO”, t.y.). 2020 rakamlarına bakıldığında, dünya genelinde 20 yaş altındaki nüfusun 2,5
milyardan fazla olduğu görülmektedir. Bu anlamda, yaklaşık 8 milyar olan dünya nüfusunun
dörtte birinden fazlasını gençlerin oluşturduğu açıktır (Ang, 2021). Ancak dünya genelinde
önemli bir paya sahip olan gençleri büyük bir tehdit beklemektedir. Eğitim, istihdam ve sosyal
hayatta aktif olarak yer alması gereken gençlerin son yıllarda giderek artan bir kısmının kendini
evlerine kapatıp izole ettiği tespit edilmiştir. Dünya genelinde NEET (not in employment,
education or training) olarak adlandırılan bu jenerasyon ülkemizde ev genci olarak
tanımlanmaktadır.
NEET terimi genel itibariyle 15-24 yaş arasındaki genç yetişkinlere karşılık gelmektedir
(Palmer ve Small, 2021: 1). 15-24 yaş arası gençlerin %22,4’ ünün istihdam, eğitim ya da stajda
yer almadığı belirlenmiştir (“International Labour Organization”, 2019). Bir önceki yıla
nazaran 2020 yılında, 15-24 yaş arası istihdam, eğitim ya da stajda yer almayan gençlerin
oranının neredeyse ülkelerin tamamında arttığı görülmüştür. Türkiye’ de 2019 yılında 26,0 olan
oranın 2020 yılında yine başı çekerek 28,3’ e yükseldiği ortaya konmuştur (“Eurostat”, 2021a).
Ev genci sorunsalı tüm dünyada büyüyen bir problem olmaktadır. Ancak, dünya genelinde en
fazla NEET oranına sahip ülke Türkiye olmasından ötürü ülkemizde bu mesele daha fazla
önemsenmesi gereken bir hal almıştır.
Buna paralel olarak, bu çalışma gençlerin ev genci olma sebepleri üzerinde duracaktır. Bu
çalışma kapsamında, birey ve toplumların bu meselenin üstesinden gelmek için neler
yapabileceğinin altı çizilecektir. Bu açıdan çalışma gençlerin istihdam, eğitim ve sosyal yaşama
katılmak istememelerinin altında yatan sebeplere değinecek ve literatüre bir nebze de olsa katkı
sağlayacaktır.
2. GENÇLERİN EV GENCİ OLMASININ SEBEPLERİ
Gençlerin ev genci olmasının sebepleri beş temel boyut üzerinden incelenebilir.
2.1. Postmodernizm
Postmodernizmin net bir tanımını yapmanın zor olduğunu söylemek mümkündür.
Postmodernizmin dağınık ve belirsiz yapısından ötürü karmaşık olduğu ifade edilebilir. Ancak
postmodern yaklaşımların modernliğin tüm ilkelerini sorgulamakta olduğu açıktır.
Postmodernizm, modernizmden farklı karakteristikleri bünyesinde barındırmaktadır.
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Belirliliğe karşı belirsizlik, düzenliliğe karşı düzensizlik, homojenliğe karşı çoğulculuk
bunlardan sadece birkaçıdır (Zima, 2010).
Postmodernizm, sosyal hayatımızın birçok alanında değişim ve dönüşüme sebep olmuştur. Bu
değişim ve dönüşümler toplumun her kesimini farklı düzeyde etkilemiştir. Postmodernizmin
etki ettiği kesimlerden biri de gençler olmuştur. Postmodern toplumların yarattığı hiçbir şeyin
net olmama hali gençlerde tükenmişlik, umutsuzluk duygularını beraberinde getirmiştir.
Belirsizliğin yarattığı ortam gençlerin hayattan beklentilerini kesmelerine yol açıp ev genci
olmalarında etkili olmuştur.
2.2. Covid-19 Pandemisi
Covid-19 pandemisi, hayatımızın her alanını bir şekilde etkilemiştir. Covid-19 pandemisi
belirsizlik ve güvensizlik ortamı yaratmıştır (Durodié, 2020). Bu süreçten tüm yaş grupları
muzdarip olmuştur. Özellikle toplumsal yaşamda aktif olarak yer alması gereken gençler
pandemi sebebiyle kötü etkilenmiştir. Her ne kadar pandemi öncesi süreçte gençler sosyal ve
ekonomik entegrasyon konusunda sıkıntı yaşamış olsalar da pandemi ile gençlerin yaşadığı
sorunların ciddiyet kazandığı görülmüştür. Gençler, Covid-19 pandemisi nedeniyle ağır
hastalık veya ölümden pek fazla etkilenmiş olmasalar da hemen hemen hepsi büyüme ve
gelişimlerini de etkileyen eğitim kesintileri, izolasyon duyguları, iş kaybı, mali ve konut
istikrarsızlığı gibi problemler ile karşı karşıya kalmıştır (Kochhar ve Barroso, 2020; Brooks ve
diğerleri, 2020; Nagata 2020). 2020 yılında yapılan bir çalışma, pandemi ile fiziksel olarak aktif
olmayan ve boş zamanlarda geçirilen ekran süresinin öğrencilerde büyük ölçüde arttığı
sonucuna varmıştır (Xiang, Zhang ve Kuwahara). Tüm bunlar işsiz, umutsuz ve geleceğe kaygı
ile bakan, hobi olarak lisansüstü eğitim alan, ev genci olarak ifade edilen gençlerin sayıca
artmasına sebep olmuştur.
2.3. Z Kuşağının Karakteristik Özellikleri
Gençlerin ev genci olmalarının sebeplerinden biri olarak Z kuşağının kendine has özellikleri
gösterilebilir. Z kuşağı bireylerinden genel itibariyle doyumsuz, istikrarsız olmaları, aynı anda
birkaç görevi yapabilmeleri, doğdukları andan itibaren tüketici olmaları beklenmektedir. Aynı
zamanda, diğer kuşaklara nazaran Z kuşağının daha sabırsız, hızlı fikirli, önceki nesillerin
hırslarından yoksun, teknolojiye yüksek bağımlılığa sahip, dikkat eksikliği bozukluğu yaşayan,
bireyci, kendi kendini yöneten, daha talepkâr, materyalist olmaya yatkın bireyler olduğu
düşünülmektedir (Gaidhani, Arora ve Sharma, 2019: 2807). Bu anlamda Z kuşağının X ve Y
kuşağından farklı olduğu açıktır.
Z kuşağı yaş aralığı, kaynaklara göre değişiklik gösterebilmektedir. Tulgan (2009: 5) 19912000 arasını; Świerkosz-Hołysz (2016: 441) ise 1990 ve sonrasını Z kuşağı olarak
tanımlamaktadır. Ancak genel itibariyle Y kuşağı ve Alfa kuşağı arasında bulunan Z kuşağı,
1990’lı yılların sonu ile 2010'lu yılların başına kadar doğanların oluşturduğu bir kuşak olarak
ifade edilebilir.
Prensky’e göre, Z kuşağı dijital çağa doğduklarından itibaren dijital teknoloji ile çevrili bir
kuşak olmuştur (2001). Bu açıdan, Z kuşağı, internet kuşağı olarak da isimlendirilebilir. Tüm
bunlardan hareketle, Z kuşağının internet olmayan bir dünyayı bilmedikleri, temel iletişim
kanalı olarak sosyal ağ sitelerini tercih ettikleri, interneti ve sosyal ağları aktif olarak
kullandıkları ifade edilebilir (Csobanka, 2016: 66). İstanbul Planlama Ajansı’nın üniversite
mezunu gençlerle yaptığı anketin sonuçlarına göre, gençlerin yarıdan fazlası bir seneden
fazladır iş aradığını ve mezun olduğu bölümle ilgili iş bulamayacağını ifade etmiştir.
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%80’den fazlası ise işsiz olmasını onu işe alacak tanıdığı birinin olmamasına bağlamıştır.
Rakamlar gençlerin geleceğe yönelik umutsuz ve kaygılı olduğunu gözler önüne sermektedir
(“Diken”, 2021). Açık bir şekilde görülmektedir ki Z kuşağı internetin, sosyal medyanın
olmadığı bir dünyada yaşayamayan, yetenekleri yüksek olmasına rağmen aynı işte sabit bir
şekilde çalışmaya gönüllü olmayan, günümüz toplumu içerisinde sürekli tüketmekten gelen bir
tutumdan ötürü üretimden çok tüketime yatkın, zorluklar karşısında pes etme eğilimli, kolektif
olmaktan çok bireysel odaklı, geleceğe yönelik hırslara sahip olmadığından aldığı eğitimi belirli
bir amaçtan ziyade araç olarak görme eğiliminde bir kuşak olarak ifade edilebilir. Bu anlamda,
Z kuşağı gençleri ev genci olma eğilimi taşımaktadır.
2.4. Ailenin Gelir Durumu
Ailenin gelir durumu, gençlerin NEET olma tercihlerinde etkili olabilmektedir. 2011 yılında
yapılan bir çalışma, düşük sosyo-ekonomik statüden olmak ile NEET olmak arasında güçlü bir
ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışmanın sonuçları, NEET oranlarının düşük sosyoekonomik statü geçmişine sahip gençlerde daha ayrıcalıklı akranlarına göre oldukça yüksek
olduğunu ortaya koymuştur (Thompson: 790). Ailenin gelir durumunun gencin sosyal ve eğitim
hayatını da etkilemesinden ötürü NEET olmanın kısıtlama veya fırsat eksikliğinin bir ürünü
olduğu ve sosyal veya eğitim açısından dezavantajlı gençleri daha fazla etkilediği ifade
edilebilir (Raffe, 2003: 2). Sonuç olarak, NEET olma ve sosyo-ekonomik seviye arasında ters
bir korelasyon olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, yapılan bir çalışma babası tam zamanlı
çalışıp iki ebeveynle birlikte yaşayan gençlerin NEET olma olasılığının en düşük olduğunu
göstermiştir (Coles ve diğerleri, 2002). Bu da evin geçimini sağlayan bir babanın olduğu bir
evde iki ebeveyni ile yaşayan gençlerin NEET olma oranlarının düşük olduğunu bizlere
göstermektedir.
2.5. Cinsiyet Ayrımcılığı
Cinsiyet ayrımcılığının kadın ve erkeklerin NEET olma sebeplerinin farklılaşmasında etkili
olduğu görülmüştür. Bu bağlamda, NEET olmak ve eğitimsel ya da toplumsal açıdan
dezavantajlı olmak arasındaki ilişkinin bile cinsiyete dayalı olduğu söylenebilir (Thompson,
2011: 794). Erkek çocukları için şehir merkezinde yaşamak NEET olmalarında önemli bir etken
olurken; kız çocukları için aile yoksulluğu önemli olmaktadır (Bynner ve Parsons, 2002: 301).
Yoksul şehir merkezlerinde büyüyen, genellikle iyi okullardan ve konutlardan yoksun olan
erkeklerin ve eğitim taahhüdü olmayan ailelerde büyüyen kızların diğerlerinden daha sık NEET
statüsüne sürüklendiği görülmüştür (A.g.e.: 303). Bu noktada, kız çocuklarındaki eğitim
eksikliğinin onların erken yaşta anne olmalarının önünü açtığı ifade edilebilir. Erkek
çocuklarının ise şehir merkezinin sorunlu doğasını görmesinden ötürü NEET olmayı tercih
ettiği söylenebilir (A.g.e.: 301). 2020 yılı verileri NEET oranlarında cinsiyete yönelik dikkate
değer bir fark olduğunu göstermektedir. Bu veriler, 2020’de AB'deki genç kadınların (20-34
yaş arası) beşte birinden fazlasının NEET iken, genç erkekler arasında buna karşılık gelen payın
%13,8 ile %7,7 puan daha düşük olduğunu açıkça ortaya koymaktadır (“Eurostat”, 2021b).
3. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışma ile gençlerin ev genci olmalarının altında yatan sebepler üzerinde durulmuştur. Bu
kapsamda, gençlerin ev genci olmalarının nedenleri postmodernizm, Covid-19 pandemisi, Z
kuşağının karakteristik özellikleri, ailenin gelir durumu ve cinsiyet ayrımcılığı başlıkları altında
incelenmiştir.
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Ülkemizde ev genci oranının dünya üzerindeki orandan fazla olduğu açıktır. Bu meselenin
çözümü noktasında çeşitli öneriler sunulabilir. İlk olarak, genç nüfusun kaliteli ve nitelikli
eğitime ulaşabilmeleri sağlanmalıdır. Bunun yanı sıra, gençlerin ekonomik, duygusal ve sosyal
gereksinimlerinin karşılanmasına da önem verilmelidir. Bu anlamda, bu meselenin bireysel
olmaktan ziyade toplumsal olarak üzerinde durulması gerektiğinin ayırdına varılmalıdır. Aynı
zamanda, gençlerin ilgi duydukları alanda eğitim görüp sevdiği işte çalışmaları gerekmektedir.
Bu noktada, gençlerin ailelerine büyük iş düşmektedir. Aileler, üniversite tercihleri yapılırken
nihai kararın gençlerde olduğunun farkında olmalıdır. Sıralamalar yapılırken genç istemediği
halde puanı yettiği için ya da iş imkanları daha fazla olduğu için farklı bir mesleğe
yönlendirilmemelidir. Bununla birlikte, günümüz tüketim toplumunun bireylerde özellikle
gençlerde yetersizlik duygusuna sebep olduğu açıktır. Postmodern toplumun ve pandeminin
yarattığı belirsizlik ortamı da gençlerin ev genci olmalarına sebep olmuştur. Bu noktada,
gençlerin yapması gereken en önemli şeylerden biri pandeminin yarattığı olumsuzlukların
geçici olacağının ayırdına varıp bu süreci iyi bir şekilde değerlendirerek yeteneklerine, kişisel
gelişimlerine, geleceklerine yatırım yapmalarıdır.
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SÜRESİZ YOKSULLUK NAFAKASININ YAN ETKİLERİ
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ÖZET
İnsanlar tarih boyunca aile kurmak ve bir araya gelip yasal bir ilişki yaşamak için
evlenmektedir. Evlilikleri mutsuz ve sorunlu süren çiftler bu birlikteliği bozmak adına boşanma
yoluna başvurmaktadır. Günümüzde evlilik hızı ve oranları giderek azalmakta ve boşanma hızı
ve oranları da giderek artmaktadır. Boşanma beraberinde çeşitli sonuçlar doğurmaktadır.
Boşanmanın mali sonuçlarından birini yoksulluk nafakası oluşturmaktadır. Yoksulluk nafakası,
boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek tarafın, diğer taraftan kusuru daha ağır olmamak
şartıyla talep ettiği nafaka türüdür. Yoksulluk nafakasına, süreli veya süresiz olarak
hükmedilebilmektedir. Yoksulluk nafakasının olumlu tarafları var olmakla birlikte süresiz
olmasından ötürü çeşitli olumsuz tarafları da bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de
hâlihazırda bulunan yoksulluk nafakası olgusunun bireyler üzerinde oluşturduğu olumsuz
etkileri araştırmaktır. Bu çalışmanın yöntemi, yerli ve yabancı çalışmaları inceleyip
derlemektir. İlk olarak Türkiye’nin hukuk sistemi incelenecek ve yoksulluk nafakası
irdelenecektir. Ardından İsviçre ve Alman hukuk sistemleri incelenerek Türkiye’nin nafaka
sistemi ile karşılaştırma yapılacaktır. Yapılan çalışma sonucu, yoksulluk nafakasının süresiz
olması hakkaniyete aykırı bir durumu teşkil etmekte, nafaka ödeyen bireyler üzerinde birçok
olumsuz etkide bulunmakta ve boşanma sonrası eşleri birbirine bağımlı kılmaktadır. İsviçre ve
Alman hukuk sistemlerinde yapılan düzenlemeler ile yoksulluk nafakasının daha adil ve
hakkaniyetli bir şekilde verilmesi sağlanmış ve her iki tarafın da boşanma sonucu istisnai
durumlar haricinde kişisel sorumluluk bilinci ile sorumluluk alması sağlanmıştır. Sonuç olarak
Türkiye’de sorunların giderilmesi ve hakkaniyetin sağlanması için yoksulluk nafakasına dair
yeni bir düzenleme gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Nafaka, Yoksulluk Nafakası, Süresiz Nafaka, Boşanma
SIDE EFFECTS OF PERMANENT POVERTY ALIMONY
ABSTRACT
Throughout history, people marry to start a family and get together and have a legal
relationship. Unhappy and troubled couples resort to divorce in order to disrupt this union.
Today, the rate and rates of marriage are gradually decreasing, and the rate and rates of divorce
are gradually increasing. Divorce has various consequences. One of the financial consequences
of divorce is poverty alimony. Poverty alimony is a type of alimony requested by the party who
will fall into poverty due to divorce, provided that the defect from the other side is not more
severe. Poverty support can be ruled for a period of time or indefinitely. Although poverty
support has positive sides, it also has various negative sides due to its indefinite existence. The
aim of this study is to investigate the negative effects of poverty alimony on individuals already
in Turkey. The method of this study is to examine and compile domestic and foreign studies.
First of all, Turkey's legal system will be examined and poverty alimony will be examined.
Then, Swiss and German legal systems will be examined and a comparison will be made with
Turkey's alimony system.
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As a result of the study, the indefinite poverty alimony constitutes an unfair situation, has many
negative effects on the individuals who pay alimony and makes the spouses dependent on each
other after divorce. With the arrangements made in the Swiss and German legal systems, it has
been ensured that the alimony is given in a more fair and equitable way, and both parties have
been provided to take responsibility with a sense of personal responsibility, except for
exceptional cases as a result of divorce. As a result, a new regulation on alimony is needed in
order to eliminate the problems and ensure equity in Turkey.
Keywords: Alimony, Poverty Alimony, İndefinite Alimony, Divorce
Giriş
Aile, toplumun en küçük birimidir ve evrensel bir kurumdur. 2709 Sayılı T.C. Anayasası (1982,
Md. 41)’nda aile kavramı şöyle tanımlanmaktadır; “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler
arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların
korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri
alır, teşkilâtı kurar.” Türk Dil Kurumu (2021) da aileyi, “Evlilik ve kan bağına dayanan, karı,
koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu, toplum içindeki en küçük birlik”
olarak tanımlamaktadır.
Evlilik, kendine ait sosyal ve psikolojik sınırları var olan bir kurumdur. Kültürden kültüre,
toplumdan topluma farklılıkları bulunmasına rağmen bütün kültürlerde ve toplumlarda
geleneksel olarak oturmuş ve resmi olarak kabul edilmiş tek birliktelik şeklidir (Şentürk, 2019).
Evlilikte var olan bu birliktelik, kültürleri ve toplumları sağlamlaştırıp devamlılığını sağlayan
önemli güçlerden birini oluşturmaktadır. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (2001, Md. 185)’na
göre, evlenme ile eşler arasında evlilik birliği kurulmaktadır. Eşler, bu birliğin mutluluğunu
beraber sağlamak ve çocukların eğitimine, bakımına ve gözetimine birlikte özen göstermekle
yükümlüdürler. Eşler birlikte yaşamak, birbirine yardımcı olmak ve sadık kalmak
zorundadırlar.
Boşanma, evliliğin yasal olarak sona ermesi olayıdır. Eski toplumlarda da görülmesine karşın
günümüzde daha yaygın bir hal almıştır. Boşanma güven, sevgi ve mutluluğa dayanan evlilik
ilişkisini sonlandırdığı için acı veren ve hoş karşılanmayan bir olay olarak
anlamlandırılmaktadır. Günümüz toplumunda, aile kurumu ve işlevleri değişip dönüşmekte ve
farklılaşmaktadır. Boşanma olgusu eskiye nazaran daha ılımlı olarak algılanmaya başlanmış ve
sıradanlaşmıştır. Türkiye Aile Yapısı Araştırması (2016)’na göre Türkiye’deki insanların
boşanma sebepleri çoğunlukla; sorumsuz ve ilgisiz davranma, evin ekonomik olarak geçimini
sağlayamama, eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması, eşin ailesinin aile içi ilişkilere
karışması, aldatma, dayak/kötü muamele, terk etme/edilme, alkol ve diğer sebeplerdir. Modern
hayat insanları bireyselleştirmekte ve boşanmaya daha eğilimli hale getirmektedir. Giddens
(200)’a göre evlilik, statünün ve mülkiyetin kuşaktan kuşağa aktarılması isteğiyle çok fazla
bağlantılı değildir. Kadınlar ekonomik olarak bağımsızlaştıkça, evlilik eskiye göre daha az
zorunlu bir ekonomik ortaklık olarak görülmektedir. İnsanların eskiye göre refah seviyelerinin
artması, boşanmış kişilerin damgalanmaması, evliliğin ödüllendirici ve doyum sağlayıcı bir
ilişki haline getirilme çabaları, boşanma imkânlarının kolaylaşması, sevginin bozulabilen
faydalı bir şey olması gerçeği ve macera severliğin artması boşanma eğilimini arttıran
nedenlerdir. Boşanma sonrasında eşler ve çocuklar üzerinde çeşitli etkiler oluşmaktadır. Bu
etkilerden birini mali sonuçlar oluşturmaktadır.
Nafaka boşanmanın mali sonuçlarından birisidir. Nafaka, boşanma sonrası bir tarafın diğer
tarafı mali olarak desteklemesi anlamına gelmektedir.

131

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES & HUMANITIES
18-19 Sep, 2021 / MUŞ-TURKEY
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https:// www.ispecongress.org/
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

Nafaka, bakım ve tedbir nafakası olarak ikiye; bakım nafakası da tedbir, iştirak ve yoksulluk
nafakası olarak üçe ayrılmaktadır. Türk hukuk sisteminde yoksulluk nafakası, Cumhuriyetten
günümüze iki kere değişikliğe uğramıştır. Hâlihazırda var olan güncel yoksulluk nafakası, süre
tayin edilmemesinden dolayı çeşitli sorunlar yaratmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, Türk hukuk sisteminde var olan yoksulluk nafakasını, İsviçre ve Alman
hukuku ile karşılaştırmak, yoksulluk nafakasının hâlihazırda nafaka ödeyen bireyler üzerindeki
olumsuz etkilerini araştırmaktır. Olumsuz etkilere yönelik çözüm önerileri geliştirilecektir.
Türkiye’de aile kurumu, evlilik ve boşanma olguları istatistik veriler ile incelenecek, bireylerin
nafakaya bakış açıları değerlendirilecektir.
Bu çalışmanın sorusu: Süresiz nafaka uygulamasının yan etkileri nelerdir? Daha açık bir
ifadeyle, iyi niyetle düşünülmüş süresiz yoksulluk nafakasının olumsuz sonuçları nelerdir? Bu
soru; süresiz nafakanın olumlu yönleri, süresiz nafakanın olumsuz yönleri, farklı hukuk
sistemlerinin araştırılıp karşılaştırılması, net bir sonuca ulaşılması, sorunun çözümüne yönelik
öneriler açısından önemlidir. Bu soruya; tarihi, güncel ve karşılaştırmalı hukuk sistemleri
çerçevesinde yerli ve yabancı literatürden yararlanarak cevap aranmaktadır. Bu soruya cevap
aranırken Türk, İsviçre ve Alman hukukları araştırılacak, karşılaştırmalar yapılacak ve bu
konuda yazılmış çalışmalar incelenecektir. İsviçre ve Alman hukuklarının tercih edilme
nedenleri, Medeni Kanun’un İsviçre’den uyarlanarak alınması ve bu iki ülkenin hukuk
sistemindeki nafaka konusunda yapılan değişikliklerin Türkiye açısından da örnek teşkil
edebileceğidir. Bu çalışmanın birinci kısmı, Türk hukuk sisteminde nafaka; ikinci kısmı,
Türkiye’de evliliğe, boşanmaya ve nafakaya bakış açısı; üçüncü kısmı, İsviçre ve Almanya
hukukunda nafaka; dördüncü kısmı, süresiz nafakanın olumlu ve olumsuz yönlerinden
oluşmaktadır.
1. Türk Hukuk Sisteminde Nafaka
Nafaka kavramı, geçindirme, beslenme, harcayıp tüketme manasına gelen infak sözcüğünden
türemiştir. Nafaka kavramına anlamını, ahlak kurallarımız ve Türk Medeni Kanun
yüklemektedir (Köseoğlu ve Kocaağa, 2009). Nafaka, bireylerin geçimi için lüzumlu olan,
mahkeme kararı ile geçindirmek zorunda oldukları kimselere bağlanan aylık; nakdi ve ayni
olarak yapılan yardımlara denilmektedir (Kılıçoğlu, 2017). Nafaka, yoksul olan bireye yapılan
yardımları kapsamaktadır (Mutlu, 2004). Nafaka, yardım nafakası ve bakım nafakası olarak
ikiye ayrılmaktadır. Bakım nafakası da tedbir, iştirak ve yoksulluk nafakaları olmak üzere üçe
ayrılmaktadır (Köseoğlu ve Kocaağa, 2009).
Tedbir nafakası, boşanma öncesinde ve boşanma sırasında ödenmesine karar verilebilen,
barınma, geçim, çocuk bakımı konularını kapsayan, önlem niteliğinde bir nafaka türüdür. Amaç
boşanma sürecindeki eşlerin ve çocuklarının bakım ve geçim ihtiyaçlarının giderilmesinin
geçici olarak karara bağlanmasıdır (4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, 2001, Md. 169;
Köseoğlu ve Kocaağa, 2011). İştirak nafakası, velâyetin kullanılması kendisine verilmeyen
eşin, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine ekonomik gücü oranında katılmasıdır (4721 Sayılı
Kanun, 2001, Md. 182). Yoksulluk nafakası, boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek tarafın
diğer taraftan malî gücü oranında kusuru daha ağır olmamak şartıyla geçimi için süresiz olarak
talep ettiği nafaka türüdür (4721 Sayılı Kanun, 2001, Md. 175). Yoksulluk nafakasının özünde,
sosyal yardımlaşma düşüncesi ve ahlaki değerler yer almaktadır (Anayasa Mahkemesi Kararı,
2012). Yoksulluk nafakası taraflardan birinin talebi üzerine işleme alınmakta, bu konuda talep
yoksa hâkim kendiliğinden yoksulluk nafakasını hükmedememektedir (Uyumaz ve Erdoğan,
2016). Nafaka verecek olan tarafın kusurlu olması şartı aranmamaktadır.
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Yoksulluk nafakası, boşanma davası esnasında talep edilmişse yetkili ve görevli mahkeme,
boşanma davasına bakmakla yetkili ve görevli olan mahkemedir. Ancak yoksulluk nafakası,
boşanma davasından sonra ayrı bir dava olarak talep edilmişse, bu davada yetkili ve görevli
mahkeme, nafaka talep eden kişinin yerleşim yerinde bulunan Aile Mahkemesi ya da Aile
Mahkemesi’nin kurulmadığı yerlerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca aile sorunları
ve işlerine bakmak için belirlenen Asliye Hukuk Mahkemesi’dir (Arkan Serim, 2007).
Yoksulluk nafakası esasında, boşanma sonrasında yoksulluğa düşen tarafın desteklenmesi ve
hayat standardının bu süreçte olabildiğince en az seviyede etkilenmesini sağlamak amacıyla
mevzuatta yer almaktadır. Evlilik birliğindeki dayanışma ve yardımlaşmanın, koşullar
sağlanıyorsa boşanma sonrasında da bu katkının devam ettirilmesi şeklinde düzenlenmiştir. Bu
nafaka, aile hukukunun ilgili olduğu kanun hükümlerinden doğan ve boşanma kararı ile beraber
hüküm doğuran bireye bağlı bir yenilik doğuran hak niteliğindedir. Diğer yönüyle yoksulluk
nafakası, hukuki niteliği itibarı ile tazminat niteliği taşımamaktadır. Yoksulluk nafakası ile
boşanma nedeniyle açılan tazminat davaları, amaçları ve kusur şartı yönüyle birbirinden
ayrılmakta ve farklılaşmaktadır. Yoksulluk nafakası, boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek
tarafa katkı sağlamasını, maddi ve manevi tazminat davaları ise kusuru ile boşanmaya neden
olan tarafın verdiği maddi ya da manevi zararlarının tazminini esas almaktadır. Tazminat
talepleri ile yoksulluk nafakası aynı boşanma davasında talep edilebilmekte ancak farklı
değerlendirmelere tabi tutularak hükme bağlanmaktadır (Kulaklı, 2018).
Türk Medeni Kanunu’nda, yoksulluk nafakası ve maddi tazminat toptan ya da irat biçiminde
ödenebilmektedir. Manevi tazminat irat biçiminde ödenemez. İrat şeklinde ödenen nafaka ya
da maddi tazminat, taraflardan birinin ölümü halinde veya alacaklı tarafın yeniden evlenmesi
ile kendiliğinden sona ermekte; alacaklı tarafın yoksulluğunun ortadan kalkması, haysiyetsiz
hayat sürmesi veya evlenme olmadan fiilen evliymiş gibi yaşaması halinde mahkeme kararıyla
kaldırılmaktadır. Hakkaniyetin gerektirdiği hallerde ya da tarafların ekonomik durumlarının
değişmesi durumunda iradın azaltılmasına veya arttırılmasına karar verilebilmektedir (4721
Sayılı Kanun, 2001, Md. 176). Nafaka takdir edilirken yoksulluk kavramından ne anlaşılacağı
tam olarak belirtilmemiş ve bir hüküm içi boşluk bırakılmıştır (Kahraman, 2019). Bu boşluğu
yargı kararları doldurmuştur. Yargıtay kararlarına göre, yeme, barınma, giyinme, ulaşım,
sağlık, eğitim, kültür gibi kişilerin maddi varlığını geliştirmek için gerekli ve zorunlu görülen
harcamaları karşılayacak seviyede geliri olmayanların yoksul olarak kabul edilmesi gerektiği
benimsenmiştir (Yargıtay, 1998-2007-2009).
Yoksulluk nafakasının miktarı belirlenirken, nafakayı ödeyen tarafın mali gücü ve diğer tarafın
zorunlu gereksinimleri arasında denge kurulmaya çalışılmaktadır. Bu nafakanın miktarı, nafaka
alacak kişinin yoksulluğa düşmesini engellemelidir. Yoksulluk nafakasının miktarında alt ve
üst sınır bulunmamaktadır. Üst sınır, nafaka verecek olan tarafın mali gücüdür. Nafaka
ödeyecek tarafın mali gücü nafaka ödemeye yetecek seviyede değilse, nafaka reddedilmektedir.
Nafaka verecek tarafın mali gücü çok yüksek seviyelerde olsa dahi, nafaka alacak tarafın
yoksulluğunu giderecek miktardan daha fazla olacağı anlamına gelmemektedir (Dural, Öğüz
ve Gümüş, 2019). Taraflar kendi aralarında, yoksulluk nafakası miktarını belirleyip
anlaşabilmektedir. Bu anlaşmanın hukuki geçerliliği olabilmesi için, hâkim tarafından
onaylanması gerekmektedir (4721 Sayılı Kanun, 2001, Md. 184).
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1.1. Süreli Nafaka
Yoksulluk nafakası talep eden taraf, boşanma davası esnasında veya daha sonra ayrıyeten açılan
dava yoluyla, bu nafakanın belirli bir süre dâhilinde ödenmesini talep edebilmektedir (Yağcı,
2018). Türk Medeni Kanunu’nun ilgili hükmü, nafakanın süreli olarak istenmesine mâni
değildir (4721 Sayılı Kanun, 2001, Md. 175). Yoksulluk nafakasının, belirli bir süreyle istendiği
durumlarda, hâkim, taleple bağlılık ilkesi çerçevesinde (6100 Hukuk Muhakemeleri Kanunu,
2011, Md. 26) istenilen süreden daha fazla bir süre yoksulluk nafakası ödenmesine karar
veremez. Boşanma ve nafaka konularında taraflar anlaşabilmektedir. Yapılan anlaşma
çerçevesinde nafakanın süreli veya süresiz ödenmesi üzerine uzlaşılabilmektedir. Ancak bu
anlaşma hâkim tarafından onanırsa geçerli hale gelmektedir (4721 Sayılı Kanun, 2001, Md.
184).
İslam hukukunda da nafaka bulunmaktadır. Nafakayı vermekle mükellef olan taraf kocadır.
Kadın ister yoksul ister zengin olsun iki durumda da nafaka almaktadır. Kadının nafakayı
alabilmesi için nafaka talebinde bulunmasına gerek yoktur. Boşanma ile nafaka hak
edilmektedir. Boşanma nafakası sürelidir ve iddet süresi ile sınırlıdır. İddet süresi, hayız gören
kadınlarda üç kuru, hayız görmeyen kadınlarda üç ay ve gebe kadınlarda doğum yapıncaya
kadardır (Uyanık, 2019; Genç ve Aksoy, 2019).
1.2. Süresiz Nafaka
4721 Sayılı Kanun (2001, Md. 175)’a konu olan yoksulluk nafakası, Cumhuriyet Dönemi
boyunca iki defa önemli değişikliklere uğramıştır. 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisi (1926,
Md. 144)’nde yoksulluk nafakası, kabahati olmayan taraf (karı/koca), boşanma sonucunda
büyük bir yoksulluğa düşerse diğer taraftan bir sene müddetle nafaka talebinde
bulunabilmektedir. 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 144. maddesi değiştirilmiştir. Yapılan
değişikliğe göre, boşanma sebebiyle yoksulluğa düşen taraf, kusuru daha ağır olmamak
koşuluyla geçimi için diğer taraftan süresiz olarak nafaka talep edebilmektedir. Fakat erkeğin
kadından yoksulluk nafakası talep edebilmesi için kadının hali refahta bulunması şartı
aranmaktadır. 4721 Sayılı Kanun’u (2001, Md. 175)’nda yoksulluk nafakası, boşanma
sebebiyle yoksulluğa düşecek tarafın diğer taraftan kusuru daha ağır olmamak şartıyla geçimi
için süresiz olarak talep etmesini bildirmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk medeni kanununda yoksulluk nafakasının süresi bir yıl süre ile
sınırlandırılmıştır. 1988 yılında toplumdaki baskı ve kadınların hak arayışları neticesinde
medeni kanunda değişikliğe gidilmiş ve yoksulluk nafakasının süresiz olabileceği değişikliği
yapılmıştır. Bu değişiklikle birlikte erkeklerin kadınlardan yoksulluk nafakası talep edebilmesi
için kadınların refah seviyesinin yüksek olması şartı getirilmiştir. Burada cinsiyetler arası
eşitsizlik görülmektedir. 2001 yılında yapılan düzenleme ile yoksulluk nafakasının süresiz
olarak talep edilebilmesi değişikliği korunmuş ancak cinsiyet eşitsizliğine sebep olan erkeğin
kadından yoksulluk nafakası talep edebilmesi için kadının hali refahta olma şartı kaldırılmıştır.
Anayasa Mahkemesi 17.05.2012 tarihli kararında, ‘süresiz olarak’ ibaresinin, nafaka alan
tarafın ölünceye kadar, her zaman nafaka alacağı anlamına gelmediğini belirtmiştir. Bu ibareye
yer verme amacı, yoksulluğa düşen tarafın diğer taraftan, koşullar sağlandığı sürece asgari
yaşam ihtiyaçlarının karşılanması ve ekonomik olarak desteklenmesidir. Nafakanın süresiz
olması, ömür boyu nafaka ödeneceği anlamına gelmemekte, sadece nafakaya süre takdir
edilmediği anlamına gelmektedir. Anayasa Mahkemesi yoksulluk nafakasının süresi, miktarı
ve ödenme şeklinin hâkimin takdir yetkisi dâhilinde olduğu değerlendirmesinde bulunmuştur.
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Ancak Yargıtay, ‘süresiz olarak’ ibaresini farklı yorumlayarak yoksulluk nafakasını belirli bir
süre ile sınırlama konusunda mahkemelere takdir hakkı vermemekte ve süreli yoksulluk
nafakası kararı veren ilk derece mahkemesi kararlarını da bozmaktadır (Akçabay, 2019;
Kahraman, 2020).
2. Türkiye’de Evliliğe, Boşanmaya ve Nafakaya Bakış Açısı
Türk toplumu kültüründe aile ve evlilik ile birlikte bu kurumlar sonucu ortaya çıkan anne ve
babalık rolü her zaman çok önemli bulunmuştur. Türk toplumu kültüründe, mühim görülen
devlet ve vatan kavramları, anne ve baba rolleri ile ilişkilendirilerek devlet baba ve anavatan
kavramları kullanılmaktadır. Var olan bu durum, evliliğin ve ailenin kültürümüzdeki yerini ve
önemini gözler önüne sermektedir (Şentürk, 2019). Ailenin toplumsal olarak şekillenmesinde,
geleneksel dönem içerisinde rol oynayan temel etmenler, ekonomi ve gelenek olmuştur (Turğut,
2017). Aile kurumu, geniş aile tipinden çekirdek aile tipine doğru bir yönelme içerisine
girmiştir (Çobanoğlu, 2020: 72). Ancak ailelerde var olan ataerkil yapı hala varlığını
sürdürmektedir. Türk aile yapısında farklılaşmaya sebep olan unsurlar temel olarak; kadınların
çalışma yaşamına girmesi, toplumsal değerler, göç, yoksulluk ve teknoloji şeklindedir (Yaşar
Ekici, 2014). Türkiye’de demografik değişim sürecinin sonu olarak beliren 1980’li yıllar ve
sonrasında evlenme oranlarının azaldığı, yeniden evlenmelerin daha yaygın görüldüğü,
boşanma oranlarının arttığı ve bireylerin daha geç yaşlarda evlendiği gözlenmektedir (Koç ve
Saraç, 2018).
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, evlenme sayısı, evlenme hızı oranı, evlilik
süresi, boşanma sayısı ve hızı gibi oranların incelenmesi, Türkiye aile kurumuna yönelik daha
detaylı bilgiler elde edilmesini sağlayabilmektedir. Bu verilere bakıldığında, 2011 yılında
evlenen çiftlerin sayısı 592 775’tir. Kaba evlenme hızı 8,02’dir. Boşanan çiftlerin sayısı 120
117 ve boşanma hızı da 1,62’dir. 2019 yılında ise evlenen çiftlerin sayısı 2018 yılına göre %2,3
azalarak 541 bin 424 olmuştur. Kaba evlenme hızı binde 6,56 olarak gerçekleşmiştir. 2019
yılında boşanan çiftlerin sayısı 2018 yılına göre %8,0 artarak 155 bin 47 olmuştur. Kaba
boşanma hızı binde 1,88 olarak gerçekleşmiştir. Ortalama ilk evlenme yaşı 2019 yılında
kadınlarda 25,0 iken erkeklerde 27,9 iken olmuştur. 2019 yılında boşanmaların %36,0'ı evliliğin
ilk 5 yılı, %20,6'sı ise evliliğin 6-10 yılı arasında, %15,8’i evliliğin 11-15 yılları arasında,
%10,8’i evliliğin 16-20 yılları arasında ve %19,4’ü evliliğin 21 ve üzeri yılları içerisinde
gerçekleştiği belirlenmiştir. (TÜİK, 2020). Türkiye’de zamanla, evlenme sayılarının ve
evlenmenin hızının düştüğü, boşanma sayısı ve hızının arttığı görülmektedir. Evlilik süreleri de
zamanla daha fazla kısalmaktadır.
2016 yılında yapılan Türkiye Aile Yapısı Araştırması kapsamında boşanmış kişilere, mahkeme
tarafından boşanma sonrasında nafaka kararı (alma ya da verme), nafaka kararının
uygulamasındaki düzen ve cinsiyet düzeyinde nafakanın uygulanışındaki düzene yönelik
sorular yöneltilmiştir. Ortaya çıkan sonuçlara göre, Türkiye genelinde boşanmış kişilerin
%81’ine mahkeme tarafından nafaka kararı hükmedilmiş, %19’una nafaka alma/verme kararı
hükmedilmemiştir. Türkiye genelinde, mahkemece haklarında nafaka kararı verilen kişilerin
%56’sı, nafakalarını düzenli alıp/verdiğini söylerken, kişilerin %45’i düzenli
alamadığını/veremediğini belirtmiştir (TAYA, 2016).
KONDA’nın yaptığı araştırmaya göre, toplumun %72’si, tarafların anlaşamaması durumunda
boşanmayı normal karşılamaktadır. Kadınlar, erkeklere oranla boşanmayı daha normal
karşılamaktadır. Eğitim seviyesi arttıkça boşanma daha normal karşılanmakta, yaş ilerledikçe
boşanmaya karşı olumsuz düşünceler artmaktadır.
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Yapılan çalışmada yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası ayrı ayrı ele alınmıştır. “Boşandıktan
sonra çocuk yetişkin olana kadar babanın nafaka ödemesi yasalarla güvence altına alınmalıdır”
(iştirak nafakası) ifadesine, toplumun %82’si; “Boşanmada maddi imkânı olmayan kadına,
ihtiyaç duyduğu sürece boşandığı kocası nafaka ödemelidir” (yoksulluk nafakası) ifadesine,
toplumun %76’sı katıldığını ya da kesinlikle katıldığını belirtmiştir. Yoksulluk nafakası
ödenmelidir görüşüne katılan bekâr erkek oranı %74 iken, boşanmış erkek oranı ise %43 olduğu
saptanmıştır (KONDA, 2020). Yapılan bu çalışmada, toplumun genel olarak yoksulluk
nafakasını desteklediği görülmektedir.
Kadın Dayanışma Vakfı, 11 ilde 140 adet nafaka davası üzerine sosyo-hukuki bir inceleme
yapmıştır. Nafaka davalarını inceleyen bu çalışmanın sonuçları şöyledir: Davalar, talep ve dava
çeşidi bakımından geniş bir çeşitliliğe sahip, cinsiyete dayalı şiddet yaygın, davayı açanlar ve
masrafları ödeyenler kadın olma eğiliminde, davalara taraf olan kadınlar daha az çalışıyor, daha
eğitimsiz ve yaklaşık %45’inin herhangi bir geliri yok, velayet çoğunlukla kadınlara veriliyor,
kadınların %86’sı nafaka talebinde bulunmuş, %70’i yoksulluk nafakası talebinde bulunmuş,
nafaka taleplerinin kabul edilme oranı iştirak nafakası için %70 ve yoksulluk nafakası için %49
şeklinde, nafaka miktarlarının sadece %2’si 2000 TL’nin üstünde, %66’sı 500 TL’nin altında,
nafakaların yarısı ödenmemiş, mahkemelerce nafaka yükümlülerinin sosyo-ekonomik
durumları denetlenmemiş, davaların tamamına yakını şiddet içermekte ve nafaka talebi
bulunmakta, şiddetten kurtulmak ya da biran önce boşanmak için nafakadan vazgeçilmekte ya
da düşük miktarlara razı olunmaktadır (Akçabay, 2019). Bu çalışma alanyazın için önemli bir
katkı sunmaktadır. Ancak nafaka davaları birbirine benzediği oranda farklılaşabilmektedir. Her
davanın kendine özgü sonuçları bulunabilmektedir. Böyle bir çalışmanın tüm ülkeye
genellenebilmesi için tüm illerde ve davaların büyük bir kısmının aynı süzgeçten geçirilmesi
gerekmektedir.
3. İsviçre ve Almanya Hukukunda Nafaka
3.1. İsviçre Hukuku
İsviçre Medeni Kanun’u (1907, Md. 125)’nda nafaka konusu ele alınmıştır. Bu maddeye göre,
bir tarafın kendi geçimini sağlaması makul olarak beklenmiyorsa, diğer taraf uygun bir nafaka
ödemesi yapmalıdır. Böyle bir nafakanın verilip verilmeyeceği, miktarı ve süresi belirlenirken;
evlilik süresi, evlilik sırasındaki iş bölümü, evlilik sırasındaki yaşam standardı, tarafların
malvarlıkları ve gelirleri, tarafların yaşı ve sağlığı, çocuk bakımı, tarafların mesleki eğitimleri,
kariyer beklentileri, yaşlılık ve ölüm sigortası ödenekleri, emeklilik maaşları gibi faktörler
dikkate alınmaktadır. Nafaka, adaletsizliğe sebep olacaksa reddedilebilir ya da azaltılabilir.
Reddedilme ve azaltılma nedenleri; nafaka alanın ailenin idamesi için katkıda bulunma görevini
ihmal etmesi, kendi muhtaçlığını kendi isteğiyle doğurması ve diğer tarafa karşı ciddi bir suçun
işlemesi şeklinde düzenlenmiştir (Swiss Civil Code, 1907, Art. 125/1-2-3).
İsviçre Medeni Kanun’unda 2000 yılında değişiklikler yapılmıştır. Bu tarihten önce evlilik
sonrası yoksulluk nafakasında dayanışma ilkesi hâkimdi ve ekonomik sorunların en kısa süre
içerisinde eşler arasında paylaştırılarak dengelenmesi söz konusuydu. Bu konuda bir belirsizlik
mevcuttu ve bu hukuki belirsizlik evlilik sonrası kurulacak yeni hayat düzeni açısından tehlike
oluşturmaktaydı. Bu belirsizliğin ortadan kaldırılması, yeni ve sağlıklı bir hayat düzeni için
gerekliydi. Bu sonucun ortaya çıkarılabilmesi için evlilik sonrası dayanışma ilkesinin
sınırlarının daraltılması ile gerçekleşebilirdi. Bu yüzden 2000 yılında bu konuda düzenleme
yapılmış ve ‘clean break’ ilkesi temel alınmıştır.
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Clean break, boşanma sonucu taraflar arasındaki ekonomik ilişkiye olabildiğince kısa bir zaman
diliminde son verilmesi için başvurulan bir ilkedir. Clean break ilkesinin amacı, her iki tarafın
da evlilik sonrasında kendi geçimlerini sağlamak için ekonomik sorumluluklarını
üstlenmelerini sağlamaktır (Kocabaş, 2013; Demirbaş, 2018; Şahin, 2017). Clean break ilkesi,
eş desteği ile yakından ilişkilidir. İsviçre Medeni Kanun’u, eş desteğine yönelik sınırlı bir
destek vermekte, bu desteğin ilk olarak bir tarafın kendi geçimini kendisinin sağlaması makul
değilse sağlanabileceğini belirtmekte ve bunu clean break ilkesini göz önünde bulundurup
uygulamaktadır (Schwenzer and Keller, 2015). Bu düzenlemenin genel amacı evlilik sonrası
ekonomik açıdan bağımsız bir yaşam kurulmasıdır. Boşanma sonrası ekonomik dengesini
kuramayan tarafın kısa bir zaman diliminde ekonomik bağımsızlığına kavuşturulması
amaçlanmaktadır.
2000 yılında yapılan değişikliklerden birini de evlilik sonrası nafaka tesisinde kusurun rolü
konusu oluşturmaktadır. Boşanma yasasında yapılan değişikliklerden önce kusur, evlilikten
sonra nafaka tayininde önemli bir unsuru teşkil etmekteydi. Yapılan değişiklikler sonucu kusur,
evlilik sonrası nafaka tayininde kural olarak kaldırılmış ve öncesinde önemli bir unsur olma
vasfını kaybetmiştir. Ancak bu durum kusur unsurunun evlilik sonrası nafakanın tayininde
tamamen kaldırıldığı anlamına gelmemektedir. Çünkü İsviçre Medeni Kanun’un 125. maddesi
üçüncü fıkrasında sayılan durumlarda adaletin tesisi için kusur vurgusu yapılabilmektedir.
Ayrıca boşanma yasasında yapılan değişikliklerin amaçlarından biri de tek taraflı boşanma
yerine mümkün olduğunca iki tarafı da boşanma için ortak bir başvuruda bulunmaya teşvik
etmektir (Hausheer and Wolf, 2002).
3.2. Almanya Hukuku
Alman hukuk sisteminde, yoksulluk nafakasına yönelik genel bir düzenleme bulunmamaktadır.
Almanya Medeni Kanun’unda nafakaya yönelik genel bir düzenleme olmamasına rağmen
nafaka talebine konu olabilecek haller olan çocuk bakımı/nafakası, yaşlı bakımı/nafakası,
hastalık veya engellilik bakımı/nafakası, işsizlik nafakası ve ek bakım, eğitim, ileri eğitim,
yeniden eğitim nafakası ve hakkaniyet nedeniyle bakım/nafaka kanunda yer almaktadır
(Bürgerliches Gesetzbuch, 1900, Md. 1570, 1571, 1572, 1573, 1575, 1576). Alman hukukunda
bu sebeplerden ötürü her iki tarafa da nafaka verilebilmektedir.
Çocuk bakımında, boşanmış bir taraf, müşterek çocuğun bakımı ya da yetiştirilmesi sebebiyle
diğer taraftan doğumdan sonra en az üç yıl süreyle nafaka talep edebilmektedir. Nafakanın
süresi çocuğun bakımı, ihtiyaçları, evlilik süresi, kazançlı istihdamın yapısı dikkate alınarak
hakkaniyete uygun olması durumunda uzatılabilmektedir. Boşanmış bir eş, yaşlılık, hastalık,
engellilik, sakatlık, uygun bir iş bulamama, eğitimin devamı gibi nedenlerden dolayı nafaka
talebinde bulunabilmektedir. Nafaka talebinde bulunan eşe 1570, 1571, 1572, 1573, 1575
maddelerinde kaynaklı nafaka hakkı doğmazsa bile 1576. madde olan hakkaniyet kaynaklı
nafaka hakkı doğabilmektedir. Ancak Md. 1569’da kişisel sorumluluk ilkesi bulunmaktadır. Bu
ilkeye göre boşanmadan sonra kendi desteğini/geçimlerini sağlamak eşlere bırakılmıştır.
Nafaka hukukunda, talep edenin geçim sıkıntısı yaşaması ve talep edilenin de ödeme gücü
önemli unsurlardır. Nafaka talep edilen kişinin ödeme gücü nafaka verecek düzeyde değilse
kendisinden sadece hakkaniyet gerektirdiği ölçüde nafaka istenmektedir. Nafakada amaç,
evlilikteki yaşam düzeyinin korunmasıdır (Bürgerliches Gesetzbuch, 1900). Eğer eşlerden birisi
kendi desteğini/geçimini sağlayamıyorsa yukarıda sayılan sebeplerden ötürü nafaka talebinde
bulunabilmektedir.
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Alman hukukunda temel kural boşanmadan sonra bireylerin geçimlerini kendilerinin
sağlamasıdır. Ancak herhangi bir eş tüm çabasına rağmen yoksulluğa düşerse karşı taraftan
nafaka talep edebilmektedir.
Almanya boşanma hukukunda kusur ilkesi terk edilmiş, yerine başarısızlık ilkesi konulmuştur.
Boşanma nedenleri kaldırılmış ve tek boşanma nedeni evliliğin başarısızlığı olarak
görülmüştür. Almanya’da 2008 yılında kapsamlı bir reform gerçekleştirilmiştir. Bu reforma
göre çocuklar eski eşlere göre nafaka konusunda daha önceliklidir. Nafaka, reform öncesi kural
niteliği taşırken reformdan sonra §. 1569 kişisel sorumluluk ilkesinin etkisi ile istisnai bir hal
almıştır. Almanya’daki 2008 nafaka reformu yeni nafaka talepleri içermemiş bunun yerine evli
çiftlerin haklarını azaltarak boşanmadan sonra beklenen mali durumu değiştirmiştir (Bredtmann
and Vonnahme, 2017).
Nafaka süresi, esnek bir uygulamaya sahip olup; bazı durumlarda süreli nafaka, bazı
durumlarda ise süresiz nafakaya hükmedilebilmektedir (Günther, Herzog and Müssig, 2015).
Nafakanın miktarı ve süresi sınırlı olmaktadır. Nafaka sınırlaması; çocuklara olan ilgi, evlilik
süresi, eşin kendi gelirini elde etmede yaşadığı güçlük, gelirin elde edilmesinden kimin sorumlu
olduğu ve hane halkına kimin baktığı gibi ölçütler ile hesaplanması yapılmaktadır. Hâkim, eşin
mali açıdan bağımsız duruma gelmesi için ne kadar zamana gereksinim duyacağını da dikkate
almalıdır. Diğer eş için ödeme büyük bir adaletsizliğe neden olacaksa, mahkeme nafaka
vermeyi reddedebilir, azaltabilir ya da sınırlayabilir. 2008 reformundan önce 20 yıl ve üzerinde
evli kalan eşlere süresiz nafaka verilirken, reformdan sonra bu kadar uzun süreli evliliklerde
dahi süreli nafaka verilmeye başlandı ve süresiz nafaka istisnai bir hale büründü. Bunun dışında
reforma göre çocuk nafakası üç yaşına kadar verilmekte ve çocuğa bakan ebeveyn çocuğu üç
yaşını doldurduktan sonra çalışmaya başlamalıdır. Nafaka talebinin süresi, gerektiği kadar ve
hakkaniyete uygun olduğu ölçüde uzatılır. Çoğunlukla mahkeme, vaka bazında kararlar verir,
yani hukuki kesinlik yoktur. Çocuğa bakmayan ebeveyn, çocuk nafakasını ödemek zorunda ve
çocuk nafakasının miktarı çocuğa bakmayan ebeveynin gelirine göre belirlenmektedir
(Kreidler-Pleus 2020).
4. Süresiz Nafakanın Olumlu ve Olumsuz Yönleri
4.1. Süresiz Nafakanın Olumlu Yönleri
Boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek tarafın yoksulluğa düşmesini önlemek en önemli
olumlu tarafıdır. Var olan çocukların ihtiyaçlarının karşılanması, gelir eşitsizliğini ortadan
kaldırması, ailede var olan görev paylaşımından da kaynaklı olan çalışamayan kadınların
ihtiyaçlarının karşılanması, yoksulluğa düşme kaygısı ile boşanmak istemeyen kadınların
boşanmalarını kolaylaştırma, kadın işsizliği ve yoksulluğunun azaltılması, kadınlara yönelik
eksik kalan veya kadınların ihtiyaçlarına tam olarak cevap veremeyen sosyal güvenlik
mekanizmalarının boşluğunun doldurulması şeklindedir.
Eşrtlrk İzleme Kadın Grubu (EŞİTİZ), Kadınlara Hukuk Destek Merkez Derneğr (KAHDEM),
Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği, Filmmor Kadın Kooperatifi, Mor Çatı Kadın
Sığınağı Vakfı, Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV)’nın aralarında bulunduğu kadın
örgütleri kadınların nafaka hakkına dokunulmaması gerektiğini savunmaktadır. Bu örgütlerin
hazırladıkları metinlerde nafakanın süresiz olmadığı, şartların değişmesi halinde nafaka ödeyen
tarafın nafakanın kesilmesini talep edebildiği, takdir edilen nafakanın da yoksulluğu ortadan
kaldıracak düzeyde bir miktar olmadığı söylenmektedir.
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Bu örgütlere göre, çalışma yaşamına katılamayan kadınların nafaka haklarına sınırlama
getirmek, kadınlara yönelik şiddeti arttıracak, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini daha da
pekiştirecek ve kadınların boşanma kararı almalarını zorlaştıracaktır. Ankara, İzmir ve İstanbul
Baroları da nafakanın süreli olmasına karşı çıkmıştır. Kadın erkek eşitliği, kadın işsizliği,
yoksulluğu ve cinsiyetlere özgü politikalar açısından nafakanın var olan haliyle kalması
önemlidir. Bu barolar, nafaka konusu yerine eşitsizlik, yoksulluk ve şiddet gibi kadınların ciddi
şekilde yaşadığı sorunlar üzerine çalışma yapılması gerektiğini belirtmektedir. Ayrıca sosyal
devlet ve sosyal güvenlik mekanizmalarının kadınlar için sınırlı olmasına rağmen nafakaya
sınırlama getirmek, kadınların boşanma nedeniyle düşecekleri yoksullukla kadınları baş başa
bırakmak anlamına gelmektedir (Akçabay, 2019).
4.2. Süresiz Nafakanın Olumsuz Yönleri
Süresiz nafaka, boşanma nedeniyle bir tarafın yoksulluğa düşmesini önlemek amacıyla iyi
niyetle düzenlenmiş fakat bu düzenleme olumlu etkilerin beraberinde çeşitli olumsuz etkilerin
de ortaya çıkmasına neden olmuştur. Anayasa Mahkemesi 17.05.2012 tarih ve 136/72 sayılı
kararına, bir Anayasa Mahkemesi üyesinin karşı oy yazısına göre süresiz nafaka, Anayasa’nın
ikinci maddesinde bulunan ‘sosyal hukuk devleti’ ilkesine aykırıdır. 4721 Sayılı Kanun (2001,
Md. 175)’a göre çalışma gücünün niteliği, nafaka alacak eşin yaşı ve evlilik süresi gibi özel
koşullar aranmamaktadır. Bireylerin boşanma sonrası hukuki birlikteliklerini sonlandırmalarına
karşın evlilik birliğinde bulunan sorumluluklarını hayat boyu devam ettirmeleri, insaflı
olmamakta ve hakkaniyete aykırı bir durumu teşkil etmektedir. Yoksulluk nafakasının
mülkiyet hakkı gibi sürekli devam etmesi, zaman aşımı ve hak düşürücü süre kavramlarının
kabullenildiği bir hukuk sisteminde, adalet duygusunu sarsmaktadır (Arbek, 2004). Yoksulluk
nafakasının süresiz olması, ileriki zaman dilimlerinde nafakanın azaltılması, arttırılması ve
kaldırılması davalarının açılmasına yol açacaktır. Bu durumda, nafaka ödeyen ve nafaka alan
tarafın kanunda var olan koşulları taşıyıp taşımadıklarını belirlemek amacıyla, bireylerin özel
yaşamlarına müdahale manasına gelebilecek davranışlara ve bireyler üzerinde psikolojik baskı
kurulmasına sebep olacaktır. Yoksulluk nafakasının süresiz olması, nafakayı alan tarafın resmi
nikâh kıymadan birlikte yaşama ve gelir getirecek bir işte çalışmama davranışlarına
itebilmektedir. Ayrıca bir tarafın diğer tarafa ömür boyu nafaka ödemesi hakkaniyete ve sosyal
devlet ilkesine aykırıdır (Yağcı, 2018).
2011 yılında Kestel Asliye Hukuk Mahkemesi, Anayasa Mahkemesine itiraz yoluyla başvuruda
bulunarak süresiz nafakanın Anayasa’ya aykırı olduğunu iddia etmiştir. Bu itirazın gerekçesi,
“Nafakanın sürekli olması yükümlü kişi için ömür boyu sürecek bir mali yükümlülük altına
sokmakta, boşanmakla ortak hayatları biten kişileri birbirlerine sürekli olarak bağımlı
kılmaktadır. Evlilik iki insan arasında sözleşme ile bir birliktelik kurmakta ve kan gibi doğal
olamayan bir akrabalık tesis etmektedir. Boşanma ile bu birliktelik sona ermesine rağmen ömür
boyu sürecek bir yükümlülük ile kişiler birbirlerine bağımlı kılınmaktadır.” şeklindedir.
Anayasa Mahkemesi, yoksulluk nafakasını eşler arasındaki evlilik birliğinde yardımlaşma ve
dayanışma sorumluluğunun devamı olarak niteleyerek nafakanın süresiz olmasının Anayasa’ya
aykırı olmadığı kararını vermiştir (Anayasa Mahkemesi Kararı, 2012).
TBMM bünyesinde kurulan Boşanma Komisyonu 2016 yılında yayınladığı rapora göre, farklı
ülkelerde var olan uygulamalar da gösterilerek yoksulluk nafakasının süresiz olarak
hükmedilmesinin bir sorun olduğu belirtilmiştir.
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Özellikle çok kısa süren, fiilen birlikteliğin dahi olmadığı, iki tarafın da eşit kusurlu olduğu
boşanmalarda, taraflardan birinin nafakayı süresiz olarak ödemesi, nafakayı ödeyen taraf için
orantısız bir ceza olduğunu; aynı zamanda bu durumun kadının güçlenmesinin önünde bir engel
teşkil ettiğini açıklamıştır. Bu komisyon, yoksulluk nafakasının, özellikle çok kısa süreli ve eşit
kusurlu boşanmalarda, yeni bir çatışmaya neden olmaması ve hakkaniyet ilkesi çerçevesinde
‘süreli olması’ gerektiği ve sonrasında oluşturulacak bir fon üzerinden nafakanın ödenmesi
şeklinde gereklilikler bildirilmiştir. Yoksulluk nafakasının ödendiği zaman dilimi içerisinde
nafaka alan tarafın istihdam ve meslek edindirme imkânlarından yararlandırılarak ekonomik
açıdan güçlendirilmesi önerilmiştir. Tüm tedbirlere rağmen yoksulluğu giderilmeyen eşin
oluşturulacak fon üzerinden desteklenmesi gerektiği belirtilmiştir (TBMM Meclis Araştırması
Komisyonu Raporu, 2016).
Türk hukukunda, lehine yoksulluk nafakasına hükmedilen kişilerin bir kısmı, aldıkları
nafakanın kaldırılmaması için çalışmamayı veya sigortasız çalışmayı tercih etmektedirler
(Demirbaş, 2018). Bu durum, nafaka yükümlüsüne ve geniş anlamda ülke ekonomisine
olumsuz etki etmektedir.
Bilge Kadın Araştırma Merkezi (BİLKA), Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu Sivil İnisiyatifi
(BİAP), Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) yaptıkları çalışmalarda, ömür boyu nafakaya
karşı çıkmış ve nafakanın süreli olması gerektiğini belirtmiştir. Bu çalışmalara göre, nafakanın
hakkaniyet ilkesi dâhilinde süresi belirlenirken, evlilik süresi, yaş, çocuk sayısı ve bakımı, kusur
oranı, sağlık, eğitim durumu, gelir durumu gibi kriterlerin değerlendirilmesi gerekmektedir.
Eşit kusurlu taraflardan birinin diğer tarafa süresiz nafaka vermesi adil olmayan bir
düzenlemedir (Akçabay, 2019).
Yoksulluk nafakası, yakın geçmişe kadar yoksulluğu giderecek sınırda tutulmuştur. Ancak
günümüzde ve son zamanlardaki yoksulluk nafakası davalarında yoksulluk sözcüğünün giderek
silindiği ve çok yüksek seviyelerde nafaka hükümlerinde bulunulduğu gözlemlenmektedir
(Burcuoğlu, 2018). Yoksulluğu giderecek seviyenin çok fazla üstünde olan bu nafakaların
süresiz olması, nafaka ödeyen taraf için hakkaniyetsiz bir uygulama teşkil etmektedir. Ayrıca
boşanma sonucunda yeniden evlenmek isteyen erkeklerin önünde bir engel teşkil etmektedir.
Sonuç ve Değerlendirme
Yapılan bu çalışma, süresiz yoksulluk nafakasının olumsuz yönleri nelerdir sorusu üzerine
kurgulandı. Bu soruya cevap aranırken yerli ve yabancı literatürde yapılan çalışmalar derlenip
değerlendirildi. Bunun için Türkiye, İsviçre ve Almanya hukuk sistemleri incelendi ve
yoksulluk nafakası araştırıldı. Ardından Türkiye aile yapısı, evlilik ve boşanma olguları üzerine
istatistiki veriler ışığında değerlendirme yapıldı. Türkiye’de nafakaya bakış açısına yönelik
yapılan çalışmaya yer verildi. Süresiz nafakanın olumlu ve olumsuz yönleri açıklandı. Yapılan
bu çalışma sonucunda süresiz nafakanın sebep olduğu çeşitli sorunlar bulunmaktadır. Daha
hakkaniyetli bir yoksulluk nafakasına yönelik önerilere yer verildi.
Türk boşanma hukukunda, eşlerin evlilik sonrası aile hukukundan doğan sorumluluklarını ve
yükümlülüklerini yerine getirmeleri için boşanma sonrası dayanışma ilkesi hâkimdir. İsviçre
boşanma hukukunda 2000 yılında yapılan değişiklikten önce dayanışma ilkesi hâkimken, bu
değişiklikten sonra ‘clean break’ ilkesi hâkim olmuş ve tarafların evlilik sonrası kendi
ekonomik özgürlüklerini sağlamaları amaçlanmıştır. Alman boşanma hukukunda, evlilik
sonrası egemen olan ilke kişisel sorumluluk ilkesidir. İsviçre ve Alman boşanma hukuklarında
tarafların kendi sorumluluklarını üstlenmeleri beklenirken, medeni kanunlarında belirtilen
koşulların varlığında nafaka verilmesi de gözlenmektedir.
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Ancak Türk boşanma sisteminde egemen ilke dayanışma ilkesidir ve tarafların ekonomik
bağımsızlığına kavuşması gibi bir amaç bulunmamaktadır.
Türkiye Medeni Kanunu’nda nafaka talebinin değerlendirilmesi aşamasında kusur ilkesi
önemlidir. Yoksulluğa düşecek tarafın nafaka alabilmesi için karşı taraf ile eşit veya karşı
taraftan daha az kusurlu olması gerekmektedir. Ancak İsviçre ve Alman hukukunda kusur
ilkesi, istisnai durumlar dışında kural olarak terk edilmiştir. Türk hukukunda yoksulluk
nafakası, nafaka koşulları mevcut değilse reddedilebilmektedir. İsviçre Medeni Kanununda ve
Almanya hukukunda hakkaniyet ilkesi çerçevesinde nafakanın hangi nedenlerden dolayı
reddedilebileceği açıkça belirtilmiştir.
Türk Medeni Kanunu’nda yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesi hükme bağlanmıştır.
Nafaka talep eden taraf, yoksulluk nafakasının şartlarını taşıyorsa ve nafaka talebi süresiz
olarak istendiyse, hâkim bu nafakaya süreli olarak hükmedemez. Bu durumda hâkim ya nafaka
talebini reddedecek ya da süresiz nafakaya karar verecektir. Nafakanın süresi bakımından
hâkimin takdir yetkisi bulunmamaktadır. İsviçre Medeni Kanununda açık bir hüküm
olmamasına rağmen genel eğilim nafakanın süreli olarak takdir edilmesi yönündedir. Alman
hukukunda kişisel sorumluluk ilkesi gereği bazı durumlarda süreli nafakaya bazı durumlarda
ise süresiz nafakaya hükmedilmektedir. Nafaka süresi hesaplanırken; çocuk bakımı, evlilik
süresi, gelir sorumlulukları ve ev işleri ile nafaka verilecek olan tarafın ekonomik
bağımsızlığını kazanması için ihtiyaç duyulan süre mutlaka göz önünde bulundurulmaktadır.
Yapılan reformdan sonra süresiz nafaka istisnai hale dönüşmüş ve genellikle nafakalar süreli
olarak verilmeye başlanmıştır.
Yapılan bu çalışmada süresiz nafakanın çeşitli olumsuz sonuçları olduğu belirlendi. Bu
sorunların ortadan kaldırılması için yoksulluk nafakasının düzenlenmeli ve bu konuya yönelik
çalışmalar yapılmalıdır. Yapılacak düzenlemeler açısından sunacağımız öneriler şu şekildedir:
- Hem erkeğin hem de kadının haklarını ve sosyal refahlarını koruyacak düzenlemeler
gerekmektedir.
- Yoksulluk nafakası bir geçiş süreci olmalıdır.
- Bu soruna kadın veya erkek bakış açısıyla değil, insancıl bakmak gerekir.
- Hakkaniyet ilkesine mutlaka önem verilmeli, birine hakkını vermek isterken diğerinin hakkı
gasp edilmemelidir.
- Kadını ekonomik alanda güçlendirmek ve şiddetten korumak, boşandığı eşinin
sorumluluğunda değildir ve olmamalıdır.
- Evlilik öncesi, eşler arasında nafakaya dair bir sözleşme imzalanmalıdır. Bu sözleşmede,
nafaka süresi ve miktarı evlilikten önce konuşulmalıdır. Bu sözleşme sayesinde eşler nafaka
durumundan dolayı daha az muzdarip olacaklardır.
- Nafakanın süresi, miktarı ve takdiri konusunda kanunda net düzenlemeler yapılmalıdır.
Nafakanın süresiz olması nafaka ödeyenler için nasıl olumsuz bir durum teşkil ediyorsa,
nafakanın tamamen sınırlı hale getirilmesi de özellikle geçinemeyen kişiler için olumsuz bir
durum teşkil edebilir. Nafakanın miktarı açısından alt ve üst limitler belirlenmeli, bu limitler
arasında çeşitli kriterler göz önünde bulundurularak hâkim tarafından takdir edilmelidir.
- Nafaka takdir edilirken evliliğin süresi önemli bir kriter olmalıdır. Özellikle uzun süreli
evliliklerde, görev paylaşımından da kaynaklanan, çalışmayan tarafın boşanmadan sonra
çalışma hayatına katılması daha zor olmaktadır. Bu yüzden evlilik süresi uzun olan
boşanmalarda nafaka süresi de diğer evliliklere göre daha uzun olmalıdır. İstatistikler
incelendiğinde Türkiye’de boşanmaların en çok ilk beş yıl içerisinde ve büyük çoğunluğu ilk
15 yıl içerisinde olmaktadır.
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Bu yüzden özellikle kısa süreli evliliklerde süreli nafakanın takdiri daha hakkaniyetli olacaktır.
İstisnai durumlar dışında süresiz nafakanın verilmemesi daha adil olacaktır.
- Yoksulluk nafakasında temel amaç, bireylerin boşanma sonrası kendi ekonomik
özgürlüklerini sağlamaya yönelik olmalıdır. Boşanma sonrası nafaka alan tarafın istihdam ve
meslek edindirme imkânlarından yararlandırılması önemlidir. Çalışmak istemeyen ve süresiz
nafakadan yararlanmak isteyen tarafların nafakaları kesilmelidir.
- Türkiye bir sosyal devlettir. Sosyal devlet ilkesi gereği, yoksulluğa düşecek olan tarafa diğer
taraftan belirli bir destek sağlandıktan sonra bu kişilerin bakımı, istihdamı ve diğer ihtiyaçları
devlet tarafından karşılanmalıdır.
- Nafaka hukukunda sıkı bir denetim gereklidir. Nafakanın ödenmesi, nafaka veren ve alan
tarafın takibinin sağlanması önemlidir.
- İsviçre Medeni Kanununda yer alan evlilik süresi, evlilik sırasındaki iş bölümü, evlilik
sırasındaki yaşam standardı, tarafların malvarlıkları ve gelirleri, tarafların yaşı ve sağlığı, çocuk
bakımı, tarafların mesleki eğitimleri, kariyer beklentileri, yaşlılık ve ölüm sigortası ödenekleri,
emeklilik maaşları gibi kriterlerin nafakanın verilmesi, miktarı ve süresinde değerlendirilmesi
ve bu kriterlerin Medeni Kanunda yer alması önemli olacaktır.
- Son zamanlarda çok yüksek miktarlarda yoksulluk nafakaları verilmektedir. Verilen bu
yüksek miktarların yoksulluk ile herhangi bir ilgisi yoktur. Bu yüzden yoksulluk nafakasına
yönelik bir alt ve üst sınır belirlenmelidir.
- Kusur kuralı esnetilmeli ve eşlerin boşanma sonrası ekonomik özgürlüklerine en kısa zamanda
ulaşması amaçlanmalıdır.
- Nafaka içerikli davalarda sosyal hizmet uzmanlarının ve aile danışmanlarının etkinliğinin
arttırılması gerekmektedir. Bu meslek elemanlarının hazırlayacakları raporlarda, ailenin
işleyişi, ailesel sorunlar (şiddet, taciz, istismar vb.), eşler arasındaki iletişim, boşanma
nedenleri, çocukların bakımı ve ihtiyaçları gibi daha spesifik bilgiler yer almalıdır.
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ÖZET
Erken yaşantıların insanın kişilik gelişiminde görece daha fazla etkiye sahip olduğu anlayışı
psikoloji alanında yaygın bir şekilde kabul görmektedir. Bağlanma, belirli bir kişiye bağlı
kurulan etkili, güçlü ve sağlıklı bağlara karşılık gelir. Bireyler doğdukları andan itibaren annebabaya, ona bakan kişiye bağlanma ihtiyacı duyarlar. Bebeklikte başlayan bağlanma yaşamın
tüm dönemlerini içerir. Literatürde bu görüşü ortaya atan ve kuramsal olarak öncülüğünü yapan
John Bowlby’dir. Bowlby (2012), bağlanmayı bir figüre karşı özellikle stresli durumlarda
yakınlık arama ve sürdürme eğilimi tarafından belirlenen sürekli duygusal bağ olarak
tanımlamıştır.
Benlik saygısı, bireyin kendisini değerlendirmesi sonucu oluşur. Bireyin benlik saygısının
yüksek olması, yaşantısındaki işlevsellik açısından önemli bir unsurdur. Benlik saygısının
yüksek olması için, çocuğun içinde bulunduğu ailenin özgüveni geliştirici, aralarında ve
çocukla iyi iletişim kuran, hoşgörülü ve esnek bir anlayışa sahip olması gerekir. Ailenin ilgisi
attıkça benlik saygısının arttığı, düşük benlik saygısına sahip bireylerin ailelerinden daha az ilgi
görmüş olduğu düşünülmektedir.
Bu çalışma benlik saygısı ve bağlanma arasındaki ilişkinin öneminden hareketle, anne-baba
veya ona bakan kişi arasında bağlanmanın sağlanıp sağlanmadığı ve bunun benlik saygısı
üzerindeki etkisinden yola çıkılarak yapılmıştır. Araştırmada bağlanma stillerine, cinsiyete ve
yaşa göre benlik saygısının farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Veriler Kern’s Güvenli
Bağlanma Ölçeği ve Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği ile toplanmıştır.
Araştırmaya Ankara ve Kırıkkale’den 10 ve 12 yaşları arası olan 200 öğrenci katılmıştır.
Çalışmanın temel bulgusu babaya güvenli bağlanmanın anneye güvenli bağlanmaya kıyasla
daha yüksek bulunmasıdır. Temel bulgu ve diğer bulgular örneklem özellikleri dikkate alınarak
incelenmiştir. Elde edilen bulgular var olan literatür kapsamında değerlendirilip, tartışılarak
hem sonraki araştırmalar hem de uygulamacılar için önemli öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Benlik Saygısı, Güvenli Bağlanma, Anne-Babaya Bağlanma
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INVESTIGATION OF THE RELATION SHIP BETWEEN SELF-ESTEEM AND
SECURE ATTACHMENT LEVELS IN CHILDREN AGED 10-12 YEARS
ABSTRACT
In psychology it is widely accepted that earlier experiences have more effect on personality
development. Attachment means effective, strong and healthy connection to another person.
People need to develop attachment to their father-mother, caregiver since the moment they were
born. This attachment starting in the newborn period includes all periods of life. This opinion
was put forward by John Bowlby. Bowlby (2012) identified the attachment as an continuous
emotional connection that determined by seeking for connection and desire to maintain
connection especially in stressful moments.
Self-esteem is determined by self-evaluation. Having a high self-esteem is important for
functionality in life. In order to maintain high self-esteem, a parent should be supportive for
self-confidence development, having good communication with both child and themselves,
tolerant and flexible. Important relation between parental attention and self-esteem has been
found. High self-esteem has been observed more often in children who received more parental
attention, and less often in children receiving less parental attention. In line with this, less
parental attention has been found to be correlated with higher proportion of children with lower
self-esteem.
In light of the importance of the relationship between self-esteem and attachment, this study
has been designed considering the attachment to the primary caregiver and its effect on selfesteem.
In this study, the differences in self-esteem is investigated with regard to attachment style, sex
and age. Data was collected using Kern’s Secure Attachment Scale and Coopersmith SelfEsteem Scale. 200 students from Ankara and Kırıkkale aged between 10-12 years participated
in the study. The primary finding is that secure attachment towards the father is higher than
secure attachment towards the mother. The primary findings, along with others are analyzed
according to the properties of the sample group. Finally, assessments and suggestions are made
considering our findings and current literature.
Keywords: Self-Esteem, Secure Attachment, Father-Mother Attachment
GİRİŞ
Birey doğduğu andan itibaren yaşamın içerisinde onu etkileyecek birçok faktör ile
karşılaşmaktadır. Bebeklikten yetişkinliğe doğru, bireyin bu hayat mücadelesi ve davranışları
içerisinde “ben” olmasını etkileyecek faktörler, psikoloji bilimi ve kuramcılarının ilgi alanı
olmuştur. Bireyin yaşamı üzerinde etkili önemli birçok faktörden biri de bağlanma durumudur.
Bağlanma kısa bir tabirle başka bir insandan yakınlık bekleme eğilimidir. Bowlby, bebeklik
döneminde temeli atılan duygu, düşünce ve davranış örüntülerinin doğumdan ölüme kadar
sürdüğünü öne sürer. Bowlby’nin bağlanma kuramı yetişkinlerin yakın ilişkilerinde yaşadıkları
(romantik ilişkiler, evlilik ve arkadaşlık) duygu, biliş ve davranışları incelemek için kuramsal
bir çerçeve oluşturmuştur (Bowlby, 2012). Araştırmacılar yetişkin bağlanma sitillerini
çocuklarda görülen üçlü bağlanma biçimini temel alarak geliştirdikleri üçlü sınıflama yöntemi
ile ölçmüşlerdir (Sümer ve Güngör, 1999). Bağlanma kuramının psikodinamik yönü erken
yaşlarda bağlanma figürü ya da birincil bakıcılarla kurulan ilişkinin niteliğinin yaşamın sonraki
yıllarında kurulacak olan ilişkiler için bir temel oluşturduğu savına dayanmaktadır (Arslan,
2008).
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Bebeklikte, anne-baba veya ona bakan kişiye duyulan bağlanma ihtiyacı, bireyin kişilik gelişimi
üzerinde önemli bir rol oynamaktadır. Bebeklik döneminde bağlanma aşamalar halinde
gözlenmektedir. Doğumdan hemen sonra başlayan bağlanma, bebeğin meme arama, başı
döndürme, emme, anneye yönelme, yakalama gibi şekillerde kendini göstermektedir. Belirli bir
haftadan sonra bebek bakıcısına yönelir, ona gülümser, ses çıkartır. Ve yedinci aydan sonra
bebek artık annesine yönelir, yabancılardan kaçar. Bu dönemden sonra bebek annesine önceki
zamana göre daha çok bağlanma gösterir. Bebek bu aydan sonra ilgisini kendi isteğine bağlı
olarak yakınlık gösterdiği ve ayrı kalmak istemediği kişiye yönlendirir. Bu kişiye birincil
bağlanma objesi denir ( Hazan ve Shaver 1987 ).
Kişiliğin merkezi olarak kabul edilen benlik kavramı kişinin fiziksel, ruhsal, sosyal ve duygusal
özellikleri, istekleri ve başarıları hakkındaki inançlarının toplamı olarak kabul edilebilir
(Yakupoğlu, 2011). Benlik saygısı, bireyin kendisini değerlendirmesi sonucu oluşur. İçinde
yaşanılan aile, çevre ve ilişkiler bireyin benlik saygısı üzerinde etkilidir. Benlik saygısı kişinin
kendini değerlendirmesinde dikkate aldığı olumlu ya da olumsuz duygu, düşünce ve
davranışlarının bütünü şeklinde tanımlanabilmektedir. Özellikle erken dönem yaşantılar benlik
saygısının gelişiminde etkili görünmektedir (Turgut ve Erden Çınar 2021).
Bu araştırmada kuramsal yazın ve geçmiş araştırmalardan yola çıkarak 10-12 yaş çocukların
anne ve babaya bağlanma düzeyleri ile bunların benlik saygısı düzeyleri arasındaki ilişki ele
alınmıştır. Belirlenen bu amaçlar doğrultusunda araştırmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır.
1. 10-12 yaş çocukların cinsiyetleri bakımından Anne’ye güvenli bağlanma düzeyleri arasında
fark var mıdır?
2. 10-12 yaş çocukların cinsiyetleri bakımından Baba’ya güvenli bağlanma düzeyleri arasında
fark var mıdır?
3. 10-12 yaş çocukların cinsiyetleri bakımından benlik saygısı düzeyleri arasında fark var
mıdır?
4. 10-12 yaş çocukların Anne’ye ve Baba’ya güvenli bağlanma düzeyleri ile benlik saygısı
düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
5.10-12 yaş çocukların Anne’ye güvenli bağlanma düzeyleri ile Baba’ya güvenli bağlanma
düzeyleri arasında anlamlı bir fark var mıdır?
YÖNTEM
Araştırma 10-12 yaş çocukların anne ve babaya güvenli bağlanma düzeyleri ile benlik saygısı
düzeyleri arasındaki ilişkiyi test etmek üzere ilişkisel tarama modeline göre hazırlanmıştır.
Araştırmanın evrenini Ankara ve Kırıkkale’de yaşayan 10-12 yaş çocuklar oluşturmaktadır.
Araştırma örneklemi, Ankara ve Kırıkkale’den tesadüfi seçilmiş 91’i kadın, 109’u erkek toplam
200 öğrenciden oluşmaktadır. Bu araştırmada veriler Kern’s Güvenli Bağlanma Ölçeği ve
Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği ile toplanmıştır. Yanı sıra araştırmaya katılanların yaş,
cinsiyet, sınıf, okul ve yaşadığı şehirler uygun sorularla belirlenmiştir. Verilerin hazırlanması
ve değerlendirilmesi bilgisayar ortamında SPSS 23 ve Microsoft Offıce Excel programı
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada incelenen araştırma sorularına cevap bulabilmek
için, farkların sorgulandığı durumlarda Bağımsız Gruplar t-testi veya Eşleştirilmiş t-testi ve
ilişkilerin sorgulandığı durumlarda korelasyon analizi yapılmıştır. Tüm analizler için istatiksel
anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak alınmıştır.
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BULGULAR
1. 10-12 yaş çocukların cinsiyetleri bakımından Anne’ye güvenli bağlanma düzeyleri arasında
fark var mıdır?
Bu araştırma sorusuna ilişkin elde edilen bulgular Tablo 1’de verilmiştir. Tabloda cinsiyetler
bakımından Anne’ye güvenli bağlanma puan ortalamalarının Bağımsız Gruplar Arası t-testi
sonuçları görülmektedir. Sonuçlara göre kadın ve erkek katılımcıların, Anne’ye güvenli
bağlanma düzeyleri arasında istatiksel bakımdan bir fark bulunmamaktadır.
Tablo1: Anne’ye güvenli bağlanma puan ortalamalarının cinsiyetler arası farkına ilişkin ttesti sonuçları

Gruplar

N

x

ss

t testi
t

Kadın

77

45,1429

8,78652

Erkek

88

44,8750

7,78713

sd

-,208

163

p
836
p<0,05

2. 10-12 yaş çocukların cinsiyetleri bakımından Baba’ya güvenli bağlanma düzeyleri arasında
fark var mıdır?
Araştırmanın ikinci sorusuna ilişkin elde edilen bulgular Tablo 2’de verilmiştir. Tabloda
cinsiyetler bakımından Baba’ya güvenli bağlanma puan ortalamalarının Bağımsız Gruplar
Arası t-testi sonuçları görülmektedir. Sonuçlara göre kadın ve erkek katılımcıların, Baba’ya
güvenli bağlanma düzeyleri istatiksel olarak birbirine eşit kabul edilir durumdadır.
Tablo 2: Baba’ya güvenli bağlanma puan ortalamalarının cinsiyetler arası farkına
ilişkin t-testi sonuçları
Gruplar

N

x

ss

t testi
t

Kadın

80

46,6250

91

46,0659

p

169

836

10,14749
-,400

Erkek

sd

8,10048
p<0,05
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3. 10-12 yaş çocukların cinsiyetleri bakımından Benlik saygısı düzeyleri arasında fark var
mıdır?
Araştırmanın üçüncü sorusuna ilişkin elde edilen bulgular Tablo 3’de verilmiştir. Tabloda
cinsiyetler bakımından benlik saygısına ilişkin puan ortalamalarının Bağımsız Gruplar Arası ttesti sonuçları görülmektedir. Sonuçlara göre kadın ve erkek katılımcıların benlik saygısı
düzeyleri arasında istatiksel bakımdan bir fark bulunmamaktadır.
Tablo 3: Cinsiyetler bakımından benlik saygısı puan ortalamalarının t-testi sonuçları
Gruplar

N

x

ss

t testi
t

Kadın

86

41,7442

4,08782

Erkek

105

41,5429

3,99526

sd

-,343

189

p

732
0,05

4. 10-12 yaş çocukların Anne ve Baba’ya güvenli bağlanma düzeyleri ile Benlik saygısı
düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
Araştırmanın dördüncü sorusuna ilişkin elde edilen bulgular Tablo 4’te verilmiştir. Tablo 4’te
Anne’ye güvenli bağlanma ile Baba’ya güvenli bağlanma arasında ,701 üzerinde görülen
korelasyon istatiksel olarak anlamlıdır. Lakin gerek Anne’ye güvenli bağlanma gerekse
Baba’ya güvenli bağlanma ile benlik saygısı arasındaki ilişki kat sayısı istatiksel olarak anlamlı
düzeyde değildir.
Tablo 4: Anne ve Baba’ya güvenli bağlanma düzeylerinin benlik saygısı ile ilişkisi
1
Anne’ye Güvenli Bağlanma
Baba’ya Güvenli Bağlanma
Benlik Saygısı

,701*
,052

P<.05
1.Anne’ye Güvenli Bağlanma
2.Baba’ya Güvenli Bağlanma
3.Benlik Saygısı
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5. 10-12 yaş çocukların Anne’ye güvenli bağlanma düzeyleri ile Baba’ya güvenli bağlanma
düzeyleri arasında anlamlı bir fark var mıdır?
Araştırmanın beşinci sorusuna ilişkin elde edilen bulgular Tablo 5’de verilmiştir. Tabloda
Anne’ye güvenli bağlanma ile Baba’ya güvenli bağlanma puan ortalamalarının eşleştirilmiş ttesti sonuçları görülmektedir. Katılımcıların Baba’ya güvenli bağlanma ile Anne’ye güvenli
bağlanma düzeyleri arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Sonuçlar Baba’ya güvenli
bağlanma düzeyinin Anne’ye güvenli bağlanma düzeyinden daha yüksek olduğu
göstermektedir.
Tablo 5: Baba’ya güvenli bağlanma puan ortalamaları ile Anne’ye güvenli bağlanma puan
ortalamaları arasındaki Eşleştirilmiş t-Testi sonuçları
Gruplar

N

x

ss

BA

164

44,9939

8,26887

BB

164

46,2744

9,23937

t testi
t

sd

-,2,132

163

p

,035

p<0,05
TARTIŞMA
Bu çalışmada güvenli bağlanma düzeyi ile benlik saygısı arasındaki ilişki incelenmiştir.
Literatür ile tutarlı bir şekilde babaya güvenli bağlanmanın anneye güvenli bağlanmaya oranla
daha yüksek olduğunu görmekteyiz. Çalışmada güvenli bağlanma düzeyi ile benlik saygısı
arasındaki ilişkinin yanı sıra cinsiyetler arası güvenli bağlanma ve benlik saygısı düzeyleri
arasındaki farklara da bakılmış, her iki değişken bakımından da cinsiyetler arasında herhangi
bir farka rastlanmamıştır.
Literatür “bağlanma” ve “benlik saygısı” arasındaki ilişkiyi ele alan çalışmalar bakımından
incelendiğinde, Sümer ve Şendağ (2009)’ın çalışması öne çıkmaktadır. Bu çalışmaya göre orta
çocukluk döneminde babaya bağlanma düzeyinin anneye olan bağlanma düzeyine göre arttığı
gözlemlenmiştir. Yine aynı çalışmaya göre cinsiyetler bakımından bağlanma düzeyleri arasında
istatiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Toprak (2020)’ın elde ettiği bulgulara göre
anneye güven duyan çocukların benlik saygısı puanlarının yüksek olduğu görülmektedir. Bu
çalışmada da, babaya anneye oranla daha fazla güvenli bağlanıldığı sonucuna ulaşılmıştır.
Belirttiğimiz çalışmada olduğu gibi bu çalışmada da cinsiyetler bakımından istatistiksel bir fark
gözlenmemiştir. Alanda yapılan ve sonuçları bakımından birbirlerini dışlayan araştırmaların
varlığı çok önemlidir. Gelecekteki araştırmalarda bu farklı sonuçların olası nedenleri de
sorgulanabilir.
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BOŞANMIŞ VE EVLİ OLAN KADINLARIN KENDİLİK ALGILARI
ÜZERİNE BİR İNCELEME
Öğr. Gör. Mahsum AVCI
Bingöl Üniversitesi Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü
ORCID: 0000-0002-9264-8079
ÖZET
Bu nitel araştırmanın amacı, boşanmış ve evli olan kadınların kendilik algılarına dair
deneyimlerini keşfetmektir. Araştırmanın katılımcıları 11 boşanmış ve 11 evli olmak üzere
toplam 22 kadından oluşmuştur. Araştırmada veri toplama amacıyla yarı yapılandırılmış
görüşme formu kullanılmıştır. Bu formada katılımcıların kendileri hakkındaki görüşlerinin
neler olduğu (Sizce siz nasıl birisiniz?), başkalarının kendileri hakkındaki görüşlerinin neler
olduğunu (başkalarına göre siz nasıl birisiniz? sizi nasıl tanıtırlar? Ve izi çok iyi tanıyan
insanlara sorsam hakkınızda ne söylerler?) belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır.
Araştırmadan elde edilen görüşme kayıtları birebir transkripte edilmiş ve tematik ve içerik
analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda 5 tema ve bu temalara bağlı alt temalar belirlenmiştir.
1. tema, duygu-durumları(boşanmış kadınların duyguları; depresif olma(f=9), korku ve
kaygı(f=8), üzüntülü olma(f=7), işi olduğu için mutlu ve neşeli olma(f=5) ve evli olanlara karşı
kıskançlık(f=4), evli olan kadınların ise; eşin ilişkilerini karşı kıskançlık(f=9) duygusal(f=8),
öfkeli ve alıngan(f=7), mutlu (f=6) ve sinirli(f=4), 2. tema, kişilik örüntüleri (boşanmış
kadınların kişilik örüntüleri; mükemmeliyetçi(f=10), merhametli ve sempatik(f=10), inatçı ve
kaygılı(f=8), a sosyal ve içe dönük(f=6) ve güvensiz (f=5), evli olan kadınların ise; otoriter ve
kontrolcü (f=11) romantik ve sempatik(f=9), mükemmeliyetçi(f=9), kaprisli(f=6) ve dışadönük
ve sosyal(f=4), 3. tema, savunma düzenekleri (boşanmış kadınların immatür ve nevrotik
savunma düzenekleri; ussallaştırma(f=13), bastırma(f=9), inkâr(f=8), değersizleştirme(f=6),
içe atım (f=4), olgun savunmaları evli olan kadınların ise; başkalarını
düşünebilme(f=9),yüceleştirme(f=7), değersizleştirme(f=5), bastırma(f=3) ve mizah(f=2),
4.tema; kişilerarası ilişkiler (boşanmış kadınların ilişkileri; çatışmalı aile ilişkileri(f=15), zayıf
aile ilişkileri (f=11), saygı ve uyuma dayalı ilişkiler(f=9), mesafeli ve kontrollü ilişkiler(f=7),
ilkeli ve kurallara dayalı ilişkiler(f=4), boyun eğici ve dinlemeye dayalı ilişkiler(f=3), evli olan
kadınların ise; dostane ve misafirperver(f=14), aşırı bağımlı(f=12), ortama göre pozisyon
alan(f=10), mantığa dayalı ilişkiler(f=10),açık iletişim(f=4) ve dedikoducu(f=3), 5.tema; ruhsal
ve bedensel dışavurum (boşanmış kadınlar, intrapsişik çatışmalar(f=16), kayıp ve yas(f=13), öz
bakımın zayıf olması(f=10), kendisini sevmeyen(f=10), ses tonunun yüksek oluşu(f=8),
anksiyetenin varlığı(f=6), ve işkolik(f=5) evli olan kadınların ise; yardımsever ve vicdanlı
olmak(f=11), kendisini seven ve değerli gören(f=9), ailesine düşkün olma(f=9), güler
yüzlü(f=8), dikkatli ve titiz(f=6), kaybetme kaygısı(f=6) ve yarım kalmış işler(f=4) olduğu
anlaşılmıştır. Araştırma bulguları, alanyazına bağlı olarak tartışılmış ve önerilerde
bulunulmuştur. Tüm bu durumlar boşanmış kadınların kendilik algılarına dair olumlu izlenim
edinmedikleri şeklinde düşünülebilir. Bundan dolayı konuyla ilgili çalışan uzmanların
psikolojik destek verme sürecinde belirlenen temaların daha çok göz önünde bulundurmaları
önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Boşanmış ve Evli Kadınlar, Avunma Düzenekleri, Kişilik Örüntüleri,
Kişilerarası İlişkiler
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AN INVESTIGATION ON THEIR PERCEPTIONS OF DIVORCED
AND MARRIED WOMEN
ABSTRACT
The purpose of this qualitative research is to discover the experiences of divorced and married
women on their self-perception. The participants of the research consisted of a total of 22
women, 11 of whom were divorced and 11 were married. In the research, semi-structured
interview form was used for data collection. This form includes questions to determine the
opinions of the participants about themselves (what do you think are you?), What are the
opinions of others about them (what do you say to others? What would they say about you? It
is located. The interview records obtained from the research were transcribed exactly and
thematic and content analysis were done. As a result of the research, 5 themes and sub-themes
related to these themes were determined. 1. theme, emotions-states (feelings of divorced
women; being depressed(f=9), fear and anxiety(f=8), being sad(f=7), being happy and joyful
because of her job(f=5) and jealousy towards married people(f =4), and jealousy towards
married partners(f=9) emotional(f=8), angry and touchy(f=7), happy(f=6) and angry(f=4), 2nd
theme, personality patterns (personality patterns of divorced women; perfectionist(f=10),
compassionate and sympathetic(f=10), stubborn and anxious(f=8), a social and introverted(f=6)
and insecure(f=5), married women; authoritarian and controlling(f=11) romantic and
sympathetic(f=9), perfectionist(f =9), capricious(f=6) and extroverted and social (f=4), 3rd
theme, defense mechanisms (immature and neurotic defense mechanisms of divorced women;
rationalization(f=13), suppression(f=9), denial(f=8), devaluation(f=6), intrusion(f=4), women
whose mature defenses are married; thinking about others (f=9), sublimation(f=7),
devaluation(f=5), suppression(f=3) and humor(f=2), 4th theme; interpersonal relationships
(relationships of divorced women; conflict family relationships(f=15), weak family
relationships(f=11), respectful and adaptive relationships(f=9), distant and controlled
relationships(f=7), principled and rule-based relationships(f=4), submissive and listening-based
relationships(f=3), married women; friendly and hospitable(f=14), overly dependent(f=12),
taking positions according to the environment(f=10) , logical relationships(f=10), open
communication(f=4) and gossip(f=3), theme 5; spiritual and physical expression (divorced
women, intrapsychic conflicts(f=16), loss and mourning(f=13), poor self-care(f=10), disliking
himself(f=10), high tone(f=8), presence of anxiety (f=6), and workaholic(f=5) married women
on the other hand, being helpful and conscientious(f=11), loving and valued(f=9), being fond
of his family(f=9), smiling(f=8), careful and meticulous(f=6), losing anxiety(f=6) and
unfinished jobs(f=4) The research findings were discussed and suggestions were made
depending on the literature. All these situations can be considered as divorced women do not
have a positive impression of their self-perception. Therefore, it can be suggested that the
experts working on the subject should consider the themes determined in the process of giving
psychological support more.
Keywords: Divorced and Married Women, Defense Mechanisms, Personality Patterns,
İnterpersonal Relationships
Giriş
Boşanma, eşler, çocuklar ve aileler dahil olmak üzere toplumun birçok kesimini etkilemekle
birlikte bireylerin tüm sosyal yaşam döngüsü içinde her iki çift bu durumu farklı
deneyimlemektedir. Boşanma kişisel bir deneyimdir ve genellikle olumsuz olarak algılanır.
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Boşanma öncesi ve sonrası çeşitli aile içi çatışmalar ve yaşananların çocuğun ruh sağlığı
üzerindeki olumsuz etkisinin arttırması( Shimkowski & Ledbetter, 2018 ), depresyon (Sands ve
diğerleri, 2017 ), kaygı ( Tweed ve diğerleri, 1989 ), saldırgan davranışlar (Tebeka ve diğerleri,
2016) boşanmanın birey üzerindeki olumsuz etkisini göstermektedir.
Boşanma sürecinin kendisi maddi kaygılar, kişinin sosyal çevresini ve destek sistemlerini
kaybetmesi ve romantik partnerini kaybetmesi gibi nedenler boşananlar için aşırı stres
yaratabilir ( Leopold, 2018 ). Sonuç itibariyle, boşanmanın kadınlarda depresyon, maddeyi
kötüye kullanma veya anksiyete gibi ruhsal sağlık sorunları riskini öneli ölçüde arttırdığı
vurgulanmaktadır ( Leopold, 2018 ; Richards ve ark., 1997). Diğer yandan boşanmanın sadece
boşanan çiftler üzerinde etki yaratmakla kalmadığı bilinmektedir. Boşanmış ve evli olan
ailelerden gelen öğrenciler üzerinde yapılan çalışmada, boşanmış aileden gelen öğrencilerin
kendilerini suçlama, düşün benlik saygısının daha fazla olduğu görülmüştür. Goodman, C., &
Pickens, J. (2001). Burada sorulan soru şudur: Boşanmış kadınların ‘Kendrsrnr nasıl tanıdığı,
nasıl algıladığıdır’. Bu soruyu cevaplamak rçrn boşanmış ve evlr olan kadınların kendrlrk
algılarını rnceledrk.
Kendrlrk kavramı, brreyrn kendr yaşam deneyrmlerrnrn algısı ve organrzasyonu rçrn çrzdrğr
çerçevedrr. Brr başka deyrşle, brr ötekrnrn duygu, düşünce ve davranışlarını anlamada
kullandığımız genrş ve srstematrk brr yapı olarak tanımlanmaktadır (Markus, Moreland ve
Smith,1985). Dolayısıyla kendilik kavramı, kendimizi ve başkalarının bizi nasıl gördüğünü ve
buna göre nasıl davrandığımızı algıladığımız psikolojik bir yapıdır. Kadınlar üzerinde kendilik
algısı ile ilgili yapılan bir araştırmada, ‘Sen kimsin?, Kendini nasıl tanımlarsın?, Başkası seni
nasıl tanımlar?’ gibi sorulara verilen cevapların roller etrafında toplandığı görülmüştür. Çünkü
kendilik algısı; kişilik özellikleri, fiziksel özellikler, değerler, amaçlar ve ev dışındaki iş rolünü
tanımlayacak veriden ortaya çıktığı ifade edilmektedir (Mendias, Clark, Guevara, 2001).
Kendilik algısı, olumlu olan bireylerin kendilerini hem bedensel hem de ruhsal yönden bir
bütünlük, denge ve uyum içinde algıladıkları, kendilik algıları tam tersi yönden bozuk olarak
algılayanların kendilerini işe yaramaz, çaresiz, değersiz ve kendisini sevmeyen özelliklere sahip
oldukları bilinmektedir. Dolayısıyla literatür bilgileri doğrultusunda çalışmanın varsayımı;
boşanmış kadınların evli olan kadınlara göre daha olumsuz kendilik algıları olduğudur. Bu
çalışma boşanmış ve evli olan kadınların kendilik algılarının incelenmesi amacıyla planlamış
ve uygulanmıştır.
Yöntem
Araştırma Deseni
Bu nitel araştırmanın amacı, boşanmış ve evli olan kadınların kendilik algılarına dair
deneyimlerini keşfetmektir. Nitel araştırmalar, bireylerin yaşadığı olayları nasıl algıladıkları ve
yorumladıklarını incelemeye olanak sağladığından (McLeod,2017) evli ve boşanmış kadınların
kendiliklerine dair algılarının nasıl olduğu anlaşılmaya çalışılmış ve bu sebeple bu araştırmada
nitel araştırma metodu kullanılmıştır.
Katılımcılar
Bu araştırmada nitel araştırma metodlarından amaçlı örnekleme metodlarından aşırı durum
örnekleme metodu kullanılmıştır. Aşırı durum örneklemesi, derinlemesine incelemeye tabi
tutulabilecek sınırlı sayıda fakat benzer ölçüde ve bilgi yönünden zengin durumların
incelenmesinin öngörür (Patton, 2014). Bu bakımdan katılımcılar Bingöl ili merkez ilçede
ikamet eden 11 evli ve 11 boşanmış olmak üzere toplam 22 gönüllü kadından oluşmuştur.
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Verilerin Toplanması
Araştırmada veri toplama amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Bu
formada katılımcıların kendileri hakkındaki görüşlerinin neler olduğu (Sizce siz nasıl
birisiniz?), başkalarının kendileri hakkındaki görüşlerinin neler olduğunu (başkalarına göre siz
nasıl birisiniz?, sizi nasıl tanıtırlar? Ve izi çok iyi tanıyan insanlara sorsam hakkınızda ne
söylerler?) belirlemeye yönelik sorular ve bu soruları derinlemesine çalışmak için ek sorular
yer almaktadır. Görüşmeler yapılmadan önce katılımcılar için uygun yer ve zaman ayarlaması
yapılmıştır. Daha sonra araştırmaya gönüllü olarak katılmak isteyen katılımcılara onam formu
verilmiş ve çalışma ile ilgili bilgi verilmiştir. Görüşmeler için katılımcılardan yazılı izinler
yanında çalışmanın etik yönünden uygun olup olmadığı yönünden ‘Etik Kurul Belgesi’
çıkartılmıştır. Görüşmeler yaklaşık 15-20 dakika sürmüş olup, katılımcıların izinleri dâhilinde
ses kaydı alınmıştır. Ayrıca araştırma bulgularının sunumunda katılımcıların kimlik bilgilerinin
korunması amacıyla her bir katılımcı için, Katılımcı 1- Katılımcı 11(evli ve boşanmış olanlar
için ayrı numaralandırma yapılmıştır) arasında değişen numaralar verilmiştir
Verilerin Analizi
Yapılan görüşmeler birebir transkripte edilmiş, kodlar ve temalar belirlenmiştir. Kodlar ve
temalar belirlendikten sonra temaların kendi içinde tutarlılıkları ve birbirileri arasındaki
bağımsızlığı sağlamak için temaların kendi içlerindeki homojenlik ve birbirileri arasındaki
heterojenlik değerlendirmesi yapılmıştır (Patton, 2014).
Geçerlik ve Güvenirliğine Dair Çalışmalar
Araştırmanın geçerliğinin sağlamak amacıyla, analizlerin üçgenlemesi geçerlik stratejisi
kullanılmıştır. Analizin üçgenlemesi, aynı olaya ilişkin birden çok analizcinin verileri analiz
ederek benzer veriler üzerinde anlaşmayı kapsar (Denzin,2009). Analizcilerin üçlenmesi
kapsamında sosyal hizmetler anabilim dalında görevli olan dört öğretim üyesine hangi veri
bloklarının hangi temaya en iyi şekilde uyuduğuna dair görüş alınarak kodlayıcı tutarlılığı
yapılmıştır. Ayrıca araştırmacı görüşmeleri yüksek kalitede bir kayıt cihazıyla kaydetmek ve
yazıya aktarması güvenirliği attırılabilir (Creswell,2013).
Bulgular
Araştırmadan elde edrlen verrler sonucunda 5 tema ve bu temalara bağlı alt temalar
belrrlenmrştrr.
Boşanmış ve evli kadınların kendilik algılarının analizi sonucu ortaya çıkan duygu durum
teması ve temaya ilişkin kodlamalar yapılmış ve alt temalar altında toplanmış ve Şekil 1’de
sunulmuştur.
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Şekil 1’e bakıldığında boşanmış kadınların duygu durumları; depresif olma(f=9), korku ve
kaygı(f=8), üzüntülü olma(f=7), işi olduğu için mutlu ve neşeli olma(f=5) ve evli olanlara karşı
kıskançlık(f=4), evli olan kadınların ise; eşin ilişkilerini karşı kıskançlık(f=9) duygusal(f=8),
öfkeli ve alıngan(f=7), mutlu (f=6) ve sinirli(f=4) duygu durumları olduğu görülmektedir.
Boşanmış ve evli kadınların kendilik algılarının analizi sonucu ortaya çıkan kişilik özellikleri
teması ve temaya ilişkin kodlamalar yapılmış ve alt temalar altında toplanmış ve Şekil 2’de
sunulmuştur.

156

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES & HUMANITIES
18-19 Sep, 2021 / MUŞ-TURKEY
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https:// www.ispecongress.org/
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

Şekil 2’ye bakıldığında boşanmış kadınların kişilik özellikleri; mükemmeliyetçi(f=10),
merhametli ve sempatik(f=10), inatçı ve kaygılı(f=8), a sosyal ve içe dönük(f=6) ve güvensiz
(f=5), evli olan kadınların ise; otoriter ve kontrolcü (f=11) romantik ve sempatik(f=9),
mükemmeliyetçi(f=9), kaprisli(f=6) ve dışadönük ve sosyal(f=4) kişilik özelliklerine sahip
oldukları görülmektedir.
Boşanmış ve evli kadınların kendilik algılarının analizi sonucu ortaya çıkan savunma
düzenekleri teması ve temaya ilişkin kodlamalar yapılmış ve alt temalar altında toplanmış ve
Şekil 3’te sunulmuştur.

Şekil 3’e bakıldığında boşanmış kadınların kullandıkları savunma düzenekleri immatür ve
nevrotik
savunma
düzenekleri;
ussallaştırma(f=13),
bastırma(f=9),
inkâr(f=8),
değersizleştirme(f=6), içe atım (f=4), olgun savunmaları, evli olan kadınların ise; başkalarını
düşünebilme(f=9), yüceleştirme (f=7), değersizleştirme(f=5), bastırma(f=3) ve mizah(f=2)
savunma düzenekleri kullandıkları görülmektedir.
Boşanmış ve evli kadınların kendilik algılarının analizi sonucu ortaya çıkan kişilerarası ilişkiler
teması ve temaya ilişkin kodlamalar yapılmış ve alt temalar altında toplanmış ve Şekil 4’te
sunulmuştur.
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Şekil 4’e bakıldığında boşanmış kadınların kişilerarası ilişkilerinde; çatışmalı aile
ilişkileri(f=15), zayıf aile ilişkileri (f=11), saygı ve uyuma dayalı ilişkiler(f=9), mesafeli ve
kontrollü ilişkiler(f=7), ilkeli ve kurallara dayalı ilişkiler(f=4), boyun eğici ve dinlemeye dayalı
ilişkiler(f=3), evli olan kadınların ise; dostane ve misafirperver(f=14), aşırı bağımlı(f=12),
ortama göre pozisyon alan(f=10), mantığa dayalı ilişkiler(f=10),açık iletişim(f=4) ve
dedikoducu(f=3) gibi kişilerarası özelliklere sahip oldukları görülmektedir.
Boşanmış ve evli kadınların kendilik algılarının analizi sonucu ortaya çıkan ruhsal ve bedensel
dışavurumlar teması ve temaya ilişkin kodlamalar yapılmış ve alt temalar altında toplanmış ve
Şekil 5’te sunulmuştur.
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Şekil 5’e bakıldığında boşanmış kadınların ruhsal ve bedensel dışavurumları intrapsişik
çatışmalar(f=16), kayıp ve yas(f=13), öz bakımın zayıf olması(f=10), kendisini
sevmeyen(f=10), ses tonunun yüksek oluşu(f=8), anksiyetenin varlığı(f=6), ve işkolik(f=5) evli
olan kadınların ise; yardımsever ve vicdanlı olmak(f=11), kendisini seven ve değerli
gören(f=9), ailesine düşkün olma(f=9), güler yüzlü(f=8), dikkatli ve titiz(f=6), kaybetme
kaygısı(f=6) ve yarım kalmış işler(f=4) gibi ruhsal ve bedensel dışavurumları oldukları
görülmektedir
Sonuç ve Öneriler
Boşanmış kadınların evli kadınlara göre daha olumsuz duygulara (depresif, korku ve kaygılı)
sahip oldukları görülmektedir. Boşanmış kadınların evli olanlara karşı kıskançlık duygusu
taşırken evli olanlar ise eşin ilişkilerine karşı kıskançlık duyguları yaşadıkları söylenebilir.
Boşanmış kadınların, mükemmeliyetçi, içe dönük ve güvensiz kişilik özelliklerine sahip iken
evli olan kadınların ise otoriter ve kontrolcü, dışadönük ve sosyal kişilik özelliklerine sahip
oldukları görülmektedir. Sonuç olarak boşanmış olan kadınların daha içedönük kişilik
özelliklerine, evli olan kadınların daha dışadönük kişilik özelliklerine sahip oldukları
söylenebilir.
Boşanmış kadınların ussallaştırma ve bastırma evli olan kadınların ise; başkalarını düşünebilme
ve yüceleştirme savunma düzenekleri kullandıkları görülmektedir. Boşanmış kadınların
immatür ve nevrotik savunma düzenekleri kullanırken evli olan kadınların olgun savunma
düzenekleri kullandıkları söylenebilir
Boşanmış kadınların kişilerarası ilişkileri daha ziyade çatışmalı aile ilişkileri, zayıf aile
ilişkileri, mesafeli ve kontrollü ilişkiler ve ilkeli ve kurallara dayalı ilişkiler olurken, evli olan
kadınların ise; dostane ve misafirperver, ortama göre pozisyon alan, mantığa dayalı ilişkiler
geliştirdikleri görülmektedir.
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Boşanmış kadınların kayıp ve yas duyguları, öz bakımın zayıf olması, kendisini sevmeyen gibi
ruhsal ve bedensel dışavurum özellikleri olurken, evli olan kadınların ise kendisini seven ve
değerli gören, ailesine düşkün olma ve kaybetme kaygısı gibi özellikler ön plana çıktığı
görülmektedir.
Tüm bu durumlar boşanmış kadınların kendrlrk algılarına darr olumlu rzlenrm edrnmedrklerr
şeklrnde düşünülebrlrr. Bundan dolayı konuyla rlgrlr çalışan uzmanların psrkolojrk destek verme
sürecrnde belrrlenen temaların daha çok göz önünde bulundurmaları önerrlebrlrr.
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TOPLUMUN GELİŞİMİNDE DÜNYANIN GENELLEŞTİRİLMİŞ BİLİMSEL
MODELİNİN ROLÜ
Doç. Dr. Sevda Hüseynova Cümşüd
Haydar Aliyev Azerbaycan Yüksek Harp Okulu, Beşeri ve Sosyal bilimler bölümü
ORCID: 0000-0002-1627-4386
ÖZET
Tarihi sürecin gösterdiği gibi, toplum kendi gelişiminde her zaman mükemmelleşmeğe eğilimli
olmuştur. Bu gelişimde önemli rollerden biri de bilime aittir. Bilim, çevremizdeki dünyanın ve
toplumun genelleşmiş ve ayrıntılı bilimsel resimlerini oluşturmakla, insanlığın karşılaştığı
hedef ve zorlukların daha derinden anlaşılmasına katkıda bulunur.
Toplum kendini anlamak için kendisi dahil dünyanın genelleştirilmiş bilimsel resmine ihtiyaç
duyar. Fakat modern dünyada, bu resimde derinden, detaylı araştırılmış alanlarla birlikte
toplumun ve bilimin dikkatinden uzak kalmış alanlar da mevcuttur. Toplumun şu anda
öğrenilmesinin gerekli olmadığını düşündüğü birçok soru vardır. Genel olarak bu sorular,
toplumun yaşamıyla, onun günlük sorunlarıyla doğrudan ilişkili olmayan konularla
bağlantılıdır.
Sorunların incelenme sürecinde de bu veya diğer metotlar uygulanırken zorluklar ortaya
çıkabilir. Dünyanın bazı fenomenleri için verifikasyonun olanaksız olması, bilim adamlarının
yalnızca belirli sorunların öğrenilmesine olan ilgisi de dünyanın resminin eksik oluşumuna
neden olmaktadır. Dünyanın incelenmesindeki bu yetersizlik, toplumun gelişimine engel
oluşturmaktadır. Zira bu nedenle, bilim adamlarının önünde bilimde öğrenilmesi zorunlu olan
konuların tam yapısının belirlenmesi gibi zor bir görev bulunmaktadır. Çünkü yalnız dünyanın
nesnel olarak genelleştirilmiş bilimsel resminin oluşturulması, bilime mükemmel bir toplum
idealinin doğru modelini yaratmasında yardımcı olabilir.
Modern toplumların ve bireylerin temel olarak bilime yönelik tüketici tutumuna, toplumun daha
fazla maddi olarak gelişimine eğilimli olmalarına rağmen, en önemlisi toplumun maddi ve
manevi yönlerinin gelişiminin uyumunu incelemek gerekmektedir. Öyle bir toplum ki, onda
manevi gelişim maddi gelişmenin gerisinde kalmasın. Toplumun ahlaki yönünün ve etik
normların ayrıntılı olarak bilimsel anlamda araştırılması büyük önem arz etmektedir.
Toplumdaki değişiklikler elbette bireylerin gelişiminde büyük bir etkiye sahiptir. Günümüz
nesli çok erken gelişimini tamamlamaktadır. Eğitim programları her yıl daha karmaşık hale
geliyor. Eğitim daha ziyade bireysel - yaratıcı düşünmeye odaklanmaktadır. Bu nedenle beşeri
ve sosyal bilimlerin öğrenilmesinin eğitimin daha alt aşamalarına taşınması düşünülebilir. Bu,
kişilik oluşumunun daha erken dönemlerinde insana iyi ve kötü kavramları, maneviyat, insan
yaşamının amacı gibi konuları anlamada yardımcı olur ve bu alanda gelecekteki bilimsel
keşiflerin temelini oluşturur.
En önemlisi, toplumda bilimin yardımıyla maddi ve manevi gelişim sorunlarının
incelenmesinin amaca uygunluğuna, bilginin manevi gelişimdeki rolüne, toplumun dünyanın
bilimsel resminin inşası yoluyla mükelleşmesinin gerçekleşmesine olan inancını
güçlendirmektir. Yalnız insan zihnine ve bilime güven, toplumumuzu daha gelişmiş yapıya
dönüştürebilir.
Anahtar Kelimeler: Toplum, Bilim, Gelişim, Egitim
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THE ROLE OF THE GENERALIZED SCIENTIFIC MODEL OF THE WORLD IN
SOCIETAL DEVELOPMENT
ABSTRACT
The history shows that society in its development is always striving for improvement. One of
the leading roles in this process belongs to science. Science, by creating a generalized and
detailed picture of the world and society, contributes to a deeper understanding of the goals and
challenges facing humanity.
Society, including itself, needs a generalized scientific picture for self-awareness. But in
contemporary world, along with areas of in-depth study, there are also areas in this picture that
remain outside the attention of science and society. There are many issues that society does not
consider the study of these issues relevant at the moment. Most of them are about knowledge
not directly related to the life of society, to its everyday problems.
Difficulties also arise in the application of certain scientific methods during the study of
problems. The impossibility to verify some phenomena of the world, the interest of scientists
in developing only certain tasks also create an incomplete picture of the world. This
incompleteness in the study of the world hinders society in its development. Therefore,
scientists have a difficult task to define the whole complex of problems facing the science. Only
an objective generalized scientific picture of the world will help science create the correct model
of the ideal of a perfect society.
Although modern societies and individuals tend mainly towards a consumerist approach to
science, towards a more materially developed society, it is important that a harmony is created
between the development of the material and spiritual sides of humanity, where spiritual
development does not lag behind material development. In this matter, a deep scientific study
of the moral side of society, its ethical norms are of great importance.
Changes taking place in society, of course, also play a major role in the formation of personality.
Today's younger generation is growing up very early. Curricula are complicated from year to
year. Education is becoming more focused on individual and creative thinking. Therefore, it is
advisable to move study of humanities and social sciences to earlier stages of education. This
will help to provide understanding of the problems of good and evil, morality, the aims of
human life and other important issues at an early stage of personal development, and to lay the
foundation for future scientific discoveries in this area.
The most important thing – is the formation in society of belief in the possibility and expediency
of research of problems of spiritual and material development in a scientific way, in the role of
knowledge in spiritual development, in the possibility of improvement of society through the
creation of a scientific picture of the world. Only faith in human intelligence, in science can
transform our society into a more advanced form.
Keywords: Society, Science, Development, Education
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GİRİŞ
Modern bilimsel düşünce, toplumun gelişme dinamiklerini harekete geçirirken, onu kaotik
yönlerde değil, somut tanımlanmış vektörler üzerinde hareket ettirir. Toplumun gelişiminin
önemli yönlerini, nihai hedeflerini, bunlara ulaşmanın araçlarını belirlemek için bilimsel
düşüncede genel bir dünya görünümü oluşturmak çok önemlidir. Çünkü genel olanı anlamadan
kurucu unsurlarını tam olarak anlamak imkansızdır veya bunun tersine, kurucu unsurların daha
ayrıntılı, derinlemesine incelenmesi, genelin bilgide daha eksiksiz bir yansımasına yol açar. Bu
nedenle, toplumumuzun gelişimi için genelleştirilmiş bir bilimsel dünya modelinin
geliştirilmesine büyük ihtiyaç vardır.
GELİŞME
Modern bilimde, dünyanın genelleştirilmiş bilimsel bir resmi genellikle şu anda var olan tüm
bilimsel bilgilerin sistemleştirilmesi, analiz edilmesi ve genelleştirilmesiyle oluşturulur.
Bildiğimiz gibi, modern bilimsel bilgi disiplinlerarası, yani problemlerin farklı yönlerden
incelenmesine yaklaşım (farklı açılardan yaklaşım) ile karakterize edilir. Bu yaklaşım,
nesnenin daha ayrıntılı ve derinlemesine incelenmesi için daha geniş bir fırsat sağlar. Felsefi
düşüncenin de bu konuya katkısı büyüktür. Felsefi bilgide, konuyla ilgili tüm alanlarda yapılan
bilimsel araştırmaların sonuçları toplanır, analiz edilir ve bilim insanının bireysel yaklaşımını
da yansıtan dünyanın genel bir bilimsel resmi oluşturulur. Felsefe, inceleme konusu olan
dünyaya daha geniş anlamda yaklaşır ve bu terim bir bütün olarak toplumun varlığı da dahil
olmak üzere var olan her şeyi içerir. Aynı zamanda, felsefi düşüncenin özelliği bireysel-teorik
yaklaşım olduğu için, teorik görüşlerin bu çeşitliliği, genelleştirilmiş bir bilimsel dünya
görüşünün yaratılmasında kendini gösterir. Ayrıca, çalışmanın nesnesine yaklaşımlardaki bu
bireysel çeşitliliğin, yalnızca felsefenin değil, tüm beşerî ve sosyal bilimlerin özelliği olduğu da
belirtilmelidir. Burada bilim insanlarının araştırma materyali seçimindeki bireysel yaklaşımları
da önemli bir rol oynamaktadır. Bilim adamlarının daha fazla ilgiyle çalıştığı birçok konu var.
Aslında, dünyayı inceleme yaklaşımındaki çeşitlilik, onun ilk bakışta görünmeyen bazı
fenomenlerini ortaya çıkarmada önemli bir rol oynar. Ancak, çeşitlilik faktörünün neden
olduğu bazı zorluklar vardır. Gördüğümüz gibi, yaklaşımların çeşitliliğini etkileyen
faktörlerden biri, dünyanın kurucu unsurlarının incelenmesinde dikkatin eşit olmayan
dağılımıdır. Bu konuda sadece bilim insanlarının bireysel yaklaşımı değil, toplumun bir bütün
olarak yaklaşımı da çok önemlidir. Günümüzde toplumun ve bilimin odak noktası olan, detaylı
ve derinlemesine çalışılan birçok alan bulunmaktadır. Ancak maalesef kamuoyunun gözünden
kaçan ve bilimsel bilginin merkezinde olmayan çok fazla alan da vardır. Bu, dünyanın
bütünlüğünün kapsamlı ve derinlemesine incelenmesini engelleyen önemli faktörlerden biridir.
Modern dünyada bilimsel bilgi, toplumun ihtiyaç ve tercihlerine bağlı olarak seçici bir şekilde
gelişir. Günümüzde insanın sadece çevreye ve topluma karşı değil, aynı zamanda bilime karşı
da bir tüketici tutumu vardır. Modern insan için bilim, çoğu zaman maddi değerler elde etmenin
ve konforlu yaşam sürmenin aracı haline gelir. Ülkeler ve bilim adamları, ana hedefleri keskin
bir bilimsel ve teknolojik atılım yapmak için rekabet ediyor gibi görünüyor. Bu sıçrama daha
çok üretime, tüketici pazarına, bir bütün olarak ekonomik kalkınmaya ve hızlı silahlanmaya
odaklanıyor. Toplumun birçok üyesi bazen bilimi, toplumun manevi gelişimini, ahlaki ve etik
değerleri anlamaya yardımcı olacak bir araç olarak kabul etmez.
Modern zamanlarda, yenilikçi kalkınma ekonomik kalkınmanın temelini oluşturmaktadır ve
ülkelerin hızlı gelişimi için önemli bir koşuldur. Bu küçük bir faktör değil. Toplumun maddi
refahının gelişimi bu faktöre bağlıdır.
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Bir bütün olarak toplumun gelişiminin en önemli yönlerinden biri gibi maddi refahın gelişimi
bazen tek taraflı olur ve toplumun maddi gelişimi manevi gelişiminin önüne geçer. Uyumun
bu şekilde bozulması yeni sorunları da beraberinde getirir. Bazen maddi refahtaki artış doğru
şekilde kullanılmaz. Bilimin yeniliklerinin yıkıcılığını artırdığı savaşlar, nükleer savaş tehdidi
bunun kanıtıdır.
Beşerî ve sosyal bilimlerin gelişimi de bazen tüketici bağlamında gerçekleşir. Sosyoloji,
psikoloji ve siyaset bilimlerinin potansiyelinin büyük bir kısmı, yönetimi kolay, çerçevelenmiş
ve belirli bir maddi gelişime sahip bir topluma yöneliktir. Felsefe, bazı durumlarda, belirli
siyasi amaçlar için çizilen kültürel, medeniyetler arası ilişkilerin gelişme yönlerini belirler.
Amerikalı siyaset bilimci Samuel Huntington'un «Medeniyetler Çatışması» gibi tezler bazen
belirli devletlerin çıkarlarına hizmet eden politikalara, hatta bazı durumlarda silahlı çatışmalara
bile hizmet etmektedir.
Tercih edilen araştırma metotları bazen araştırma materyalinin özelliklerine uymayabilir veya
belirli fenomenlerin incelenmesinde verifikasyonun olanaksız olması, bazı bilimsel sonuçlara
şüphe uyandırır. Sonuç olarak, dünyanın eksiksiz bir bilimsel modelini oluşturmak zor hale
geliyor. Öte yandan toplum, bu eksik, karma gerçeklik görünüşüyle tatmin olamaz. Çünkü bu,
toplumun gerekli yönlerde ve eksiksiz bir şekilde gelişmesine izin vermeyecektir. Bilimsel
araştırmalarda dünyanın tüm elemanları, elemanlarının aralarındaki etkileşimi, gelişimin
uyumunu dikkate almaları önemlidir.
Dünyanın genelleştirilmiş bir bilimsel modelini oluşturmak için gereken bilgilerin tam bir
listesinin toplum tarafından derlenmesinin çok zor olduğu belirgindir. Bu görev bilim
adamlarının ve düşünürlerin sorumluluğundadır. Karşılarında çok önemli bir görev var: «tüm
bilmediklerimizi» belirlemek. Bu görevi çözmek olağanüstü bir bilimsel yaklaşım ve «düşünce
cesareti» gerektirir. Sorunu çözme yöntemleri genellikle somut değildir. Dünyanın nesnel bir
bilimsel görüşü nasıl elde edilebilir- dünyanın basit bir seyri, mantıksal yöntemler veya bilimsel
aktivitede önemli bir rol oynayan sezgisel yaratıcı düşünce ile? Örneğin, düşüncenin merkezine
Platon'un zaten ruhta olan düşüncelerinin tekrar ortaya çıkarılması, hatırlanması iddiası
yerleştirilebilir [3, s.252].
Mantıksal düşünceye bilim adamları arasında uzun zamanlardan bu tarafa çok değer verildiği
bilinmektedir. «Saf bilim» arayışlarında mantığı yükselterek «saf akıl sistemi» olarak
adlandıran Hegel'i hatırlayalım [2, s.114]. K. Popper, I. Lakatos, T. Kun'u bir örnek verelim.
Aynı zamanda sezgiyi gerçek problemleri keşfetme yöntemi olarak gören H. Bergson'u da
hatırlayalım [1, s.198]. Modern dünyada bilimsel kavramların özü, akıl ve sezginin bilişsel
sürecindeki oranının da bilimsel tartışma konusu olduğunu da dikkate almalıyız. Düşününce
akla şu soru geliyor: «Dünyanın, toplumun ve bireylerin gelişimini mantığımıza emanet
ederken doğru olanı mı yapıyoruz?». Sürekli şekillendirmeye, değiştirmeye, güncellemeye ve
iyileştirmeye çalıştığımız gelecek idealimiz bizim için en iyi seçenek mi? Sonuç olarak,
mantığın eklektik bir şekilde yarattığı «Frankenstein benzeri» bir gelecek toplum modeli ortaya
çıkabilir… Belki de bilimsel sezgiyi ön plana çıkarmak daha doğrudur. Ancak, sezgisel
yaratıcılık çok yüksek bir öznellik potansiyeline sahiptir. Ve bu bilişsel çarpıtmalara yol
açabilir.
Düşünür Necmüddin Ömer Nesefi (1067-1142), insanların büyük çoğunluğunun sürekli olarak
putperestleri put yaptıkları ve yarattıklarına taptıkları için utandırdıklarını, ancak kendi
hayallerinde bir şey tasavvur ederek ona Tanrı dediklerinden habersiz olduklarını yazıyor [4,
s.59]. Çoğu durumda, modern insan yalnızca Tanrısına değil, geleceğinin idealine de ayni
şekilde davranır. Sonuç olarak bugün bilimde geleceğin toplumunun farklı birçok modeli var.
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Ortaya şu soru çıkıyor: Gelecekteki kalkınma modelimizi yarattığımızda, onu kendi idealimiz
olarak gördüğümüzde, onun için çabaladığımızda bu putperestler gibi değil miyiz? İnsanın
kendini gerçekleştirebileceği konforlu yaşam vaadi olarak gördüğümüz ideal, gerçeğin çarpık
bir yansıması değil midir? Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki modern insanın, örneğin Orta
Çağ'da yaşayan babalarından daha fazla topluma bağımlıdır ve toplumdan daha fazlasını bekler.
Birçok konuda pasiftir. Çünkü kalkınma yolundaki son noktayı, hedefe ulaşmanın yolları ve
ilerleme yöntemlerini çevresindeki insanların, bir bütün olarak toplumun daha iyi bildiğini
düşünür. Ve muhtemelen haklı olarak bilim adamlarına ve bilince inanıyor. Öyleyse insanlığın
geleceğe yönelik tutumunu yenilemek için, öncelikle, beşerî bilimler de dahil bir bütün olarak
bilime karşı tutumunu yenilemek gerekir. Bilim sadece insanın her şeye olan ilgisinden doğmaz
ve aynı zamanda sadece günlük problemleri çözmek için bir araç değildir. Bilimin temel amacı,
dünyayı korumak, insana hizmet etmek, toplumu ve bireyleri uyumlu bir birlik içinde
geliştirmektir. Yeni bilgiye dayalı evrimsel-yenilikçi gelişme, modern yenilikçi insan kişiliğini
kesinlikle etkileyecektir. Böyle bir soru ortaya çıkıyor: «bilimin ve toplumun geleceğine
yönelik ticari bir yaklaşım, uyumlu bir şekilde gelişen toplumun temeli olamazsa, bilim
toplumda maddi ve manevini uyumlu bir şekilde nasıl birleştirebilir, toplumu nasıl
geliştirebilir?
Hem toplumda hem de bilimde maddi ve manevi uyumluluğun sağlanmasının, toplumun tüm
maddi ve manevi ihtiyaçlarına ve nesnel dünya görüşüne göre hareket etmenin önemli olduğunu
belirtmiştik. Modern bilim gelişimi birçok taraftan bilimsel enstitülere bağlıdır. Toplumun
yaşamını geliştiren tüm kurumlarla birlikte sosyal ve beşerî bilim kurumları da toplumun
manevi gelişiminin amiral gemileri olabilir. En önemlisi, her şeyden önce bilim camiasında
tarafından, sorunun araştırılmasının öneminin dikkate alınmasının sağlanmasıdır. Birincil
görevlerden biri, bu yönde yeni objektif fikirlerin ortaya çıkarılması ve teorik olarak
geliştirilmesi, toplumun ileri bilimsel kavramlarla tanıştırılmasıdır. Modern bilgi teknolojisi
sayesinde, bu yeni yeni fikirlerle ilgili bilim camiası ve bir bütün olarak toplumda bilimsel
tartışmaların düzenlenmesi çok zorluk gerektirmez. Tarih göstermiştir ki, bilimin gelişmesi için
yeni fikirlerin ortaya çıkması yeterli değildir. Bu fikirlerin olumlu bir yük taşıması, yeni bilgiler
getirmesi ve toplum ilgilendirmesi çok önemlidir. Objektif bilginin kendi kendisinde pozitif
veya negatif olamayacağı bilinmektedir. Bilgi, uygulanma alanına göre bu niteliği kazanır.
Bilginin uygulanması toplumun manevi temel yapısın, bir bütün olarak ahlaki ve etik
normlarına bağlıdır. Вilimin temel görevi, bir tek toplumda var olan ahlaki ve etik normları
fenomen olarak incelemek değil, aynı zamanda toplumun manevi - ahlaki temellerini
geliştirmektir. Bu, «manevi putlar» icat etmekle değil, gerçekten faydalı modeller yaratarak
yapılmalıdır. Modern dünyada bilimin insan üzerindeki büyük etkisi, zamanla bu etkinin daha
fazla artacağını göstermektedir. Dijital teknolojilerin uygulanmasından kaynaklanan
değişiklikler de artacaktır. Toplumdaki dinamik değişiklikler, insanların kişilik özelliklerinde
değişikliklere yol açacaktır. Bizim önümüzde bu kişilik özelliklerinin gelişmesinde bilimin
rolünü artırmak gibi çok önemli bir görev vardır.
Geleceğin insanının şekillenmesinde eğitimin rolü büyüktür. Modern eğitim sisteminde
geleceğin biliminin, bilim insanlarının temelleri atılır. Bu sistem çoğunlukla yaratıcı düşünсеye,
bireysel beceri ve yeteneklerin geliştirilmesine odaklıdır, insana bilimsel bilgi kazanma,
toplumdaki yerini bulmasını öğretir. Yenilikçi yöntemler eğitimin kalitesini artırır, yeni bir
insan, yeni bir toplum yaratma sürecinde güçlü bir etkiye sahiptir. Bu yüzden yenilikçi eğitim
yöntemlerinin toplumun ruhsal gelişimi üzerindeki etkisinin daha derinlemesine araştırılması
gerekmektedir.
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Elbette eğitim sürecinde insanın ruhsal dünyasını istediğimiz gibi şekillendiremeyiz ama insanı
içsel ruhsal dünya, ahlaki ve etik hedefler, bilimsel kavramlar, bunlarla ilişkili kategoriler
hakkında düşünmeye zorlayabiliriz. Düşünme becerilerinin sadece dış dünyada değil, aynı
zamanda iç dünya ile bağlantılı olarak da kullanılabileceği inancında onlara yardımcı olabiliriz.
Bu konuda sosyal ve felsefe de dahil olmak üzere beşeri bilimlerin rolü büyüktür. Modern
nesil, hızlı olgunlaşma, entelektüel gelişim ile karakterize edilir, daha dinamik ve daha
sosyaldir. Bu iletişimin daha sanal bir dünyada gerçekleşmesi bu anlamda çok az değişiklik
göstermektedir. Bir kişi, sosyal ağlarda yayınlanan fotoğraflarla hayatını süslü bir biçimde
sunabilir. Ancak iç dünyası her zaman sözlerine ve düşüncelerine yansıyacaktır. Sosyal ve
beşerî bilimlerin öğretim sürecinin alt aşamalarından başlayarak öğretimi, kişilere ilk oluşumu
sırasında manevi olanı fenomenleri bilimsel bir şekilde anlamayı öğretebilir. Bu dönemde,
iyiğe ve kötülüğe, yaşamının hedeflerine, topluma, gelecekteki dünyaya karşı tutumu oluşur.
Eğitim yenilikleri, genç nesilde iş birliği, dostluk ve empati niteliklerinin oluşumunu
geliştirmelidir.
En önemli olanı, toplumda manevi değerlerle ilgili bilginin önemine, manevi gelişim
sorunlarının bilimsel bir çalışmasının olasılığı ve önemine, dünyanın objektif genel resminin
oluşturulmasına güven yaratmaktır. Sosyal ve beşerî bilimler, genel halk tarafından anlaşılması
zor ve bu nedenle toplumun çoğu kesimi tarafından erişilemeyen kelimeler ve fikirler topluluğu
olarak görülmemelidir.
İnsanın her zaman özlemini duyduğu rahat bir yaşam, yalnızca maddi refahı yüksek bir
toplumda yaşamak anlamına gelmez. İnsan toplum içinde kendini sadece fiziksel olarak değil,
ruhsal olarak konforlu hissetmelidir. Bu ancak huzurlu ve güvenli bir yaşamda, adil, ahlaklı,
iyiyi ve kötüyü anlayan, doğru yolda yürüyen, güvenilir bir toplumda mümkündür. Herkesin
bunu yapmak istemediği, insan bencilliğinin bunu engellediği uzun süre tartışılabilir. Belki de
manevi olarak zengin bir toplum yaratmak, maddi olarak zengin bir toplum yaratmaktan daha
zordur. Bilim adamları ve bir bütün olarak toplum tarafından maddi gelişim sürecinin
incelenmesi, manevi ve ahlaki gelişim ile ilgili incelemeden daha objektif alınır. Ancak bilim
her zaman henüz anlaşılmayan şeylere odaklanmıştır. Bilim adamlarının çalışmalarını ve
toplumun bilgisini sorgulayan aqnostisizmi bir kenara bırakalım. Sadece insan düşüncesine ve
bilime olan inanç, toplumumuzu daha gelişmiş, daha ileri topluma dönüştürebilir. Bilim
insanının amacı, önce toplumun ona güvenmesi olmalıdır. Bilime inanç, toplumu daha olumlu
bir şekilde yeniden inşa etmeye yardımcı olan bir sermayedir. Bu yolda her zaman «bilimsel
idollerle» karşılaşacak olsak da daha mükemmel bir toplum modeli arayışı insanlığın geleceği
için önemlidir.
SONUÇ
Dünyanın genelleştirilmiş bir bilimsel modelinin yaratılmasına, bunun toplumun gelişimindeki
rolüne birçok farklı açıdan yaklaşılabilir.
Ancak bu modelin toplumun geleceğini
şekillendirmede çok değerli bir rol oynadığına şüphe yoktur. Bu açıdan bakıldığında, modelin
bireysel kuramsal yaklaşımlardan kaynaklanan çeşitliliğe rağmen objektifliğe uyması ve bu
süreçte toplumsal yaşamın maddi ve manevi yönlerinin uyumunu sürdürmesi oldukça
önemlidir. Toplumun refahını iyileştirmede bilimsel bilginin rolüne, manevi gelişim
konularında sosyal ve beşerî bilimlerin önemine olan güveni artırmak, insanı daha genç yaşta
ahlaki ve etik konuların bilimsel analizine dahil etmek daha iyi olurdu. Bu uyum, maddi ve
manevi refaha doğru ilerleyen bir toplumun gelişimini daha da hızlandırabilir.
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ABSTRACT
During Pandemic-COVID-19 the purchase and usage pattern electrical home appliances
(EHAs), i.e., Air conditioners, Fan, Fridge, TV, and Washing machines, are was investigated
as these are essential devices for daily household use. Due to this pandemic, consumers’ income
level decreases, and fear of COVID-19 increase. This study attempted to investigate the
perceived quality (PQ), customer perceived value (CPV), social media usage (SM), fear of
pandemic (FoP), and customer satisfaction (CS) and their impact on repurchase intention (PI)
for EHAs in the Malaysian context. The study used a structured online questionnaire to collect
data from 400 Malaysians through social media and email addresses. Total 381 corrected data
were analyzed with SPSS and SmartPLS for preliminary and hypotheses testing. The findings
showed that PQ, CPV, and SM were influential on CS where service quality (delivery and
installation) was insignificant. Similarly, CS was significant and FoP was negatively influenced
the intention to repurchase EHAs. Besides, CS played a full mediating role in those
relationships and fear of pandemic moderate CS-RI relationship. The study contributed to the
body of knowledge by examining the repurchase intention during pandemic while fear of being
infected by pandemic and social media usage. The findings corresponded the assumptions of
the S-O-R theory that stimuli (PQ, CPV, SM) affect internal organism (CS), which finally
instigates a positive reaction or response (PI). The study also corresponded fear of pandemic
with the perceived risk theory. Consumers are scared of being infected with COVID-19 while
they visit shopping malls, showrooms to purchase EHAs. The companies and showroom
managers must follow the Govt. healthcare instructions and guide the consumers to avoid
infection. Again those policymakers ensure the use of social media to disseminate accurate and
actual news to make aware the people, not to make them fear.
Keywords: Customer Satisfaction, Repurchase Intention, Fear of Pandemic, Electrical Home
Appliance, Malaysia, Perceived Risk Theory

168

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES & HUMANITIES
18-19 Sep, 2021 / MUŞ-TURKEY
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https:// www.ispecongress.org/
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

ON THE MOOD SYSTEM OF EURASTO
Dr. Alan Reed Libert
School of Humanities & Social Science, University of Newcastle
ORCID: 0000-0003-1446-4183
ABSTRACT
Eurasto is a (very obscure) artificial auxiliary language created by a Major G. Tacchi of
Southsea, England; it is based on English. Artificial languages are languages which have been
deliberately created, unlike natural languages such as Turkish and English; artificial auxiliary
langauges are artificial languages meant to be used as means of communication among people
who do not speak the same natural languages. Most major artificial auxiliary languages, e.g.
Esperanto, aim have simple morphology so as to make them easier to learn; they will thus have
very few different forms of verbs. However, Eurasto has 13 moods, more than many or most
natural languages, the simple, negative, endeavor, intensive, feeble, commence, continue, end,
perhaps, potential, bias, volative, and imperative. This paper will look at these moods in an
effort to determine whether they are all in fact moods (or whether some of them should rather
be labelled as aspects), and when they occur. To answer the second question the very limited
amount of textual material in Eurasto can be examined to see to what extent verb forms with
these moods occur (it might not be surprising if some of them do not occur at all outside of
sentences used to exemplify them), and in what contexts they occur. This will be done to a
limited extent in the present paper. Comparisons will be made with other artificial languages
which also have complex verbal morphology.
Keywords: Artificial Languages, Constructed Languages, Auxiliary Languages
INTRODUCTION
Eurasto is an artificial auxiliary language (e.g. a consciously created language meant to be a
means of international communication, henceforth AAL) designed by G. Tacchi. The bestknown and most successful AAL is Esperanto, but there hundreds of other AALs, most of which
were not successful and are obscure, but even among these Eurasto is obscure and is not
mentioned in any of the major works about AALs, e.g. Albani and Buonarroti (1994) and
Duličenko (1990).
To my knowledge, the only primary source on Eurasto is a short book (possibly) entitled A Pure
Language; WorldCat lists two editions of it and gives a date of (1931) for it (this version also
has a slightly different title, A Pure Language: Primer, so I am not entirely sure that it is the
same book), and no date is given for the other edition (https://www.worldcat.org/title/purelanguage-primer/oclc/ 1113450168/editions?referer=di&editionsView=true). Neither edition
has a place of publication given. As far as I can tell, WorldCat gives only one library which has
this book, that of UCLA (and I have been to UCLA a long time ago, so I probably made my
photocopy of it then; my photocopy has no year of publication nor does the word “primer”
appear in it (and there is no title page). My photocopy also appears to lack page numbers, so I
will be referring to sections rather than pages.
Eurasto is based on English, although it has made significant changes to it. One such change is
the large number of verbal moods which it has, considerably larger than those of English.
This type of complication is rare among AALs, as they are designed to be easy to learn. We
will now look at these moods.
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EURASTO’S MOODS
Tacchi (no date: sec. 59) gives a table of the 13 (finite) moods of Eurasto with example forms
and translations. All except the simple mood are marked by a affix, and these suffixes (with one
or more changes in form) can be “used independently when necessary”. This table is reproduced
below (with minor changes) as Table 1. (The “independent” forms are in the second column.)
Table 1. The moods of Eurasto (after Tacchi no date: sec. 59)
Simple
-digez
‘to dig’
Negative
yen
digenez
‘to not dig’
Endeavor
yevr
digevrez
‘to try to dig’
Intensive
yec
digecez
‘to dig hard’
Feeble
yet
digetez
‘to dig feebly’
Commence
yens
digensez
‘to commence to dig’
Continue
yet’
diget’ez
‘to continue to dig’
End
yend
digendez
‘to cease digging’
Perhaps
yaps
digepsez
‘to may perhaps [sic] dig’
Potential
yabl
digeblez
‘to (can) be able to dig’
Bias
yabs
digebsez
‘to be inclined to dig’
Volative
yals
digelez
‘to will to dig’
Imperative
yaj
digejez
‘to must dig [sic]’
Sentences containing verbs with such suffixes are given in secs. 74 and 75. A verb may have
more than one of the mood suffixes, as in the following sentence (sec. 74): mo’ firEz d’t wo’
digensenblez ... ‘I fear that he is not able to to begin to dig ...’ Here the verb digensenblez
appears to be made up of a root followed by the commence mood suffix -ens followed by the
negative mood suffix -en and then a shortened form of the potential mood suffix -bl (and finally
the present tense suffix -Ez). This is not the only case of an apparent shortening of the potential
suffix; consider the following sentence (also from sec. 74): mo’ digenblEz, U, mo’ yevrUz. I
cannot dig but I will try.’ This sentence also contains an instance of an independent mood
marker, yevrUz (which has the future tense suffix attached to it). In such cases these independent
mood markers thus appear to function as something like pro-verbs; in this sentence yevrUz can
be interpreted as ‘I will try to dig’. It seems that at least sometimes one has the choice of using
a verb with a mood suffix or a suffixless main verb preceded by an independent mood marker;
in sec. 71 an alternative to digensez ‘commence to dig’ is given: yensez dig. Here the
independent mood marker appears to be more like an auxiliary verb (and not a pro-verb).
One might, however, doubt whether all of these moods are actually moods in the usual
grammatical sense of the word, since similar forms in natural languages are labelled as aspects.
Tacchi himself may be saying something like this in section 61 (which is about the perfect
tense) when he states that “The Mood -endr ... is perfect’. (Eurasto has suffixes for six tenses,
but none for aspects.) Nida (1949: 167-8) gives a list of (inflectionally marked) aspects which
could be found in (natural) languages. This list includes the continuative, inchoative, and
cessative aspects, which seem to correspond to the continue, commence, and end moods of
Eurasto. Two other aspects in Nida’s list are the augmentative (“an action increasing in volume”
(Nida 1949: 168)) and the diminutive (“an action decreasing in volume” (ibid.)).
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There are no Eurasto moods corresponding to these aspects, but two of its moods could be seen
as involving the “volume” of an action, the intensive and the feeble. If the volume of an action,
whether it changes (as with the augmentative) or not (as with the feeble) is an aspectual rather
than a modal notion, the intensive and the feeble, along with the continue, commence, and end,
could be removed from the set of moods in Eurasto.
Tacchi (no date: sec. 36) gives a sentence which is apparently an imperative in meaning, but
the verb does not have the imperative suffix: brin’ d’u do’kter ‘Bring the doctor.’ The same is
true of a sentence in sec. 96. In sec. 42 there is a sentence which contains two verbs which are
imperative in meaning, but only the first of them (tikej) has the imperative suffix, while the
second one (livd’) lacks it: /d’e’r Ez puli, tikej d’u gad, und livd’ d’u bad. ‘Here are some apples,
take the good and leave the bad.’ Among the sentences in sec. 44, which is an “exercise”, there
are two imperative sentences, only one of which contains a verb with the imperative ending.
Sec. 52 has a sentence with a 1st person plural imperative, and the imperative marking is present
on the verb involved: Al SazacEz, mi miz’ej Al. ‘It is large, let us measure it.’ Therefore, not all
imperative sentences contain imperative verb forms; it is not clear whether these were errors on
the part of Tacchi (sometimes language designers make errors in their own languages).
On the other hand, in sec. 112 there is a Eurasto sentence containing a imperative verb form,
but its English translation does not have an imperative verb: yavro’m werkejez ‘Every man
must work.’ Somewhat similarly, sec. 151 contains a Eurasto sentence with an imperative form
(this time with a 2nd person subject), but the English version of it has must rather than an
imperative verb: ki’m yo’ gen’ej ‘At what time must you go?’ Thus Tacchi may have a
somewhat non-standard view of the nature of the imperative mood. To further confuse matters,
in the index of Tacchi (no date) there is the sequence -ez’, which is said to be a “[r]espectful
[i]mperative” and which occurs in the following sentence in sec. 82: /so’z’ givez’ mo’ punz
‘Sir, please give me a penny.’ One could argue that this is yet another mood of Eurasto. This
sequence appears to contain z’ (one of the “[a]uxiliary letters”, sec. 89), which, according to
the index, indicates “[h]onor. [r]espect”.
Sec. 42 contains a verb with the negative mood suffix, siptenAz: /wo’ kemzAz ims sou, und
so’u siptenAz /wo’ ‘He came unto his own and his own received him not.’ As for the commence
mood, a verb with its marker occurs in sec. 52: d’u trEn stu’tkensAz. ‘The train commenced to
halt.’ Sec. 55 also contains a sentence with the commence mood marker: mo’ digensAz gra’nd
‘I commenced to dig ground.’ Two other sentences containing verbs with the commence suffix
are given in sec. 60: wo’ digensAz yarl. ‘He commenced to dig early’ and wo’ digensAz /ulAs’
‘He commenced to dig 7 a.m. [sic].’ This section also contains a sentence with a potential verb
form: wo’ digeblez dapa’ ‘He is able to dig deeply.’
In sec. 82 there is a sentence with the intensive mood suffix: du’ wi’nd yirefecEz ‘The wind
makes much noise.’ Two more sentences with verbs marked with the intensive suffix are found
in sec. 74: mo’ digecUz d’u gArd ‘I will dig the garden energetically’ and mo’ digeblecUz dEzUd
‘I will be well able to dig tomorrow.’ Note that in the second sentence, the verb has both a
potential and an intensive mood suffix, and the latter seems to be modifying the former, rather
than modifying the root, i.e. it does not mean ‘I will be able to dig intensively’. This is in
accordance with the statement in sec. 57 that the mood suffixes “all blend ... the latter qualifying
the former”. Consider then the following sentence from sec. 74: mo’ digeceblecez yarl ‘I am
well able to dig intensively early.’ Here we have the sequence intensive-potential-intensive, in
which the first intensive suffix modifies the root, and the second one modifies the potential
suffix. It is thus possible to have two instances of the same mood suffix in one verb.
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Sec. 74 contains a sentence with two verbs bearing the end mood marker: wo’ werkendAz tedz,
und werkendrUz dEzUd. ‘He finished working to-day, and will complete the work tomorrow.’
In sec. 96 there is a sentence containing a verb with the continue mood marker: mi trevet’Az
E’rm/berlin ‘We were travelling towards Berlin.’ One might think that here the continue mood
in Eurasto corresponds to the progressive aspect in the English version of the sentence, which
again might make one wonder whether all of the “moods” of Eurasto really are such. However,
consider the following sentence in sec. 112, in which the verb in the continue mood is not
translated into English as a progressive form: E’d’ ko’m yo’ plezet’rzez? ‘With whom do you
usually play?’ There is a difference in this sentence, as the verb in it contains -et’ followed by
-rz; in the index of Tacchi (no date) the sequence -et’rz is said to indicate “[c]ustom”. We also
see this sequence in a sentence in sec. 74: wo’ vitet’rzez kubj. ‘He customarily eats cabbage.’
COMPARISON WITH OTHER AALS
Since AALs were designed to be easy to learn, and inflectional complexity (as one sees in many
natural languages such as Latin and Russian) is viewed as a source of difficulties for learners,
most of them are relatively simple in their inflectional morphology. This includes verbal
inflection for moods; few AALs have more than the three morphological (fiinite) moods of
English, the indicative, subjunctive, and imperative, and some AALs have fewer. For example,
Esperanto has only the indicative, the conditional, and the imperative.
There are exceptions to this. In Bopal there are the indicative, subjunctive, conditional, optative,
and imperative moods. Sotos Ochando’s Lengua Universal has one of the largest sets of moods
of any AAL: indicative, subjunctive, conditional, general volitive, imperative, supplicative,
excitative, and permissive moods.
However, the mood system of Eurasto will not be as complex as it seems, if we remove the
“moods” which actually seem to be aspects. Even so, Eurasto has more moods than the vast
majority of AALs, although it lacks two moods which are found in some AALs, the subjunctive
and the conditional.
CONCLUSION
Eurasto seems to have one of the most complex mood systems of any language, artificial or
natural. However, some of these “moods”, e.g. the commence mood and the end mood, would
normally be classified as aspects rather than as moods. In any case, I hope to have shown that
the examination of artificial auxiliary languages can be of considerable interest, as some of
these languages have unusual features.
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ABSTRACT
This study investigated the level and determinants of cocoa production in Atakunmosa East
Local Government Area, Osun State, Nigeria. A multi-stage sampling procedure was used to
select 120 respondents as sample for the study. Primary data used for the study were collected
through a field survey using a structured interview schedule. Data analysis was carried out using
frequencies, percentages, means, and regression techniques. Results of the descriptive analysis
revealed that the majority of the respondents were middle-aged (mean = 48.91) (79.2%),
married (72.5%), male (78.3%), Christians (52.5%), farmers with male-headed (80.00%)
household, having a mean household size of 7 persons per household. Most (48.3%) of the
respondents had secondary education; are members of co-operative society (90%). The mean
cocoa farm size, years of cocoa farming experience, and cocoa output were 6.03 hectares, 19
years, and 4.22 tonnes per year respectively. Most (51.26%) cultivated crops apart from plantain
are kola-nut, plantain, and oil palm. The major problem faced by the farmers is the high cost of
hired labour (65.83%), unavailability of farm inputs (65.00%), high transportation cost
(55.83%) and low prices (52.5%)), high cost of chemicals (54.17%) and inadequate extension
services (49.10%) respectively. Regression results showed that cocoa farm size positively
influences the output of cocoa and the number of chemicals negatively influences the output of
cocoa in the study area.
From the study findings, it can be concluded that there is a low level of cocoa production in the
study area due to the fact that increase in output is achieved by increasing the area of land under
cultivation which is not sustainable, thus appropriate technology should be developed from the
point of view of the cocoa farmers in order to improve their output.
Keywords: Cocoa famers, cocoa production, cocoa farming, Osun State
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Türkiye için ihracat çeşitliliği ve ihracat yoğunlaşmasının ekonomik
etkinliklerinin kıyaslanmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, 1995-2019 dönemini kapsayan ve
yıllık verilerden oluşan bir veri seti kullanılarak ihracat çeşitliliğinin ve ihracat
yoğunlaşmasının reel GSYH üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. Bunu yaparken, öncelikle
değişkenlerin durağanlık süreçleri yapısal kırılmalara izin veren birim kök testleri aracılığıyla
incelenmiş ve değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin geçerliliği incelenmiştir. Daha
sonra, Cobb-Douglas üretim fonksiyonuna dayalı olarak oluşturulan ampirik model
çerçevesinde değişkenlerin ekonomik büyüme üzerindeki uzun dönemli etkileri ARDL sınır
testi aracılığıyla araştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre gözlemlenen periyot için ihracat
yoğunlaşmasının ekonomik büyüme üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı
görülmektedir. Buna karşın, ihracat çeşitliliğinin ekonomik büyümeye katkı sağladığı sonucuna
ulaşılmıştır. Ayrıca, beşerî sermayenin ve sermaye birikiminin de ekonomik büyümeye katkı
sağladığı görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: İhracat Çeşitliliği, İhracat Yoğunlaşması, Ekonomik Büyüme
AN EMPIRICAL ANALYSIS ON EXPORT DIVERSIFICATION AND EXPORT
CONCENTRATION
ABSTRACT
The purpose of this study is to investigate the relative effects of export diversification and
export concentration on economic growth in Turkey. For this purpose, the effects of export
diversification and export concentration on real GDP are compared for the annual dataset
spanning from 1995 to 2019. In doing so, first the stationary process of variables are examined
with unit root tests that allow the possible structural breaks and the possible long-run
relationship between variables are checked. Later, the long-run impact of variables on
economics growth is observed using with ARDL Bound test based on Cobb-Douglas
production function. The findings show that there is not any statistical significant effect of
export concentration on economic growth. However, it is found that export diversification
contibutes to economic growth. In addition, it is also confirmed that both the human capital and
capital accumulation contributes to economic growth.
Keywords: Export Diversification, Export Concentration, Economic Growth
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1. Giriş
Son yıllarda küreselleşmenin de etkisiyle ülkeler arası ticaretin, entegrasyonların ve ülkelerin
dördüncü sanayi devrimine başarılı bir şekilde adaptasyonunu sağlamak için uluslararası
ticaretin yapısını değiştirmenin önemi giderek artmıştır. Bu durumun arkasında uluslararası
piyasaları daha rekabetçi hale getirmek, ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik
edebilmek için ticari faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve uluslararası ticarette uzmanlaşmanın
gerekliliği yatar. Hummels vd. (2011), dünya ticaretinde yaşanan büyümenin, ülkeler arasında
dış kaynak kullanımı, endüstri içi ticaret ve doğrudan yabancı yatırım gibi küreselleşmenin
yarattığı teşvik ortamından kaynaklandığını ileri sürmüşlerdir. Ticaret ve ekonomik büyüme
konusundaki literatür genel olarak iki teoriden oluşmaktadır. Bu teorilerden ilki, iki ülkenin
uzmanlaşma yoluyla kendi karşılaştırmalı avantajlarını oluşturup daha sonra birbirleriyle ticaret
yaparak kazanabilecekleri avantajların üzerinde duran geleneksel Ricardocu teoridir. İkinci
teori ise, ticaret ortakları arasındaki teknolojinin veya bilginin yayılmasının bir sonucu olarak,
uluslararası ticarette oluşan büyüme etkisine vurgu yapan içsel büyüme teorisidir (Lee, 2011).
Geleneksel büyüme teorisi üretimde uzmanlaşmanın ve dış ticaretin önemini vurgulamış, temel
argüman olarak da karşılaştırmalı avantaja göre üretim uzmanlaşmasından kaynaklanan statik
kazançların, iş bölümünün ve ölçek ekonomilerinin sömürülmesinden kaynaklanan ticaretten
elde edilen dinamik kazançların ekonomik büyümeyi pozitif olarak etkileyeceği görüşüdür.
Ancak özellikle 1950 ve 1960’larda birincil malları ihraç eden gelişmekte olan ülkelerin ticaret
yapılarında bozulmalar başlamış ve ekonomik büyüme ile ihracatta uzmanlaşma konusunda
ciddi şüpheler oluşmuştur. Bu nedenle de büyümenin sürdürülebilmesi için ihracat
çeşitlendirmesinin gerekliliği fikri ortaya çıkmıştır. Yeni büyüme teorileri artan ürün çeşitliliği
ve geliştirilmiş ürün kalitesindeki değişimlerin ekonomik büyümenin sürdürülebilir bir hal
almasına yardımcı olabileceğini savunmuştur. (Aditya ve Acharyya, 2013). Teorik açıdan
bakıldığında ihracatta uzmanlaşmanın ve ihracat çeşitlendirmesinin ekonomik büyüme
üzerindeki etkileri konusundaki tartışmanın kökeni uluslararası ticarette karşılaştırmalı
üstünlüklere göre uzmanlaşması gerektiğini savunan Ricardo’nun (1817) yılı çalışmasına kadar
uzanır. Ricardo sonrası uzmanlaşmanın önemi ve ticarette uzmanlaşmayı kolaylaştırmada ölçek
ekonomilerinin, teknolojinin daha verimli alanlara yönlendirilmesinin ve ölçeğe göre artan
getirilerin etkili olacağı Heckscher (1919), Ohlin (1933) ve Krugman (1979) gibi araştırmacılar
tarafından da vurgulanmıştır. Bununla birlikte İkinci Dünya Savaşı sonrası, Avrupa’nın yeniden
inşa edilmesi ve birçok sömürge ülkesinin zamanla bağımsızlıklarını kazanmaları ekonomik
çeşitlendirmenin ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma için ticarette uzmanlaşmadan
daha iyi olabileceği fikri ortaya atılmış ve savaş sonrası sanayileşme ve ihracat çeşitlendirmesi
teşvik edilmiştir (Naude ve Rossouw, 2008). Bunlara ek olarak ticaret ve ekonomik büyüme
arasındaki ilişkide ticari açıklığın önemi de göz ardı edilmemelidir. Krueger (1980) ve
Bhagwati (2002) geleneksel ticaret teorisinin ticari serbestliğin olmadığı durumlarda tek başına
başarılı olmayacağını savunmuştur.
Uluslararası ticarette gerçekleşen değişimde ihracat çeşitlendirmesinin mi yoksa uluslararası
ticarette uzmanlaşmanın mı ekonomik büyümeyi daha fazla teşvik ettiği konusunda yazarlar
tarafından farklı görüşler ileri sürülmüştür. Genel olarak bakıldığında, literatürün bir kolu daha
fazla ihracat çeşitliliğinin ekonomik büyüme ve kalkınma için iyi olduğunu savunurken, bir
diğeri bir ülkenin karşılaştırmalı avantajına uygun olarak uzmanlaşmayı daha uygun
görmektedir.
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İlk olarak, ihracat çeşitlendirmesinin, dar bir ihracat sepeti için esnek olmayan talebin
gelişmekte olan ülkelerde yaşanan düşük büyüme hızının ve artan döviz kurunun neden olduğu
ihracat istikrarsızlığını azaltmaya yardımcı olabileceği ve ayrıca ticaret yapılarının birincil bir
malın üretiminden ticaretine kadar çeşitlendirilmesinin daha az gelişmiş ülkelerin sanayileşmiş
pazarlara olan bağımlılığını uzun dönemde zayıflatacağı ileri sürülmüştür (Hesse, 2008).
Örneğin, Marhubi (2000) ihracat çeşitlendirmesi, ihracat yoğunlaşması ve ekonomik büyüme
arasındaki ilişkiyi analiz etmiş ve ihracat çeşitlendirmesinin ekonomik büyümeyi olumlu olarak
etkilediği sonucunda ulaşmıştır. Diğer bir çalışmada, Feenstra ve Kee (2004), ABD’de ihracat
çeşitliliğinin ekonomik etkinlik üzerinde etkilerini 1982-1997 verilerine göre test etmiş ve
ABD’nin ihracat çeşitliliğinde oluşabilecek %10’luk artışın verimlilik düzeyini %1,3 arttırdığı
sonucunda ulaşmışlardır. Yani ihracat çeşitliliğindeki artış verimliliği arttırmış verimlikte
yaşanan bu artış ise GSYH’yi artırıcı kaynakların daha iyi tahsis edilmesine yol açmıştır.
Benzer şekilde, Herzer ve Nowak-Lehnmann (2006) Şili için VECM ve DOLS tahmincilerini
kullanarak ihracat çeşitlendirmesinin dışsallıklar yoluyla ekonomik büyümeyi arttırdığı
sonucuna ulaşmışlardır. İkinci olarak, ülkelerin karşılaştırmalı üstünlüklerine göre üretim ve
ihracatta uzmanlaşmaları yönünde olsa da belirsizlik durumunda riskten kaçınan birincil mal
üreticileri üretimlerini düşürdüklerinden bu belirsizlik dünya ticaretini düşürecek ve sonuç
olarak karşılaştırılmalı üstünlüklerde uzmanlaşmanın geçerli olamayabileceği görüşü ortaya
çıkmıştır (Derosa, 1991). Dış ticaret konusunda oluşan düşüncenin uzmanlaşmadan ürün
çeşitlendirilmesine evirilmesi özellikle kaynak laneti riskinin olduğu gelişmekte olan ülkelerde
üretim ve ticaretin geleneksel ürünlere doğru kaymasına neden olmuştur (Siswana ve Phiri,
2020). Bununla birlikte, ihracatta uzmanlaşmanın ekonomik büyüme için önemli olabileceğine
yönelik kanıtlar da vardır. Örneğin, Greenaway vd. (1999) gelişmekte olan ülkelerde 19801990 aralığında ihracatta uzmanlaşma ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi analiz etmiş ve
ihracatta uzmanlaşmanın ekonomik büyümeyi pozitif olarak etkilediği sonucuna ulaşmışlardır.
Özellikle yakıt, metal veya tekstil ürünleri ihracatında uzmanlaşan ülkelerin gıda ve makine
gibi ürünlerde uzmanlaşan ülkelere göre daha yüksek büyüme yaşadıklarını bulmuşlardır. Bir
diğer benzer bir çalışmada, Amaable (2000) OECD, Latin Amerika ve Asya ülkelerinden oluşan
39 ülke için 1965-1995 aralığında uluslarası uzmanlaşmanın ekonomik büyüme üzerindeki
etkilerini araştırmış ve uzmanlaşma ve büyüme arasında pozitif bir ilişki olduğu sonucuna
ulaşmıştır. Ayrıca endüstriler arası düzeyde daha fazla uzmanlaşan ülkelerin, daha az uzmanlık
alanlarına (veya daha fazla çeşitliliğe) sahip ülkelere göre daha yüksek verimlilik artışı
yaşadıklarını ifade etmiştir.
2. Ampirik Analiz
Türkiye’de ihracat çeşitliliği ve ihracat yoğunlaşmasının karşılaştırmalı etkinliklerini
incelemek amacıyla Cobb-Douglas üretim fonksiyonuna dayalı olarak oluşturulan ampirik
model şu şekildedir:
GDP, a0 a K , a L, a HC, a5 DIV, a8 CON, u,
Modeldeki değişkenlerden GDP ekonomik büyümeyi temsilen kişi başına düşen reel GSYH’yı,
K sermaye birikimini, L işgücünü, HC beşerî sermaye birikimini, DIV ihracat çeşitliliğini, CON
ihracat yoğunlaşmasını ifade etmektedir. GDP, K ve L değişkenleri Dünya Bankası tarafından
yayınlanan World Development Indicators veri tabanından, HC değişkeni Penn World Table
veri tabanından, DIV ve CON değişkenlerine ait veriler ise UNCTAD veri tabanından elde
edilmiştir. Çalışmada 1995-2019 dönemi için yıllık verilerden faydalanılmış olup tüm
değişkenler doğal logaritmik formlarında analizlere dahil edilmiştir.
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Ampirik analizlerin ilk aşamasında değişkenlerin durağanlıkları, yapısal kırılmalara izin veren
Zivot-Andrews birim kök testi aracılığıyla incelenmiş ve bulgular Tablo 1’de sunulmuştur.
Sonuçlar incelendiğinde, CON değişkeni haricindeki tüm değişkenlerin düzey değerlerinde
birim kök içerdiği görülmektedir. CON değişkeni ise düzey değerlerinde durağandır. Buna
karşın, diğer değişkenlerin birinci fark formlarında durağan hale geldikleri görülmektedir.
Özetle, CON değişkeni düzey değerlerinde; diğer değişkenler birinci fark formlarında
durağandır. Bu durumda, farklı düzeylerden durağan değişkenler arasındaki uzun dönemli
ilişkiyi incelemek amacıyla ARDL sınır testinden faydalanılmış ve bulgular Tablo 2’de
sunulmuştur.
Tablo 1. Birim Kök Testi Sonuçları
Değişken
t-istatistiği
Kırılma Tarihi
GDP
-2.865
2001
K
-3.800
2005
L
-3.573
2000
HC
-1.445
2005
DIV
-2.501
2004
CON
-4.769*
2010
d.GDP
-5.331**
d.K
-5.528***
d.L
-6.081***
d.HC
-4.830**
d.DIV
-11.376***
d.CON
-8.171***
Not: Kritik değerler sırasıyla %1: -5.34, %5: -4.80, %10: -4.58
Tablo 2’de yer alan ARDL sınır testi sonuçları incelendiğinde, hesaplanan F-istatistiğinin %1
kritik değerin üzerinde yer aldığı dolayısıyla değişkenlerin eşbütünleşik oldukları
görülmektedir. Tablo 2’de ayrıca, kurulan ampirik modelin sağlamlığını test etmek amacıyla
uygulanan varsayım testleri sonuçları da görülmektedir. Bu sonuçlara göre, ARCH testi
modelde değişen varyans sorununun olmadığına; Jarque-Bera (JB) testi modelde normalite
varsayımının sağlandığına; Breusch-Godfrey (LM) testi modelde otokorelasyon sorununun
olmadığına; Ramsey-Reset testi ise modelde doğru fonksiyonel formun kullanıldığına işaret
etmektedir. Ayrıca, CUSUM ve CUSUMQ testleri uygulanmış ve modelde parametrelerin
istikrarlı oldukları sonucuna ulaşılmıştır.
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Tablo 2. ARDL Sınır Testi Sonuçları
Gecikme
Model
F-istatistiği
Uzunlukları
GDP=f(K,L,HC,DIV,CON)
(2,0,0,1,2,0)
5.463
Kritik Değerler
%10
%5
I(0)
1.810
2.140
I(1)
2.930
3.340
Varsayım Testleri
F-istatistiği
ARCH
0.905
JB
0.598
LM
2.968
RAMSEY
0.234

Kırılma Tarihi
2001
%1
2.820
4.210
Olasılık
0.352
0.741
0.122
0.638

Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin geçerliliği tespit edildikten sonra bağımsız
değişkenlerin GDP üzerindeki uzun dönemli etkilerini gözlemlemek amacıyla uygulanan
ARDL katsayı tahmin sonuçları Tablo 3’te aktarılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde, kısa
dönemde sermaye birikimi, beşerî sermaye birikimi ve ihracat çeşitlendirmesi artışının milli
gelire olumlu yansıdığı görülmektedir. Buna karşın, işgücü artışının ve ihracat yoğunlaşmasının
milli gelir üzerindeki etkilerinin istatistiki olarak anlamsız olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.
Ayrıca, hata düzeltme terimi (ECT) katsayısının de negatif işaretli ve istatistiki olarak anlamlı
olduğu görülmektedir.
Tablo 3’te yer alan uzun dönemli bulgular değerlendirildiğinde, kısa dönem ile benzer şekilde,
sermaye birikimi, beşeri sermaye birikimi ve ihracat çeşitliliğinin ekonomik büyümeyi arttırdığı
sonucuna ulaşılmaktadır. İşgücü artışı ve ihracat yoğunlaşmasının uzun dönemde de etkisi
anlamsızdır. Son olarak, 2001 krizini ifade eden kukla değişkenin ekonomik etkilerinin hem
kısa hem de uzun dönemde negatif olduğu görülmektedir.

Kısa Dönem
K
L
HC
DIV
CON
D01
ECT
Uzun Dönem
K
L
HC
DIV
CON
D01

Tablo 3. ARDL Katsayı Sonuçları
Katsayı

Olasılık

0.292
0.005
3.153
0.144
0.179
-0.052
-0.641

0.000
0.945
0.000
0.067
0.316
0.000
0.000

0.450
0.027
0.612
1.291
0.236
-0.084

0.000
0.895
0.003
0.023
0.540
0.066
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Sonuç
Bu çalışmada Türkiye’de 195-2019 dönemi için ihracat çeşitlendirilmesi ve yoğunlaşmasının
ekonomik büyüme üzerindeki etkileri incelenmektedir. Bu doğrultuda, sermaye birikimi,
işgücü, beşerî sermaye birikimi, ihracat çeşitlendirmesi ve ihracat yoğunlaşmasının ekonomik
büyüme üzerindeki etkileri ARDL sınır testi yaklaşımı ile incelenmiştir. Ayrıca, ampirik
analizlerde yapısal kırılmaya izin veren testlerden de faydalanılarak elde edilen kırılma tarihi
modele kukla değişken olarak dahil edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre hem uzun dönemde
hem kısa dönemde sermaye birikimi, beşeri sermaye birikimi ve ihracat çeşitlendirmesinin
ekonomik büyüme üzerinde olumlu etkileri gözlenirken, ihracat yoğunlaşmasının ve işgücünün
ekonomik büyüme üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Kaynakça
Aditya, A., & Acharyya, R. (2013). Export diversification, composition, and economic
growth: Evidence from cross-country analysis. The Journal of International Trade & Economic
Development, 22(7), 959-992.
Al-Marhubi, F. 2000. “Export Diversification and Growth: An Empirical Investigation.”
Amable, B. (2000), ‘International Specialisation and Growth’, Structural Change and
EconomicDynamics, 11, 413–31
Applied Economics Letters 7 (9):559–562. doi:10.1080/13504850050059005.
Bhagwati, J. N. (2003). Free trade today. Princeton University Press.
DeRosa, D. A. (1991), ‘Increasing Export Diversiﬁcation in Commodity-exporting
Countries:A Theoretical Analysis’, IMF Working Paper No. WP ∕ 91 ∕ 105, Washington, DC:
IMF
Feenstra, R. and H. L. Kee (2004), ‘Export Variety and Country Productivity’, NBER
WorkingPaper No. 10830, Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.
Greenaway, D., W. Morgan and P. Wright (1999), ‘Exports, Export Composition and
Growth’,Journal of International Trade and Economic Development, 8, 41–51.
Heckscher, E. F. (1919). Utrikeshandelns verkan på inkomstfördelningen. Några
teoretiska grundlinjer. Ekonomisk tidskrift, 1-32.
Herzer, D., and F. Nowak-Lehnmann. 2006. ““What Does Export Diversification Do
for Growth?” an Econometric Analysis.” Applied Economics 38 (15):1825–1838.
Hesse, H. (2009). Export diversification and economic growth. Breaking into new
markets: emerging lessons for export diversification, 2009, 55-80.
Hummels, D., Ishii, J., & Yi, K. M. (2001). The nature and growth of vertical
specialization in world trade. Journal of international Economics, 54(1), 75-96.
Krueger, A. O. (1980). Trade policy as an input to development. The American
economic review, 70(2), 288-292.
Krugman, P. R. (1979). Increasing returns, monopolistic competition, and international
trade. Journal of international Economics, 9(4), 469-479.
Lee, J. (2011). Export specialization and economic growth around the world. Economic
systems, 35(1), 45-63.
Naudé, W., & Rossouw, R. (2008). Export diversification and specialization in South
Africa: Extent and impact (No. 2008/93). WIDER Research Paper.
Ohlin, B. (1935). Interregional and international trade. Harvard University Press,
Cambridge.

179

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES & HUMANITIES
18-19 Sep, 2021 / MUŞ-TURKEY
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https:// www.ispecongress.org/
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

Ricardo, D. (1891). Principles of political economy and taxation. G. Bell and sons.
Siswana, S., & Phiri, A. (2020). Is export diversification or export specialization
responsible for economic growth in BRICS countries? The International Trade Journal, 1-19.

180

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES & HUMANITIES
18-19 Sep, 2021 / MUŞ-TURKEY
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https:// www.ispecongress.org/
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Türkiye için askeri harcamaların ve diğer kamu harcamalarının ekonomik
etkinliklerinin kıyaslanmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, 1970-2019 dönemini kapsayan ve
yıllık verilerden oluşan bir veri seti kullanılarak askeri harcamaların ve diğer kamu
harcamalarının reel GSYH üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. Bunu yaparken, öncelikle
değişkenlerin durağanlık süreçleri yapısal kırılmalara izin veren birim kök testleri aracılığıyla
incelenmiş ve değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin geçerliliği incelenmiştir. Daha
sonra, Cobb-Douglas üretim fonksiyonuna dayalı olarak oluşturulan ampirik model
çerçevesinde değişkenlerin ekonomik büyüme üzerindeki uzun dönemli etkileri araştırılmıştır.
Elde edilen bulgulara göre gözlemlenen periyot için askeri harcamaların ekonomik büyüme
üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmektedir. Buna karşın, diğer kamu
harcamalarının ekonomik büyümeye katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, sermaye
birikiminin de ekonomik büyümeye katkı sağladığı görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Askeri Harcamalar, Ekonomik Büyüme, Yapısal Kırılma
THE COMPARISON ON THE ECONOMIC EFFICIENCY OF MILITARY
EXPENDITURES AND THE OTHER PUBLIC EXPENDITURES IN TURKEY
ABSTRACT
The purpose of this study is to investigate the relative effects of military expenditures and the
other public expenditures in Turkey. For this purpose, the effects of military expenditures and
the other public expenditures on real GDP are compared for the annual dataset spanning from
1970 to 2019. In doing so, first the stationary process of variables are examined with unit root
tests that allow the possible structural breaks and the possible long-run relationship between
variables are checked. Later, the long-run impact of variables on economics growth is observed
based on Cobb-Douglas production function. The findings show that there is not any statistical
significant effect of military expenditures on economic growth. However, it is found that the
other public expenditures contibutes to economic growth. In addition, it is also confirmed that
the capital accumulation contributes to economic growth.
Keywords: Military Expenditures, Economic Growth, Structural Break
1. Giriş
Modern büyüme modellerinin neredeyse tamamı kamu harcamalarının uzun vadeli ekonomik
büyüme oranları üzerinde önemli bir etkisinin olduğunu ileri sürmektedir. Ayrıca, farklı türdeki
kamu harcamalarının ekonomik büyüme üzerinde farklı etkileri vardır.
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Örneğin, kamu altyapıları, araştırma ve geliştirme ve halk eğitimi gibi kamu harcamalarının
genellikle ekonomik büyüme üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu kabul edilir. Kamu
otoriterinin beşerî ve teknolojik alanların yanı sıra savunma politikalarına da kaynak ayırması
gerekmektedir. Savunma harcamaları ve ekonomik büyüme üzerine literatür, Benoit (1973)
çalışmasına dayanır. O zamandan beri askeri harcamaların ekonomik büyüme üzerinde
etkilerini inceleyen ve askeri harcamalarda optimum bir oran belirlemeye yönelik birçok
çalışma yapılmıştır. Askeri alanlara yapılan harcamaların Ortadoğu, Güney Asya ve Afrika gibi
savaşa meyilli ülkelerde daha fazla olduğu kabul gören bir gerçektir (Chang vd. 2011). Örneğin,
Harris (1986) çalışmasında Malezya, Tayland, Filipinler, Endonezya ve Singapur ülkeleri için
askeri ve savunma harcamalarının ekonomik büyüme üzerinde olan etkilerini incelemiş ve
askeri harcamalar ile ekonomik büyüme arasında pozitif bir ilişkinin olduğu sonucuna
ulaşmıştır. Askeri harcama ve ekonomik büyüme ilişkisini analiz eden araştırmacılar genellikle
çalışmalarını ya arz yanlı yaklaşım temelli Neoklasik görüşe göre ya da talep yanlı yaklaşım
temelli Keynesyen görüşe dayandırmışlardır. Neoklasik görüş askeri harcamaların ekonomik
büyümeyi alt yapı kaynaklı dışsallıklar, teknolojik ilerleme ve beşeri sermaye gibi faktörlerle
etkileyeceğini savunurken Keynesyen görüş askeri harcamaların ekonomik büyümeyi dışlama
etkisi ve ihracat gibi faktörlerle etkileyeceğini ileri sürmüştür (Yıldırım vd. 2005).
Askeri harcamalar ve ekonomik büyüme ilişkisini inceleyen çalışmaların sayısının artması ve
farklı veri setlerinin, farklı ülke gruplarının ve farklı ekonomik yöntemlerin kullanılmasından
dolayı bu konu hakkında olan araştırma alanı artmış olmakla birlikte analiz sonuçlarında da
farklılıklar oluşmuştur. Chang vd. (2013), ilgili literatüre ilişkin nedensellik analizlerini
benimseyen teorik bir çerçeve geliştirmiş ve askeri harcamalar ile ekonomik büyüme arasındaki
ilişkinin nedensellik yöntemleri ile de araştırılmasının bir sonucu olarak dört farklı hipotez
ortaya çıkmıştır: i) askeri harcamalar ile ekonomik büyüme tek yönlü pozitif bir nedenselliğin
olduğunu ve nedenselliğin yönünün askeri harcamalardan ekonomik büyümeye olduğunu
savunan “büyüme hipotezi”, ii) askeri harcamalardan ekonomik büyüme tek yönlü negatif bir
nedenselliğin olduğunu ifade eden “büyümeyi engelleyici hipotez”, iii) askeri harcamalar ile
ekonomik büyüme arasında çift yönlü nedenselliğin olduğunu savunan “geri besleme hipotezi”
ve iv) askeri harcamalar ile ekonomik büyüme arasında herhangi bir nedensellik ilişkisinin
olmadığını savunan “yansızlık hipotezidir”. Hatemi vd. (2018) çalışmalarında en çok savunma
harcaması yapan 6 ülke için 1988-2013 gözlem aralığında asimetrik nedensellik testi yapmış ve
sonuç olarak büyüme hipotezinin Rusya, Suudi Arabistan, ABD ve Fransa için desteklendiği
sonucuna ulaşmışlardır. Topcu vd. (2013), Avrupa Birliği’nin eski ve yeni 28 üye ülkesi için
1988-2012 periyodunda askeri harcamaların ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini incelemiş
ve büyümeyi engelleyici hipotezin hem kısa hem de uzun dönem için desteklendiği sonucuna
ulaşmışlardır. Ayrıca Destek, (2016) NATO ülkeleri için askeri harcamalar ile ekonomik
büyüme arasındaki nedensellik ilişkisini araştırmış ve sonuç olarak Amerika Birleşik Devletleri
için geri besleme hipotezinin desteklendiği sonucuna ulaşmıştır. Kusi (1994) 77 gelişmekte
olan ülkede askeri harcamalar ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisini incelemiş
ve askeri harcamaların yedi ülkede ekonomik büyümeyi arttırdığını, yalnızca bir ülkede geri
bildirim hipotezinin geçerli olduğunu ve geriye kalan ülkeler için yansızlık hipotezinin geçerli
olduğu sonucuna ulaşmıştır.
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Savunma harcamalarının, iç ve dış güvenliği sağlayarak yerli ve yabancı yatırımcılar için
olumlu bir ortam yaratmasının ve savunma bütçesinin önemli bir kısmının ekonomik büyümeyi
teşvik edecek alt yapıların (yollar, otoyollar, bilgi teknolojisi) geliştirilmesine yönlendirilmesi
ekonomik büyüme için olumlu olsa da artan savunma harcamalarının bir takım olumsuz
sonuçları da olabilmektedir. Şöyle ki, savunma sektörünü finanse etmek için arttırılan vergi
oranları toplumsal refahı olumsuz yönde etkilerken, silah ve savunma ekipmanları konusunda
dışa bağımlılık ve yüksek döviz kurları ödemeler dengesini bozabilmektedir. Askeri
harcamaların ekonomiler üzerindeki en büyük olumsuz etkilerinden birisi ise şüphesiz diğer
sektörleri dışlama etkisidir. Başka bir ifadeyle, yüksek savunma harcamaları ekonomik büyüme
için daha yüksek bir potansiyele sahip olan diğer kamu veya özel sektör yatırımlarını
dışlayabilmektedir (Hassan vd. 2003). Son yıllarda sosyal refah ve askeri harcamalar arasındaki
ilişki hem önemli hem de tartışmalı bir araştırma alanı haline gelmiştir. Bu konuda genel kabul
gören görüş Russett (1969) ileri sürdüğü ve askeri harcamalar ile diğer kamu harcamaları
arasında bir değiş tokuşun olduğunu ifade eden dışlama hipotezidir. Russett sınırlı kaynağa
sahip olan hükümetlerin askeri harcamaları ancak yapılması muhtemel diğer kamu
harcamalarının yapılmaması pahasına arttırılabileceğini savunmuştur. Örneğin, Yıldırım ve
Sezgin (2002) ve Ali (2011) tarafından sırasıyla Türkiye ve Mısır’da askeri harcamalar ile
sağlık harcamaları arasında olası bir değiş tokuşun varlığı araştırılmıştır. Analiz sonuçları gerek
Türkiye’de gerekse de Mısır’da askeri harcamalar ile beşeri sermaye yatırımları arasında
negatif bir ilişkinin olduğunu bunun sonucunda ekonomik büyümenin azaldığını, ekonomik
büyüme performansındaki bu gerilemenin ise sağlık harcamalarını azalttığı sonucuna
ulaşmışlardır.
2. Ampirik Analiz
Çalışmada savunma harcamalarının ve diğer kamu harcamalarının ekonomik etkinliklerini
kıyaslamak amacıyla oluşturulan ampirik model şu şekildedir:
lnY, a0 a lnK , a lnSH, a lnDKH, u,
modelde yer alan değişkenlerden Y kişi başına düşen reel GSYH’yı, K kişi başına düşen
sermaye birikimini, SH kişi başına düşen savunma harcamalarını, DKH is kişi başına düşen
diğer kamu harcamalarını ifade etmektedir. Analizlere konu olan gözlem aralığı yıllık
verilerden oluşan 1970-2019 periyodu olup; tüm değişkenler 2011 yılı baz fiyatlarıyla reel
değerleriyle kullanılmış ve doğal logaritmaları baz alınmıştır. Çalışmada kullanılan
değişkenlerden reel GSYH ve sermaye birikimi değişkenleri Dünya Bankası tarafından
yayınlanan World Development Indicators veri tabanından, diğer veriler ise SIPRI veri
tabanından elde edilmiştir.
Savunma harcamalarının ve diğer kamu harcamalarının karşılaştırmalı uzun dönemli etkilerini
gözlemleyebilmek için ilk aşamada değişkenlerin durağanlık süreçlerinin araştırılması
gerekmektedir. Bunu yaparken yapısal kırılmaları da dikkate alabilmek amacıyla ZivotAndrews birim kök testinden faydalanılmış ve bulgular Tablo 1’de aktarılmıştır. Sonuçlar
incelendiğinde tüm değişkenlerin düzey değerlerinde birim köklü, birinci fark formlarında ise
durağan oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca kırılma tarihleri incelendiğinde özellikle
bağımlı değişken için ve savunma harcamaları için kırılma tarihlerinin 1980 yılı olduğu
görülmüş ve bu kırılma tarihi ampirik modele kukla değişken şeklinde dahil edilmiştir.
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Tablo 1. Birim Kök Testi Sonuçları
t-istatistiği
Kırılma Tarihi
lnY
-3.443
1980
lnK
-3.881
1998
lnSH
-3.311
1980
lnDKH
-4.637*
1980
DlnY
-6.878***
2003
DlnK
-6.474***
2002
DlnSH
-6.817***
1998
DlnDKH
-5.511***
1986
Not: Kritik değerler sırasıyla %1: -5.340, %5: -4.800, %10: -4.580
Tablo 2. VAR Modeli Varsayım Testleri Sonuçları
Değişen Varyans
İstatistik
Olasılık
White Ki-Kare
126.487
0.976
Otokorelasyon
(1) LM ist.
14.847
0.535
(2) LM ist.
15.697
0.474
(3) LM ist.
10.497
0.839
Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial
1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

-1.5
-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

Grafik 1. Parametre İstikrar Testi Sonuçları
Oluşturulan ampirik modelde muhtemel bir değişen varyans veya otokorelasyon sorununun
geçerliliği incelenmiş ve bulgular Tablo 2’de aktarılmıştır. Sonuçlar değerlendirildiğinde,
otokorelasyon ve değişen varyans sorunlarının geçerli olmadığı görülmektedir.
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Ayrıca, parametre istikrar test sonucunun gözlemlendiği Grafik 1’de herhangi bir parametre
istikrar sorununun da geçerli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Değişkenler arasında muhtemel eşbütünleşme ilişkisinin geçerliliğinin incelendiği Johansen
eşbütünleşme testi sonuçları Tablo 3’te aktarılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde hem iz testine
göre hem de maksimum özdeğer istatistiğine göre değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin
geçerli olduğu bir başka deyişle uzun dönemli ilişkinin geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Rank
r ≥1
Rank
r ≥1

Tablo 3. Johansen Eşbütünleşme Testi Sonuçları
Özdeğer
İz İstatistiği
% Kritik Değer
0.538
73.152
63.876
Maksimum
Özdeğer
Özdeğer
% Kritik Değer
İstatistiği
0.538
34.844
32.118

Olasılık
0.006
Olasılık
0.022

Son olarak bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki uzun dönemli etkilerinin
gözlemlendiği FMOLS ve DOLS katsayı tahmin sonuçları Tablo 4’de aktarılmıştır. Sonuçlar
incelendiğinde, her iki tahminciye göre de sermaye birikiminin ekonomik büyümeyi pozitif
yönde etkilediği görülmektedir. Benzer şekilde diğer kamu harcamalarının da ekonomik
büyüme üzerindeki etkisi pozitiftir. Buna karşın, savunma harcamalarının ekonomik büyüme
üzerindeki etkisi istatistiki olarak anlamsızdır.

K
SH
DKH
D80

Tablo 4. Uzun Dönem Katsayı Tahmincisi Sonuçları
FMOLS
DOLS
Katsayı
Olasılık
Katsayı
0.356
0.000
0.452
0.029
0.719
0.048
0.233
0.000
0.173
0.068
0.144
0.019

Olasılık
0.001
0.689
0.072
0.759

Sonuç
Bu çalışma Türkiye’de savunma harcamalarının ve diğer kamu harcamalarının ekonomik
etkinliğini karşılaştırmaktadır. Bu doğrultuda, 1970-2019 dönemi için savunma harcamalarının,
diğer kamu harcamalarının ve sermaye birikiminin ekonomik büyüme üzerindeki etkileri
FMOLS ve DOLS katsayı tahmincileri aracılığıyla incelenmiştir.
Çalışmada elde edilen sonuçlar incelendiğinde, askeri harcamaların ekonomik büyüme
üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmektedir. Buna karşın, diğer kamu
harcamalarının ekonomik büyümeye katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, sermaye
birikiminin de ekonomik büyümeye katkı sağladığı görülmektedir.
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ÖDEME GÜCÜ PRENSİBİ: VERGİLERİN SINIFLANDIRILMASI ÜZERİNE
DEĞERLENDİRMELER
Arş. Gör. Dr. Abdulkerim EROĞLU
Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü
ORCID: 0000-0003-2680-8844
ÖZET
Ödeme gücü prensibi kişilerin ödeme kabiliyetlerinin göz önünde bulundurularak
ödeyebilecekleri verginin açığa çıkarılması gerekliliğine dayanır. Devlet kamusal hizmetlerinin
sürdürmek için finansman kaynağına ihtiyaç duyar. Finansman kaynağı ise genellikle klasik
maliyecilerin “normal gelir” olarak kabul ettiği vergilerdir. Vergileme işleminde ortaya çıkan
husus açık bir şekilde satın alma gücünün vatandaşlar ile devlet arasında yer değiştirmesidir.
Bu bağlamda iki taraflı bir dengenin sürdürülmesi önem taşımaktadır. Devlet kamusal
hizmetlerin yerine getirilmesini temin edecek geliri elde ederken vergi mükellefi olan
vatandaşların da ağır vergi yükü altında ezilmemesi gerekir. Bu noktada vergi sisteminin nasıl
yapılandırıldığı önem taşıyan bir mesele haline gelmektedir. Ödeme kabiliyetinin nasıl
hesaplanacağı ise buradaki temel sorunlardan biridir. Nitekim böyle bir durumda ihtiyaç
tanımlamasının yapılması ve kişiler arası bir farkın bırakılmaması gerekmektedir. Ancak
ihtiyaçların nelerden oluştuğunun belirlenmesi aşamasında dahi literatürde üzerinde görüş
birliğinin olmadığı görülür. Bununla birlikte vergilerin yapısı ve vergi gelirleri içindeki
ağırlığına bağlı olarak birtakım değerlendirmeler yapılmaktadır. Örneğin vergilerin dolaylı ve
dolaysız yapısı belirlenmek suretiyle vergi sisteminin ödeme gücü prensibini benimseyip
benimsemediği ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmada da Türkiye’de vergi gelirleri
diğer ülkelerle kıyaslamak suretiyle ödeme gücünü hangi düzeyde ele alındığı araştırılmaktadır.
Bu amaçla OECD ülkelerinde dolaylı ve dolaysız nitelikte olan vergiler kategorize edilerek
Türkiye’nin bulunduğu konum tespit edilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türk Vergi Sistemi, Ödeme Gücü Prensibi, Vergi Yükü, Vergilerin
Sınıflandırılması
ABILITY TO PAY PRINCIPLE: ASSESSMENTS ON CLASSIFICATION OF TAXES
ABSTRACT
The ability of pay principle is based on necessity of revealing the tax amount that individuals
can pay take into consideration of their ability. Governments need financial resources to
maintain public services. The source of financing is tax revenue, which is generally accepted
as “normal revenue” by classical economists. Taxation process is clearly displacement of
purchasing power between citizens and government. In this context, it is important to maintain
a bilateral balance. While government collect revenue to ensure the fulfillment of public
services, taxpayers should not be under heavy tax burden. At this point, how tax system is
structured becomes an important issue. How to calculate the ability of pay is one of the main
problem here. In such a case, its necessary to define needs and not leave any difference between
individuals. However, there is no consensus on determining consists of needs in the literature.
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However, some evaluations are made depending on the structure of taxes and their rate in tax
revenues. For instance, by determining direct and indirect structure of taxes, its tried to reveal
whether the tax system take on the ability to pay principle. In this study, the level of ability to
pay is analyzed by comparing tax revenues in Turkey with other countries. For this purpose,
direct and indirect taxes in OECD countries have been categorized and tried to determine the
position of Turkey.
Keyword: Turkish Tax System, Ability to Pay Principle, Tax Burden, Tax Classsification
1. GİRİŞ
Ödeme gücü ilkesi vergilemede adaletin sağlanması için takip edilmesi gereken bir ilke olarak
değerlendirilmektedir. Ancak ödeme gücünün nasıl belirleneceği konusu alan yazında üzerinde
fikir birliğine ulaşılmamış hususlardan biridir. Zira ödeme gücünün belirlenebilmesi için
mükelleflerin kişisel ekonomik veya mali güçlerinin nasıl kavranacağı ve hangi kriterlerin
belirleyici olacağı konusunda muhtelif görüşler bulunmaktadır.
Vergilemede adaletin sağlanması hususunun muhtelif fikirlerle geniş bir yoruma konu
edilmesinin en önemli nedenlerinden biri “adalet” kavramının ölçülmesindeki zorluktur.
Örneğin bazı akademisyenler adaletin ulaşılması güç bir hedef olarak değerlendirmekte ve bu
sebeple “eşitlik” gibi daha ölçülebilir kavramlar ile ikame etmektedir. Eşitliği adalete
yakınlaştırmak için ise “yatay adalet” ve “dikey adalet” gibi araçlar/kavramlar ortaya atılmıştır.
Başka akademisyenler ise vergi oranlarının belli düzeyde artan oranlı olması, harcama
vergilerinin kaldırılması gibi bazı varsayımlar altında adalet ilkesinin sağlanabileceğini ifade
etmektedir.
Vergilerin dolaylı ve dolaysız olmalarına göre ödeme gücünün ortaya çıkarılabileceği ifade
edilmektedir. Genel anlayış doğrudan vergilerin ödeme gücü bakımından kişisel özelliklere
göre yapılandırılabildikleri için ödeme gücüne daha uygun oldukları; dolaylı vergilerin böyle
bir özellikleri olmadığı ve tersine artan oranlı görünüm sergiledikleri için ödeme gücüne uygun
olmadıkları yönündedir. Ancak her ikisinde de çeşitli araçlar geliştirilerek ödeme gücünün
kavranmaya çalışılması da mümkündür.
2. ÖDEME GÜCÜ İLKESİ
Ödeme gücü vergilemede adaletin tesisini amaçlamaktadır. Bununla birlikte bazı yazarlar
vergilemede asıl olanın denkleştirici adalet olduğunu savunur. Çünkü vergileme ile gelir ve
servet dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi amaçlanmaktadır. Bu görüştekilere göre piyasa
oluşan gelir ve servet dağılımı adil bir dağılım olduğundan ayrıca bir müdahaleye gerek
duyulmaz (Yereli ve Ata, 2011: 29). İkincil gelir dağılımına, yani piyasada oluşan birincil gelir
dağılımından sonra devlet müdahalesi ile gerçekleşecek gelir dağılımının gerekliliğine inanan
diğer gruba göre ise vergiler bu süreçte etkin bir araç olarak kullanılabilmektedir.
Vergi, egemenlik gücünü elinde bulunduran devletin mükelleflerden cebren söküp aldığı birer
parasal değerdir. Bu değerin genel karşılığı, topluma sunulacak olan kamu hizmetleridir.
Kişilerin devlete ödeyeceği vergilerle yararlanacakları kamu hizmetleri arasında herhangi bir
ilişki yoktur; vergi karşılıksızdır. Vergilemede karşılığın olmayışı vergi adaletinin üzerine bina
edileceği zemin arayışlarını zorunlu kılar. Bu zemin, ödeme gücüdür. Vergilerin ödeme gücüne
göre alınması ağırlıkla kabul gören bir görüştür. Ancak ödeme gücünün tanımlanması asıl
sorudur (Saraç ve Eroğlu, 2021: 20).
Ödeme gücü ilkesi vergilemede eşitlik ve adalet ilkeleri ile uyumlu ve bunların
gerçekleştirilmesi amacını dikkate alan bir ilke olarak kabul edilmiştir.
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Eşitlik veya eşitsizlik ölçütü olarak kabul edilen ödeme gücü ilkesinin eşitlik ve adalet
amaçlarının sağlanması açısından taşıdığı önem dikkate alındığında ödeme gücü ilkesinin
anayasal bir kural olarak kabul edildiği ileri sürülmüştür (Şentürk, 2018: 18). Buradaki fikrin
savunucuları ödeme gücü ilkesinin anayasal bir ilke olarak benimsenmesi gerektiğini ileri
sürerler. Bu bazı diğer vergi ilkelerine kıyasla ödeme gücü ilkesine verdikleri önemi orya
koymak bakımından önem taşımaktadır.
Bazı çalışmalarda ödeme gücüne göre vergilendirme ile ölçülülük ilkesi birbirinin
tamamlayıcısı olarak ele alınmaktadır. İkisinin bağlantılı ilkeler olduğu ileri sürülen bu görüşe
göre iki önemli sorunun cevabının verilmesi gerekir. Birincisi, mali gücün tanımın ne olduğu
ve mükellefin mali gücünün ne ile ölçüleceğidir. İkincisi, bir verginin mükellefin mali gücü ile
orantılı olup olmadığının, diğer bir deyişle mali gücünü aşan oranda vergilendirilip
vergilendirilmediğinin ne ile ölçüleceğidir (Erkin, 2012: 244).
Ödeme gücünün mali güç ortaya çıkartması ve vergilendirme rejiminin buna göre yapılanmış
olması gerekir. Bu bağlamda öncelikle mali gücün hangi unsurlardan meydana geldiği
belirlenmelidir. Harcama, gelir ve servet (veya servet akımları) mali gücün ortaya
çıkarılmasında dikkate alınan temel hususlardır. Harcama vergilerinin tersine artan oranlılık
göstermesi nedeniyle vergilemede adaletin sağlanmasın bakımından uygun vergiler olmadığı;
gelir ve servet vergileri gibi doğrudan vergilere ağırlık verilmesi gerektiği ödeme gücünün ölçüt
alınmasını savunanlar tarafından ileri sürülmektedir.
3. TÜRKİYE’DE ÖDEME GÜCÜ PRENSİBİ VE VERGİLERİN
SINIFLANDIRILMASI
3.1. Ödeme Gücünün Hukuki Karşılığı
Vergilendirmede ödeme gücünün benimsendiği hükümler anayasalarda yerini almıştır. 1876,
1921 ve 1924 Anayasalarında ödeme gücüne dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır. Bu
konudaki ilk düzenleme 1961 Anayasası ile getirilmiştir.
1961 Anayasasının Vergi Ödevi başlıklı 61. Maddesinin ilk hali şöyledir:
“Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.
Vergi, resim ve harçlar ve benzeri mali yükümler ancak kanunla konulur.”
20/9/1971 tarihinde 1961 Anayasasının Vergi Ödevi başlıklı 61. Maddesi şu şekilde
değiştirilmiştir:
“Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.
Vergi, resim ve harçlar ve benzeri mali yükümler ancak kanunla konulur.
Kanunun belli ettiği yukarı ve aşağı içinde kalmak, ölçü ve esaslara uygun olmak şartiyle, vergi,
resim ve harçların muafiyet ve istisnalariyle nisbet ve hadlerine ilişkin hükümlerde değişiklik
yapmaya, Bakanlar Kurulu yetkili kılınabilir.”
1982 Anayasasının Vergi Ödevi başlıklı 73. Maddesi hükmünün ilk hali şu şekildedir:
“Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.
Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muafiyet, istisnalar ve indirimleriyle
oranlarına ilişkin hükümlerinde kanununun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik
yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir.”
21/1/2017 tarihinde 1982 Anayasasının Vergi Ödevi başlıklı 73. Maddesi şu şekilde
değiştirilmiştir:
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“Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.
Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle
oranlarına ilişkin hükümlerinde kanununun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik
yapmak yetkisi Cumhurbaşkanına verilebilir.”
Yukarıdaki hükümlerden anlaşılacağı üzere ödeme gücüne ulaşmak için benimsenen temel esas
mali güçtür. Bazı maliyecilerin ödeme gücüne göre değil, faydalanma ölçütüne göre
vergilendirmenin esas alınması gerektiği hususu da dolaylı olarak burada değinilmiştir. Şöyle
ki, hem 1961 Anayasası hem de 1982 Anayasası mali gücün sadece vergilendirmede dikkate
alınacağını ifade etmektedir. Vergi dışında kalan resim, harç ve pay gibi diğer mali
yükümlülüklerin hesaplanmasında mali gücün göz ardı edilebileceği sonucu çıkarılmaktadır.
Bir başka deyişle vergi söz konusu olduğunda ödeme gücü (mali güç) dikkate alınırken geriye
kalan tüm yükümlülüklerde faydalanma ölçütü dikkate alınabilir. Ancak 1971 yılında getirilen
ve 1982 Anayasasında da aynen benimsenmeye devam eden son paragraf hükmü ile gerekli
görülen durumlarda kanunda belirlenen sınırlar içinde kalmak kaydı ile vergi dışındaki mali
yükümlülüklerin de ödeme gücüne göre uygun hale getirilmesi söz konusu olabilir. Bu yetki
Anayasa değişikliğinden önce Bakanlar Kurulunda iken değişiklikten sonra Cumhurbaşkanına
verilmiştir.
3.2. Vergilerin Sınıflandırılması
Türkiye’de harcama, gelir ve servet (veraset ve intikal yoluyla elde edilenler dahil) vergileri
uygulanmaktadır.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK) gelire giren kazanç ve iratlar şunlardır (Madde 2): (i)
Ticari kazançlar, (ii) zirai kazançlar, (iii) ücretler, (iv) serbest meslek kazançları, (v)
gayrimenkul sermaye iratları, (vi) menkul sermaye iratları, (vii) Diğer kazanç ve iratlar. Bu
gelirlerin tespitinde kanunda aksi hüküm bulunmadıkça gerçek ve safi miktarın dikkate
alınacağı hüküm altına alınmıştır.
Sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi
işletmeler ve iş ortaklıkları tarafından elde edilen ve gelir vergisinin konusuna giren gelir
unsurları da kurumlar vergisine tabi tutulmuştur. Doğrudan vergilerden servet vergileri
kapsamında Emlak Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi de
sınıflandırmada dikkate alınabilir.
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu (KDVK) ile mal teslimi ve hizmet ifası verginin
konusu oluşturmaktadır. Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde
yapılan teslim ve hizmetler, her türlü mal ve hizmet ithalatı, diğer faaliyetlerden doğan teslim
ve hizmetler gibi çok sayıda işlem KDV’ye tabi tutulmuştur.
Kanunda belirlenenlerle sınırlı olmak kaydı ile bazı mallar üzerinden özel tüketim vergisi
(ÖTV) alınmaktadır. Kanunun sonunda yer alan cetvellerde hangi mallardan alınacak maktu
vergi tutarı ile uygulanacak vergi oranı tek tek sayılmıştır. ÖTV KDV’den farklı olarak tek
seferde alınır.
KDV ile ÖTV harcamalar üzerinden alınan dolaylı vergilerdir. Ancak KDVK Madde 24 ile
KDV matrahı belirlenirken “… ile vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi unsurlar” verginin
hesaplanmasında dikkate alınmasını gerektirmiştir. Hüküm KDV’nin hesaplanmasında ilgili
malın üzerinden önceden alınan vergi, harç, pay, resim ve fon karşılıklarının da toplam fiyata
dahil edileceğini ve bu nihai toplamın verginin matrahını oluşturacağını hüküm altına almıştır.
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Bu hükmün iptali için açılan bir davada kanunda geçen “vergi” ile kastedilenin katma değerin
üretildiği safhalarda o mal veya hizmet için ödenen katma değer vergisi olduğu ifade edilmiştir.
Anayasa Mahkemesinde görülen davanın neticesinde “vergi” ifadesinin vergi tekniği açısından
izahı olduğu, bu izah vergi adaleti ve katma değer vergisi sistemi içinde kaldığında kabul
edilebilir nitelikte olduğu kararına varılmış, dava reddedilmiştir (Öğredik, 2015).
3.3. Vergi Gelirlerinin Dağılımı
Çalışmanın bu kısmında vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki yeri incelenerek vergi
sisteminin ödeme gücü prensibini hangi ölçüde kavradığı konusuna değinilecektir.
Grafik 1: Gelir Vergisinin Toplam Vergi Gelirleri İçindeki Payı
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Kaynak: OECD (2021a). Tax on personel income. https://data.oecd.org/tax/tax-on-personalincome.htm#indicator-chart.
2000-01 yıllarında OECD’nin ortalamasına yakın bir görünüm kazanan grafik sonraki
dönemlerde değişiklik göstermiştir. Olası kriz etkilerinin ve vergi sisteminin değişmesiyle
birlikte gelir vergisinin toplam vergi gelirleri içindeki payı hızla düşmüş ve ortalama olarak
yüzde 15 civarında kalmıştır.
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Grafik 2: Kurumlar Vergisinin Toplam Vergi Gelirleri İçindeki Payı
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Kaynak: OECD (2021b). Tax on corporate profits. https://data.oecd.org/tax/tax-on-corporateprofits.htm#indicator-chart.
Yukarıdaki grafik kurumlar vergisi gelirinin dalgalı bir seyir göstermekle birlikte her dönem
için OECD ortalamasının altında kaldığını göstermektedir. Grafik 1’le birlikte ele alındığında
doğrudan vergilerden elde edilen gelirlerin OECD ortalamasında kalamaya devam ettiği sonucu
çıkmaktadır.
Grafik 3: Servet Vergilerinin Toplam Vergi Gelirleri İçindeki Payı
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Kaynak: OECD (2021c). Tax on property. https://data.oecd.org/tax/tax-onproperty.htm#indicator-chart.
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Doğrudan vergilerden olan servet vergileri de yukarıda ele alınan diğer iki vergi gibi OECD
ortalamasının altında bir performans göstermektedir. Ancak diğer ikisinden farklı olarak genel
eğilimin artma yönünde olduğudur. 2015 yılına kadar dalgalı olmakla birlikte artış yönünde
eğilim gösteren grafik 2016 yılından sonra azalış trendine girmiştir.
Grafik 3: Harcama Vergilerinin Toplam Vergi Gelirleri İçindeki Payı
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Kaynak: OECD (2021d). Tax on goods and services. https://data.oecd.org/tax/tax-on-goodsand-services.htm#indicator-chart.
Yukarıdaki üç grafikten en farklı görünüme sahip olan grafik harcama vergi gelirlerine aittir.
Zira diğerinin tamamında tüm dönemler için OECD ortalamasının altında kalan vergi gelirleri
konu harcama vergilerine geldiğinde farklı bir görünüm ortaya koymaktadır. Kriz dönemlerin
de dahi sürekli olarak OECD ortalamasının üstünde bir görünüm sergilemiştir. OECD
ortalaması da diğerlerinden farklı olarak oldukça stabil bir seviyede kalmıştır. Türkiye’de sınırlı
düzeyde dalgalanma görülmekle birlikte genel eğilimin azalma yönünde olduğu görülmektedir.
4. SONUÇ
Türkiye’de vergileme sistemsel açıdan makro düzeyde ödeme gücünü takip etme konusunda
OECD ortalaması dikkate alındığında yetersiz kalmaktadır. Nitekim Türkiye’de gelir, harcama
ve servet vergileri kapsamında bakıldığında harcama vergilerinin ön planda olduğu
görülmektedir. Harcama vergilerinin yapıları gereği ödeme gücünü izleyememesi ve bu
bakımdan tersine artan oranlılık göstermesi Türk vergi yapısının ödeme gücüne veya
Anayasadaki karşılığıyla mali güce göre vergilendirmenin gerçek anlamda karşılığını
bulamadığı sonucunu vermektedir.
Olumsuz olarak değerlendirilebilecek sonuca rağmen harcama vergilerinin toplam vergi
gelirleri içindeki payının kararlı olarak ifade edilebilecek şekilde OECD’nin ortalamasına
yaklaşmaya başladığı görülmektedir. Gelir ve servet vergilerinde görülecek iyileşme ile bu
sürecin daha etkin olarak sürdürülmesi mümkündür. Zira harcama vergilerinin toplam vergi
gelirleri içindeki payının azalması sonucu ortaya çıkacak finansman açığının başka vergi
kaynakları ile telafi edilmek durumundadır.
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ÖZET
Sanayi devrimiyle başlayan kentlerdeki nüfus artışı son yıllarda daha çok hızlanmıştır. Bu artış,
kentlerde alt ve üst yapı sorunlarının, kaynak yetersizliklerinin, doğal ya da insan kaynaklı
afetlerin, sosyal ve toplumsal sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu sebeple kentsel
dayanıklılık, kentin risk ve şoklar karşısında varlığını sürdürebilmesi ve dayanıklılığını
artırabilmesi, önemli hale gelmiştir. Kentsel dayanıklılığın artırılması, kentin toplumsal,
fiziksel, ekonomik ve ekolojik açıdan kırılganlıklarının ve muhtemel risklerinin tespit edilmesi
ve önleyici tedbirlerin geliştirilerek, şok veya kriz sonrası kentin hızlıca iyileştirilmesine
yönelik stratejilerin hazırlanması ile sağlanacaktır. Bu noktada yerel yönetimlere önemli görev
ve sorumluluklar düşmektedir. Kentin risklere karşı hazır olabilmesi için yerel yönetimlerin
ulusal ve uluslararası paydaşlarla ortak amaç ve hedefler geliştirmeleri gerekmektedir. Bu
kapsamda Eylül 2015’te Birleşmiş Milletler (BM) taraf gerçekleştirilen toplantıda 193 ülkenin
imzasıyla birçok yerel/bölgesel yönetim, özel sektör ve sivil toplum kuruluşun katılımıyla
Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi kabul edilmiştir. Toplamda 169 hedef ve 17
Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (SKA) tanımlanmıştır. Bu amaç ve hedefler kentsel ve küresel
sorunların çözülmesi de yerelden uluslararasına uzanan bir strateji bütünlüğü sağlamıştır.
Kentsel dayanıklılık kapsamında her türlü şok ya da strese karşı risk analizi ve önleyici
çalışmalar yapmak, kent halkını bilinçlendirmek, dayanıklı kentsel alt yapı- üst yapı
çalışmaları, doğa dostu kentsel tasarım çalışmaları, sürdürülebilir enerji kaynaklarının
kullanımının teşviki, geri dönüşüm çalışmalarının yapılması, iklim değişikliği için eylem
planlarının hazırlanması, sosyal dayanıklılığın arttırılması gibi birçok faaliyet yerel yönetimler
tarafından yürütülmektedir. Bu nedenle yerel yönetimlerde sürdürülebilirlik açısından
dayanıklılık kavramını; kurumsal dayanıklılık, kentsel dayanıklılık ve dayanıklı liderlik olarak
üç boyutta ele almamız gerekmektedir. Buradaki en önemli boyutu ise dayanıklı liderlik
oluşturmaktadır. Kurumun ve kentin dayanıklılığının oluşturulması dayanıklı liderlere bağlı
olacaktır.
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Bu bakış açısından yola çıkarak bu çalışmanın amacı yerel yönetimlerde kentsel dayanıklılığın
sağlanmasında önemli olan dayanıklı liderlik kavramının tanımlanarak, bu süreçteki rolünü
kuramsal olarak ortaya koymak ve bu konuyla ilgili yazındaki boşluğunu doldurmaktır.
Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, Sürdürülebilir Kalkınma Amacı, Dayanıklılık,
Dayanıklı Liderlik
THEORETICAL EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN
RESILIENT LEADERSHIP AND RESILIENCE IN LOCAL GOVERNMENTS
ABSTRACT
The population growth in cities, which started with the industrial revolution, has accelerated in
recent years. This increase causes infrastructure and superstructure problems, resource
deficiencies, natural or human-made disasters and social and community problems in cities. For
this reason, urban resilience, the ability of the city to survive and increase its resilience in the
face of risks and shocks, has become important. Increasing urban resilience will be achieved by
identifying the social, physical, economic and ecological vulnerabilities and possible risks of
the city, and by developing preventive measures and preparing strategies for the rapid recovery
of the city after a shock or crisis. At this point, local governments have important duties and
responsibilities. In order for the city to be ready for risks, local governments need to develop
common goals and objectives with national and international stakeholders. In this context, the
2030 Agenda for Sustainable Development was adopted with the signature of 193 countries at
the meeting held in September 2015, with the participation of many local/regional
administrations, private sector and non-governmental organizations. In total, 169 goals and 17
Sustainable Development Goals (SDGs) have been defined. These aims and objectives have
provided a strategic unity extending from local to international in solving urban and global
problems. Within the scope of urban resilience studies; risk analysis and preventive studies
against all kinds of shock or stress, raising awareness of the people of the city, resilient urban
infrastructure-superstructure works, nature-friendly urban design studies, promotion of the use
of sustainable energy resources, recycling studies, climate change action plans and activities to
increase social resilience, are carried out by local governments. Therefore, we need to consider
the concept of resilience in terms of sustainability in local governments in three dimensions as
institutional resilience, urban resilience and resilient leadership. The most important dimension
here is resilient leadership. Building the resilience of the institution and the city will depend on
resilient leaders. Thus, the aim of this study is to define the concept of resilient leadership,
which is important in
ensuring urban resilience in local governments, to reveal its role in this process theoretically
and to fill the gap in the literature on this subject.
Keywords: Local Governments, Sustainable Development Goals, Resilience, Resilient
Leadership
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ÖZET
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte dijitalleşme ve inovasyonun verimlilik üzerine etkisi
artmıştır. Şirketler sürdürülebilirlik ve bilanço yönetimi için gelişmelere adapte olmak adına iş
yapış şekillerini yeniden dizayn etmek durumunda kalmışlardır. Bu gelişme internet
kullanımını arttırmış ve bankacılık sektörü de en çok etkilenen sektörlerden biri olmuştur.
İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte kişisel bilgisayarların ve mobil cihazların
kullanımı da bir o kadar artmıştır. Bu sayede bankacılık sektörü de rekabet avantajını
yakalamak için gerekli adımları atmış ve atmaya da devam ettiği görülmektedir. Bilişim
sektörüyle beraber internet bankacılığının gelişmesi bankalar için mevcut şube sayısını
arttırmadan müşterilere daha hızlı hizmet vermek ve müşteri memnuniyeti sağlamak adına
önemli bir fırsat tanımıştır. Bankalar bu fırsatları değerlendirmek adına müşterilerini internet
bankacılığına teşvik etmektedirler. Bu sayede hem müşteriler hem de banka zaman ve maliyet
tasarrufu sağlamış olur.
Bu çalışma ile Diyarbakır ilinde özel bir banka müşterilerinin internet bankacılık hizmetlerini
kullanma alışkanlıkları ve bu konudaki tutumlarının araştırılması amaçlanmıştır. Veriler, banka
müşterileri ile yapılan anket sonucu elde edilmiştir. Araştırmaya toplam 405 kişi gönüllü olarak
katılmıştır. Katılımcılar online işlemleri, zaman tasarrufu sağladığı için tercih ettiklerini
belirtmişlerdir. Şube bankacılığının yerine yakın zamanda elektronik bankacılığın geçeceğini
düşünenler katılımcıların büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. Katılımcıların düşüncelerine
istinaden müşterilerin sorunlarına hızlı çözümler sunan, ihtiyaçlarını karşılayan ve
müşterilerine uygun ürünler üreten bankalar avantajlı konuma geleceklerdir. Böylelikle
bankalar ürünlerini daha ucuza pazarlayabilme imkânı bulacak, müşteri memnuniyeti
sağlanacak ve işlemler daha hızlı neticelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Bankacılık, İnternet Bankacılığı, Müşteri
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EXAMINATION OF BANK CUSTOMERS' INTERNET BANKING USE
BEHAVIORS
ABSTRACT
With the development of technology, the impact of digitalization and innovation on
productivity has increased. Companies had to redesign their way of doing business in order to
adapt to developments for sustainability and balance sheet management. This development has
increased the use of the internet and the banking sector has been one of the most affected
sectors. With the widespread use of the Internet, the use of personal computers and mobile
devices has increased as well. In this way, it is seen that the banking sector has taken and
continues to take the necessary steps to achieve competitive advantage. The development of
internet banking together with the IT sector has provided an important opportunity for banks to
provide faster service and customer satisfaction without increasing the number of existing
branches. Banks encourage their customers to use internet banking in order to take advantage
of these opportunities. In this way both the customers and the bank save time and cost.
In this study, it was aimed to investigate the habits and attitudes of a private bank customers in
using internet banking services in Diyarbakır. The data were obtained as a result of the survey
conducted with bank customers. A total of 405 people participated in the study voluntarily.
Participants stated that they prefer online transactions because it saves time. Those who think
that electronic banking will replace branch banking in the near future constitute the majority of
the participants. Based on the opinions of the participants, banks that offer quick solutions to
customers' problems, meet their needs and produce products suitable for their customers will
be in an advantageous position. Thus, banks will have the opportunity to market their products
cheaper, customer satisfaction will be ensured and transactions will be concluded faster.
Keywords: Banking, Internet Banking, Customer
GİRİŞ
Bankacılık sektörünün en önemli işlevlerinden biri; finansal kaynak sahiplerini ve sermaye
ihtiyaç sahiplerini bir araya getirmesidir. Bu görev sayesinde bankacılık, ekonomiler için
önemli bir rol üstlenmektedir. Atıl duran sermayelerin piyasaya aktarılması ve sermayelerin
üretim için harcanması gibi görevleri yanı sıra bankaların başka önemli görevlerinin olduğunu
söylemek mümkündür. Finansal aracılık dışında bireylerin nakitlerini, menkul kıymetlerini,
değerli eşyalarını saklama gibi hizmetler bankalar tarafından verilmektedir (Güney, 2012: s. 5).
Saklama aracı gibi şubeye uğramaksızın verilen hizmetlere gelişen teknoloji sayesinde
müşteriler artık banka şubelerine uğramadan internet bankacılığı yoluyla uzaktan
erişebilmektedirler.
Birçok sektörde olduğu gibi bankacılık sektörü de içsel ve dışsal faktörlerden etkilenmektedir.
Bu çalışmanın konusu da olan internet bankacılığı, bankacılık faaliyetlerini önemli derecede
etkileyen dışsal faktörlerden birisidir. Bankalarda verilen hizmetlerin devamlı değişmesi ve
bankaların yenilenen teknolojilere entegre olmasıyla beraber her geçen gün yeni bir uygulama
ortaya çıkmaktadır. Bankalar müşterilerine daha iyi bir hizmet verebilmek adına veya en
azından rekabeti yakalayabilmek adına internet bankacılığı gibi yeniliklere adapte olması
gerekmektedir. Orta ve uzun vadede, internet bankacılığındaki karlılığın, klasik şube
bankacılığındaki karlılıktan daha yüksek olması, elde edilen sonuçların belki de en önemlisidir.
İnternet bankacılığına adapte olup uygulamaları bu yönde geliştiren bankaların önemli bir
avantaj yakaladığını söyleyebiliriz.
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Sektördeki rekabet ortamından yarar sağlamak ve tüketici miktarını yükselterek büyüme
talebinde olan bankalar, bu alternatif dağıtım kanallarını hızla kabullenmiş ve bu dağıtım
kanalları üzerinden rekabet halinde olmuşlardır (Yurttadur ve Süzen, 2016: s. 96).
Geliştirilen internet bankacılığı uygulamaları sayesinde müşterilere büyük kolaylıklar
sağlanmıştır. Bu sayede müşteriler işlemlerini daha hızlı ve daha pratik gerçekleştirmektedirler.
Geleneksel bankacılık ile karşılaştırıldığında basit bir EFT veya havale işlemi için bile internet
bankacılığının ne kadar etkin olduğu görülmektedir. İnternet bankacılığını kullanan müşteriler
internet yoluyla erişim sağladıkları sanal şubede kendi mevduatlarını, yatırımlarını, kredilerini
veya borçlarını takip etme şansına sahiptirler (Eriş, 2013, s. 171).Bu durum müşterilerin
kendilerine ve günlük işlerine zaman ayırmaları adına önemli bir gelişmedir. Artık internet
bankacılığı sayesinde çek tanzimi, kredi başvurusu gibi işlemlerin de yapılabildiği ayrıca
internet bankacılığına uzaktan erişim sayesinde hesap açılabildiği bir döneme girmiş
bulunmaktayız. Şubeye uğramadan bilgisayar, telefon veya tablet gibi birçok araç ile hesap
açılıp müşterilerin kolaylıkla işlemlerine devam edebilme olanağı sağlamıştır. İnternet
Bankacılığının kullanım kolaylığı, ürün çeşitliliği, işlem maliyetinin düşüklüğü, hızlı bilgi
değişimi gibi avantajları hem tüketiciler hem de bankalar için en cazip dağıtım kanalı olarak
dikkat çekmekte ve internet bankacılığı kullanımı bütün dünyada hızla yayılmaktadır (Usta,
2005, s. 279 ).
Bankacılık sektöründeki teknolojik gelişmeler hem müşteriler hem de banka çalışanları için
değişimler meydana getirmiştir. Dijitalleşmeye bağlı olarak banka personellerinin işlerinin
daha kısa sürede yapılmasının yanı sıra ‘’şubesiz bankacılık’’ gibi kavramlar ortaya çıkmış
bunun neticesinde personel ihtiyacı azalmıştır. Dijitalleşmenin banka personelleri için farklı
çalışma alanları da oluşturduğunu söylemek mümkündür. Bu gelişmeler bankalar arasında zorlu
bir rekabete neden olmaktadır. Teknolojik gelişmelere karşın bankada yapılan tüm işlemler
elektronik ortamda yapılabilecek seviyeye ulaşmamıştır. Bazı müşteriler ise internet bankacılığı
ile yapılmasına olanak tanınan işlemlerde bile şubelere ihtiyaç duymaktadır. Bahsi geçen
müşterilerin de elektronik bankacılık hizmetlerinden faydalanması ve şubesiz bankacılık
hizmetinin yaygınlaşması, bankacılık sektörü için önem arz etmektedir. Bu bağlamda, internet
bankacılığı ve müşterilerin bu olanaklara karşı tutum ve davranışlarını anlamak faydalı
olacaktır.
İnternet bankacılığı hizmeti ile yapılabilecek işlemlerden bazıları aşağıdaki gibi sıralamak
mümkündür.
- Para Transferleri (havale, EFT, otomatik havale talimatları)
- Yatırım İşlemleri (repo, yatırım fonu, hisse senedi, döviz, hazine bonosu gibi menkul
kıymetlerin alımı ve satımı)
- Ödeme İşlemleri (fatura, vergi, trafik, üniversite harç, vb. ödemeler)
- Kredi Kartı İşlemleri (her türlü kredi kartı borç ödemeleri)
- Başvuru İşlemleri (hesap açma, kredi kartı istemi, otomatik ödeme talimatı verme, vb.)
- Bilgi Hizmetleri (hesaplarınızla ilgili anlık ve geriye yönelik tüm bilgiler) olarak
sıralanabilmektedir
LİTERATÜR TARAMASI
Müşteri memnuniyeti sağlamak için bankalar tarafından verilen hizmetin kaliteli olması
gerekmektedir. Teknolojik gelişmeler neticesinde şubede gerçekleştirilen işlemlerin
dijitalleşmesiyle beraber verilen hizmetin kalitesi internet bankacılığında sunulan hizmet ile
ölçülecek duruma gelmiştir.
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İnternet bankacılığı şube bankacılığıyla kıyaslandığında, kurumlar açısından hız, işlem
kolaylığı, maliyetlerin düşük olması, zaman ve yer bakımından kolaylıkla ulaşılabilmesi,
hizmette farklılaşmayı sağlaması ve yenilikçiliğe açık olduğunu göstermesi gibi birçok fayda
sağlamaktadır (Yıldırım, 2011: s.130). Türkiye’de daha önce yapılan çalışmalar incelendiğinde
internet bankacılığı kullanımına etki eden faktörler konusunda yakın ifadeler oluşmuştur
(Armağan ve Temel,2016: s.417 ) İnternet bankacılığı kullanımında en önemli etmenin zaman
tasarrufu ve maliyetlerin düşürülmesi olarak tespit etmişlerdir. Yapraklı ve Yılmaz (2008),
internet bankacılığı kullanım süreleri arttıkça hizmet kalitesi algısı ve tatmin düzeyinin
yükseldiğini ifade etmişlerdir.
Dijital bankacılık anlayışında geleneksel bankacılık anlayışının tersine müşterilerin
ihtiyaçlarına uyarlanabilen dijital ürün/hizmetlerin sunumu ve bu işleri yapabilmek için de
alanında uzman bilgi teknolojileri uzmanlarının istihdam edilmesi gerekmektedir (Sardana ve
Singhania, 2018, s. 29). Geleneksel bankacılık oluşumdaki eksiklikleri tespit eden ve
dijitalleşmenin vermiş olduğu imkanları kullarak yapıda meydana gelen bozuklukları gideren
bankalar müşteri ilişkilerinde sürdürülebilir bir ivme kazanma potansiyeline sahip
olabileceklerdir. Bankalar için ilişkilerin oluşturulması kadar oluşturulan bu ilişkilerin düzgün
yönetilmesi ve devam ettirilmesi de bir o kadar önemlidir. Bu sayede bankalar müşteri
memnuniyeti sağlayarak büyüme imkânı elde edebilirler. Müşteri memnuniyeti bankalar
açısından önemlidir çünkü uzun vadede mevcut müşterileri elde tutmanın maliyeti yeni
müşteriye sahip olmaktan daha düşüktür (Mishra, 2009, s. 46).
Özbek ve Koçak’ın (2019) 123 kişiye uyguladığı anket sonuçlarına göre internet kullanmayı
bilmeyenlerin oranı %17 bilenlerin ise %83 olduğu görülmektedir. Elektronik bankacılık
hizmetleri hakkında bilgisi olmayanların oranı %33,3 gibi bir oran çıkmıştır. Yapılan bu
çalışmaya bakıldığında internet kullanımı arttıkça internet bankacılığı kullanım oranı paralel
bir şekilde artmıştır diyebiliriz.
ARAŞTIRMANIN AMACI VE EVRENİ
Bu çalışma, internet bankacılığı uygulamasında müşterilerin algılarının ve beklentilerinin ne
olduğu ve bunu daha anlamlı hale getirmek için ne gibi öneriler getirilebileceği amacıyla
yapılmıştır. Bu amaç kapsamında, Diyarbakır ilinde ikamet eden banka müşterilerinin
elektronik bankacılık ile ilgili algıları ve beklentileri incelenmiştir. Diyarbakır ili banka
müşterilerine uygulanmak üzere oluşturulmuş bir anket yapılmıştır (Özbek ve Koçak, 2019) ve
sonuçlar değerlendirilmiştir.
Araştırmanın evrenini, Diyarbakır ilinde ikamet eden banka müşterileri oluşturmaktadır. Üç
bölümden oluşan anket yapılmıştır. İlk bölüm ankete katılan kişilerin demografik özelliklerinin
ne olduğu ile ilgilidir. Sonraki bölüm ise müşterilerin internet bankacılığı kullanım durumları,
ne tür işlemler yaptığı ve bunları hangi sıklıkla yaptığını kapsıyor. Son bölümde ise elektronik
bankacılığın avantajları ve dezavantajlarının neler olduğu ayrıca internet bankacılığının güvenli
olup olmadığı değerlendirmesi beşli likert ölçeği çerçevesinde sorulmuş olup yanıtlar analiz
edilmiştir. Yapılan araştırmaya katılım gönüllülük esasına göre olmuştur. Anket çalışması
Mayıs 2021 döneminde yapılmıştır. Toplam 405 anket tamamlanmıştır.
ANALİZ VE BULGULAR
Yapılan anket sonucunda elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Değerlendirmede frekansların
dağılımı nasıl olduğu, aritmetik ortalamalar elde edilmiş, standart sapma, nispi değerler gibi
istatistikler belirlenip bu minvalde yorumlar yapılmıştır.
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Katılımcıların internet bankacılığı ile ilgili duygu ve düşünceleri, hangi ölçüde bilgi
birikimlerinin olduğu, sahip olduğu bilgi birikimlerini pratikte yerine getirip getirmedikleri ile
ilgili sonuçlar elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analiz edilmesi için SPSS programı
kullanılmıştır.
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikler
Özellik
N

%

Kadın

99

24,4

Erkek

306

75,6

22-29

99

24,5

30-39

198

48,9

40-49

102

24,6

50-59

6

2

60 ve üstü

0

0

Bekâr

117

28,9

Evli

288

71,1

Okur-yazar

9

2,4

İlköğretim

18

4

Orta Öğretim

27

6,8

Lise

42

10,4

Üniversite

243

60

Yüksek Lisans

60

14,8

Doktora

6

1,6

0-2500

87

21,5

2500-4000

96

23,7

4000-5500

63

15,6

5500-7000

54

13,3

7000 ve üstü

105

25,9

0-4 yıl

96

23,7

4-8 yıl

99

24,4

8-12 yıl

66

16,3

12-16 yıl

41

12,6

16 ve üstü

93

23

Cinsiyet

Yaş

Medeni Hali

Eğitim

Aylık Gelir

Mesleki
Deneyim/Aynı işte
kalma süresi
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Tablo 1’de belirtildiği gibi ankete katılan banka müşterilerinin demografik özellikleri şöyledir;
%24,4’ü kadın, %75,6’sı erkektir. Banka müşterilerinden ankete katılanların %48,9’u 30-39
yaşları arasındadır. Bunu izleyen en yakın oran %24,6 ile 40-49 yaşları arasındadır. Yaşları 2229 aralığında yer alan katılımcıların yüzdesi ise %24,2’dir. Yaş aralığı 50-59 olan katılımcı
müşterilerin oranı %1,3, yaşı 60 veya daha yüksek olan banka müşterilerinin oranı ise %1’dir.
Katılım sağlayan banka müşterilerinin %70’i 30-50 yaşları arasında bulunmaktadır. Ankete
yanıt veren banka müşterilerinin %71,1’i evli olup %28,9’u bekâr olduğu görülmektedir.
Katılımcıların büyük bir oranı olan %60’ı üniversiteden mezun olduklarını belirtmişlerdir.
Müşterilerin %14,8’i yüksek lisans mezunlarından oluşmakta ayrıca bu sonuçlarda ankete
katılan banka müşterilerinin eğitim seviyesinin yüksek olduğunu göstermektedir. Lise mezunu
olduğunu belirten katılımcıların oranı %10,4; ortaöğretim mezunu olan katılımcıların oranı
%6,8 ve ilköğretimden mezun olanların oranı %4’tür.
Ankete katılan müşterilerin %25,9’ü 7.000 TL ve üstü; Aylık geliri 2500-4000 TL arasında olan
müşterilerin oranı %23,7; Aylık geliri 0-2500 TL arası olan müşterilerin oranı ise %21,5’tir.
Aylık geliri 4000-5500 TL arası olan müşterilerin oranı %15,6, 5500-7000 TL aralığı ise %13,3
oranındadır.
Banka müşterilerinin çalışma süreleriyle ilgili verilen yanıtlarda; %23,7’sinin işe devam yılı
olarak 0-4 yıl yanıtını vermiştir. Mevcut işinde devam yılı 16 yıldan daha yüksel bir kıdemi
olan katılımcı banka müşterilerin oranı ise %23’tür. Katılımcıların %24,4’ün işe devam süreleri
4-8 yılları arasında olduğu yanıtı alınmıştır. Aynı işte iş kıdemi 8-12 yılları arasında olduğunu
belirtenlerin oranı %16,3 iken, 12-16 yıl olanların oranı ise %12,6’dır.
Tablo 2. Katılımcıların İnternet Kullanımı Hakkında Bilgileri
Özellik
N
İnternet kullanıyor musunuz?
İnternet
kullanabilseydiniz
bankacılık
işlemlerini internetten yapmayı tercih eder
miydiniz (internet kullanmayı bilmeyen
müşteriler için)

%

Evet

387

95,6

Hayır

18

4,6

Evet

16

90,4

Hayır

2

9,6

Tablo 2’deki verilere göre; katılımcı müşterilerin %95,6’sı internet kullandığını belirtmiş,
%4,4’ü ise kullanmadığını belirtmiştir. Elektronik bankacılık hizmetleri hakkında bilgi sahibi
olan müşterilerin oranı %90,4 iken bilgi sahibi olmayan müşterilerin oranı %9,6 olduğu sonucu
ortaya çıkmıştır. Yaklaşık %9 oranında internet kullanabilen fakat banka işlemlerini elektronik
ortamda yapmayan müşteri mevcuttur.
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Tablo 3. Katılımcıların Elektronik Bankacılık Hizmetlerinden Yararlanma Durumu
Özellik
N
%
Elektronik bankacılık hizmetlerinden yararlanıyor
musunuz?
Elektronik bankacılık hizmetleri hakkında bilginiz var
mı?

Evet

380

94

Hayır

14

3,6

Cevapsız

11

2,4

Evet

12

8,7

Hayır

2

14,3

Tablo 3’te görüldüğü üzere 14 katılımcı “Elektronik bankacılık hizmetlerinden yararlanıyor
musunuz?” sorusuna hayır yanıtını vermişlerdir. Bu yanıtı veren katılımcılara bunların dışında
ekstra 3 soru daha yöneltilmiştir. Bu müşterilerden 12’si elektronik bankacılık hizmeti hakkında
bilgisi olup diğer 2 müşterinin ise elektronik bankacılık hakkında bilgi sahibi olmadığı ifade
edilmiştir.
Tablo 4. Elektronik bankacılıktan yararlanmayan müşterilerin elektronik bankacılık
hizmetlerinden yararlanmama nedenleri
Nedenler
N
%
ATM'yi kullanıyorum

6

21

Banka şubelerinin kullanmaktan memnunum

6

21

Yüz yüze işlem yapmayı tercih ediyorum

4

14

Elektronik bankacılığına güvenmiyorum
Banka işlemleri sonucunda makbuz veya resmi bir belge almak
istiyorum
Elektronik bankacılığı kullanırken yanlış işlem yapmaktan
korkuyorum
Elektronik bankacılığını nasıl kullanılacağımı bilmiyorum

4

14

3

10

2

7,1

2

7,1

Elektronik bankacılığının faydalarını bilmiyorum

1

3,5

Internet kullanmayı bilmiyorum

1

3,5

Tablo 4’te Elektronik bankacılıkta verilen olanaklardan faydalanmayanların sebepleri
belirtilmiştir. Elektronik bankacılığın sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanmayan
katılımcılara bir veya daha fazla neden belirtebilecekleri ifade edilmiştir. Katılımcıların 6’sı
ATM hizmetinden faydalanmayı, aynı sayıda olan katılımcılar bankada şube hizmetlerinden
faydalanmayı uygun bulmuşlardır. Katılımcılardan 4’ü bire bir bankada işlemlerini
gerçekleştirmeyi daha uygun bulduklarını, elektronik bankacılığa itimat etmeyenler 4,
elektronik bankacılığın kullanımı hakkında bilgisi olmadığını belirtenler 1, elektronik
bankacılığında işlem gerçekleştirirken işlemin doğru yapılıp yapılmadığı endişesi taşıyanların
seçeneği ve kullanımı bilmediklerini belirtenler 2’şer, elektronik bankacılığının yararlarını
bilmeyenler, internet kullanımı hakkında bilgi sahibi olmayanlar seçenekleri 1’er sefer
işaretlenmiştir.
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Tablo 5. Elektronik Bankacılıktan Yararlanmayan Müşterilerin Elektronik Bankacılık
Kullanımı
Bilgi kaynağı
N
%
Banka

12

46,1

TV, radyo gibi medya tarafından

8

30,7

Kitap, dergi, broşür ile

4

15,3

Konferans, seminer vb. düzenleyerek

2

7,6

Elektronik bankacığın verdiği olanaklardan faydalanmayan katılımcıların “Elektronik
bankacılık kullanımı konusunda nereden/kimden bilgi almak istersiniz?” sorusu için bir veya
daha fazla yanıt verilebileceği kendilerine aktarılmıştır. Belirtilen seçeneklerden 12 sefer
banka, 8 sefer Televizyon, radyo gibi medya aracılığıyla, 4 yanıt kitap, dergi, broşür ile ve 2
yanıt konferans, seminer gibi kanallardan bilgi aldıklarını belirtmişlerdir.
Tablo 6. Müşterilerin Elektronik Bankacılıktan Yararlanma Süresi Ve Sıklığı
Seçenek
N
%
0--1

69

18

2--3

98

25

3--4

70

18

4--5

80

21

6 ve üzeri

40

10

Cevapsız

23

6

Her gün

45

11

Haftada birkaç kez

69

18

Haftada bir kez

87

22

Ayda bir kez

154

4

Cevapsız

25

6

Elektronik bankacılıktan
yararlanma süresi (yıl)

Elektronik bankacılıktan
yararlanma sıklığı

Tablo 6’ya göre; ankete yanıt veren banka müşterilerden %10’u 6 yıl ve daha çok yıllarda
elektronik bankacılığından verilen hizmetlerden faydalandığını belirtmişlerdir. 4-5 yıldır
elektronik bankacılıktan faydalandıklarını belirtenlerin oranı %21; 2-3 yıldır faydalandıklarını
belirtenlerin oranı %25; bu hizmetten bir yıldan daha kısa süredir faydalandıklarını belirtenlerin
oranı ise %18’dir. Ankete katılan müşterilerin %6’sı Elektronik bankacılıktan yararlanma süresi
ile ilgili soruya cevap vermemiştir.
Tablo 6’nın ikinci bölümünde, müşterilerin elektronik bankacılıktan yararlanma süresi ve
sıklığı verilmiş olup %18’i haftada birkaç kez elektronik bankacılık hizmetlerinden
faydalandıkları yanıtları alınmıştır. Bu hizmetten her gün faydalandıklarını belirten
katılımcıların oranı ise %11’dir.
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En çok oran ile ayda bir sefer faydalandıklarını belirtenlerin oranı %40; haftada bir kez
elektronik bankacıktan faydalandıklarını belirtenlerin oranı ise %22’dir. Katılımcı müşterilerin
%6’sı faydalanma sıklığı seçeneğini yanıtsız bırakmışlardır. Katılımcıların elektronik
bankacılığında birden fazla işlem için hizmet aldıkları söylenebilir. Bu alınan hizmetler farklılık
göstermektedir.
Tablo 7. Müşterilerin Elektronik Bankacılıkla Yaptıkları İşlemler
İşlemler
N
%
Hesap hareketleri izlemek

258

19

Ödeme işlemleri (Ceza, harç, vergi, kredi kartı)

244

18,5

Para aktarma (havale, ETF, Döviz işlemleri)

236

17

Kredi kartı işlemleri (bilgi sorma, başvuru, ödeme)

210

15

Cep telefonuna TL yükleme

150

11

Kredi işlemleri

98

7

Ürünler ve hizmetler hakkında bilgi alma (döviz kuru ve
hisse senetleri bilgileri, sektör bilgileri, altın fiyatları,
borsa, faiz)

60

4

Sanal kart kullanarak alış veriş yapmak

56

4

Sigorta işlemleri

45

3

Katılımcıların ne tür işlemler gerçekleştirdikleri ve bunları ne sıklıkla yaptıkları ile ilgili bilgiler
oluşturulan Tablo 7’de gösterilmiştir. Elde edilen yanıtlara bakılırsa en çok oran olan %19 ile
müşterilerin hesaplarını takip etmek, sonra takip eden en yüksek oran olan %18,5 ile ceza, harç,
vergi, kredi kartı gibi ödeme işlemleri oluşturmuştur. %15 oranı ile kredi kartı limitlerine
bakma, yapılan başvuralar ve ödeme yapma yanıtları alınmıştır. %11 oranla cep telefonuna TL
yükleme, %4 ile bankadaki hizmetler ve ürünler hakkında bilgi edinme, %4 oranla sanal kart
kullanarak alışveriş yapmak, %3 oranla sigorta işlemleri yaptıklarını belirtmiştir.
Tablo 8. Müşterilerin elektronik bankacılık hizmetlerinden yararlanma nedenleri
Nedenler
N
%
Banka işlemlerini daha kısa sürede yapabilmek
360
19
Günün her saatinde banka işlemleri yapabilmek
Şubelerinde sıra beklemekten hoşlanmamak

340
320

18
17

İşlemlerimi kendim yapabilmekteyim

289

15

İşlem maliyetinin olmaması

265

14

İnternet üzerinden alışveriş yapmak için

225

12

Banka çalışanlarının tutum ve davranışlarından memnun
olmamak

60

3
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Katılımcı banka müşterilerinin elektronik bankacılıktan yararlanma nedenleri Tablo 8’de
verilmiştir. Katılımcılar bu hizmetten farklı faydalar sağlamaktadırlar. Tabloda da belirttiği gibi
elektronik bankacılık hizmetinden faydalanma sebeplerin en yüksek oran olan %19 ile bankaya
gitmeden yapabilecekleri işlemlerin daha pratik bir şekilde yapılabilmesi olduğu yanıtı
alınmıştır. Bu orana yakın olan %18 oranla işlemlerin istenildiği zaman yapılabilmesi avantajı
olduğu söylenilmiştir; %17 oranla banka müşterilerin yapılacak işlemler için şubeye gidip
şubelerde sıra beklemekten hoşlanmamak; %15 oranla kendileri tarafından işlemlerin
yapılabilmesi; %14 oranla geçekleştirdikleri işlemler için ek bir ödeme yapmamaları; %12
oranla internet üzerinden alışveriş yapabilmek ve %3 oranla banka çalışanlarının tutum ve
davranışlarından memnun olmama nedenleri izlemektedir.
Tablo 9. Müşterilerin Elektronik Bankacılığın Şube Bankacılığının Yerini Alması İle İlgili
Görüşleri
Özellik
N
%
Elektronik
bankacılık
hizmetleri
gelecekte
şube bankacılığının yerini alır mı?

Evet

360

89

Hayır

20

4

Cevapsız

24

5

Katılımcıların büyük çoğunluğunu oluşturan oran olan %89’u şubede yapılacak işlerin yerini
internet bankacılığına bırakacağı kanaatinde ,%4 gibi az bir orandaki katılımcılar ise şubede
işlemlerin devam edeceği yönünden kanaat oluşturmuşlardır.
Tablo 10. Elektronik Bankacılıkta Karşılaşılan Sorunların Çözümü İçin Yöntemler ve
Araçlar
Yöntem ve araçlar
N
%
Telefon

110

27

Müşteri temsilcisi

150

37

E-posta yoluyla

69

17

Kısa mesaj (SMS)

46

11

İnternet

25

6

Tablo 10’da katılımcılara elektronik bankacılığın kullanımı esnasında yaşanan zorlukların
aşılması için ne tür yöntemler kullandığı sorulmuştur. Katılımcılar karşılaştıkları sorunlar ile
çözüm için en çok (%27) telefonla kendilerine erişilmesi seçeneğini ön planda tutmuşlardır.
Karşılaşılan sorun ile ilgili en çok %37 oranla müşteri temsilcisi, %17 oranında e-posta ve kısa
mesaj (SMS) %11 ve %6 oranla internet aracılığıyla kendilerine ulaşılması takip etmektedir.
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SONUÇ
Birçok sektörde olduğu gibi bankacılık da değişen çağın teknolojilerine en hızlı adapte olmak
isteyen ve bu rekabetin gerisinde kalmak istemeyen sektörlerin başında gelmektedir. Gelişen
teknolojik değişimler sayesinde bankalar ofis yükünü minimize etmek istemektedirler. Bu
sayede çalışan sayısının azaltılması, operasyonel süreçlerin daha hızlı ve minimum hata ile
müşterilerin ihtiyaçlarının karşılanması mümkün olabilmektedir.
Yapılan bu araştırma ile Diyarbakır ilindeki banka müşterilerinin elektronik bankacılık tutumu,
beklenti ve düşüncelerini tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırmada banka müşterilerinin
teknolojik gelişmelere karşı algıları, internet bankacılığına karşı bakış açılarını, elektronik
bankacılığını kullanan ve kullanmayan müşterilerin neden böyle bir tavır sergiledikleri
hakkında bilgiler, müşterilerin demografik yapıları, eğitim düzeyleri, internet kullanımı gibi
kriterler baz alınarak tespit edilmeye çalışılmıştır.
Ankete katılan banka müşterilerinin %75,6’sı erkektir. Katılımcıların %48,9’u 30-39 yaşları
arasındadır. Bunu izleyen en yakın yaş aralığı oranı %24,6 ile 40-49 yaşları arasındadır.
Katılımcıların %60’ı lisans mezun oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Ankete katılan kişilerin
eğitim seviyelerinin iyi olduğu görülüyor. Banka müşterilerinin %25,9’unun aylık kazancı 7000
TL’den daha fazladır. Katılımcıların %24,7’sinin aynı işe devam etme yılı 4-8 yıldır. Aynı işte
devam eden katılımcıların 16 yıldan fazla olan müşterilerin oranı ise %22’dir.
Katılımcıların zamanlarını boşa harcamak istemedikleri ve online işlemleri tercih ettikleri
sonucuna ulaşılmıştır. Müşterilerin bu taleplerine istinaden internet bankacılığını daha cazip
hale getiren bankalar rekabet avantajı yakalayacaklardır. Böylelikle bankalar ürünlerini daha
ucuza pazarlayabilme imkânı bulacak ve müşteri memnuniyeti sağlayarak işlemlerin
sonuçlanmasını sağlayacaktır.
Katılımcıların %89’u şube bankacılığı yerini elektronik bankacılığa bırakacağını
düşünmektedirler. Şube bankacılığının elektronik bankacılığa evrileceği görüşündeki
katılımcıların sayıca fazla olduğundan internet bankacığının güvenlik tedbirlerinin de sürekli
geliştirilmesi gerekmektedir. İnternet bankacılığının siber saldırılar ile karşılaşması sonucunda
müşterilerin bankaya olan güveni sarsılacağından bunun önüne geçmek için gerekli adımların
atılması gerekmektedir. İşlemler sırasında ortaya çıkması muhtemel sorunları en kısa sürede
çözüme kavuşturacak sistemlerin kurulmasının yanı sıra yeterli sayıda donanımlı personelin de
istihdam edilmesi gerekmektedir.
Yapılan çalışma, bankaların müşterilerine sundukları hizmetlerin daha ileri seviyede
geliştirilmesi, müşterilerin bu yeniliklere karşı tutum ve davranışlarının belirlenmesi açısında
önemlidir.
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ETİK KAVRAMININ MESLEKİ YANSIMALARI: MUŞ İLİ MUHASEBE
ORGANİZASYONU YÖNETİCİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
Öğr. Gör. Dr. İnan KAYNAK
Muş Alparslan Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksekokulu
ORCID: 0000-0001-9944-1540
ÖZET
Etik hayatın her alanında var olan bir kavramdır. Kavram genel olarak iyi ile kötüyü belirleyen
ahlaki ilke, değer ve standartlar sistemi, davranış ve ilişkileri ahlaki açıdan yönlendiren değerler
bütünü olarak tanımlanmaktadır. Etik, tüm meslekler için önemli olmakla birlik bazılarında
mesleğin yürütülmesi ve çıkar çatışmalarının yaşanmaması için yazılı etik kurallar olarak da
karşımıza çıkmaktadır. Bu mesleklerden biride şüphesiz serbest muhasebeci ve mali müşavirlik
mesleğidir. Meslek mensupları pek çok açıdan önemli görevler ifa etmektedirler. Bu görevleri
ifa ederken işin kendisinden, mükelleflerinden ve çalışanlarından kaynaklı bazı etik sorunlar
yaşamaları ihtimal dahilidedir. Bu kapsamda, serbest olarak çalışan ve bir muhasebe
organizasyonunun yöneticisi olan meslek mensuplarının etik, mesleki etik kavramı ve meslekte
karşılaştıkları etik dışı uygulamaların varlığı ve bu uygulamaların meslekte devam niyetini ne
yönde şekillendirdiğini araştırılmıştır. Çalışma Muş ilindeki meslek mensubu sayısının nicel
araştırma yapmak için görece az oluşundan dolayı nitel olarak planlanmıştır. Bu bağlamda,
çalışmaya katkı sunan 9 gönüllü katılımcıya 6’sı ucu açık, 4’ü demografik olmak üzere toplam
10 soru yöneltilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, meslek mensupları etik kavramını ahlak
kavramıyla eş değer gördükleri ve aralarında bir ayrım gözetmedikleri tespit edilmiştir. Ayrıca
meslek mensuplarının etik kavramı ile ilgili bilgi sahibi oldukları ve mesleki başarının bu
kurallara bağlılıkla mümkün olacağını ifade etmişlerdir. Araştırmanın diğer bir sonucuna göre
ise meslek mensupları, meslekte etik dışı birçok uygulamanın olduğunu ve bu durumun
mesleğin itibarını zedelediğini inandıklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların etik dışı
uygulamalara verdikleri tepkilerin kendilerine yapıldığında farklı meslektaşlarına yapıldığında
farklı olduğu da gözlemlenmiştir. Son olarak meslek mensuplarının bu tür etik ihlallerin
meslekte hep var olacağı ve bazı meslek mensuplarının ise bu nedenlerle mesleği sürdürme
niyetini negatif yönde etkilediğini ifade etmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Etik, Mesleki Etik, Muhasebe Mesleği, Muhasebe Yöneticisi
PROFESSIONAL REFLECTIONS OF THE CONCEPT OF ETHICS: A
QUALITATIVE RESEARCH ON MANAGERS OF ACCOUNTING
ORGANIZATION IN MUS
ABSTRACT
Ethics is a concept that exists in all areas of life. The concept is generally defined as a system
of moral principles, values and standards that determine good and bad, and a set of values that
morally direct behavior and relationships. Although ethics is important for all professions, it
also appears as written ethical rules for the conduct of the profession and avoiding conflicts of
interest in some. One of these professions is undoubtedly the profession of independent
accountant and financial advisor. Members of the profession perform important duties in many
respects. While performing these duties, it is possible that they will experience some ethical
problems arising from the work itself, its taxpayers and employees.
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In this context, the concept of ethics, professional ethics and the existence of unethical practices
encountered by professionals who are self-employed and the manager of an accounting
organization, and how these practices shape their intention to continue in the profession were
investigated. The study was planned qualitatively because the number of professionals in Muş
province was relatively low to conduct quantitative research. In this context, a total of 10
questions, 6 open-ended and 4 demographic, were asked to 9 volunteer participants who
contributed to the study. According to the results of the research, it has been determined that
the members of the profession regard the concept of ethics as equivalent to the concept of
morality and do not distinguish between them. In addition, they stated that the members of the
profession have knowledge about the concept of ethics and that professional success is possible
with adherence to these rules. According to another result of the research, the members of the
profession stated that there are many unethical practices in the profession and they believe that
this situation damages the reputation of the profession. It was also observed that the responses
of the participants to unethical practices were different when they were done to themselves and
to different colleagues. Finally, the members of the profession stated that such ethical violations
will always exist in the profession and that some of the members of the profession negatively
affect their intention to continue the profession for these reasons.
Keywords: Ethics, Professional Ethics, Accounting Profession, Accounting Manager
GİRİŞ
İnsanlığın topluluklar halinde yaşaması, bir takım kültürel oluşumlara kaynaklık etmiştir. Bu
kültür oluşumları toplumların bölgelere, dünyayı algılayış biçimlerine ve yaşam tarzlarına
göre değişiklik gösteren etik anlayışlarının oluşmasını sağlamıştır (Çobanoğlu, 2021).
İnsanların toplumsal ve bireysel ilişkilerinin temelindeki değer ve yargıları konu edinmiş olan
etik (Kaplan, 2009), iki asırdan uzun bir süredir Felsefe başta olmak üzere birçok bilim dalı
tarafından inceleme konusu olmuş (Demir, 2020), toplum yaşamına yön veren ve çağdaşlık ön
koşulu olarak kabul edilen (Demirtaş, 2020), doğru ve iyi davranışın sistemli bir şekilde
kodlanması (Atatorun, 2017) ve neyin kötü olduğunu belirleyebilme çabası olarak ifade edilen
bir kavramdır (Çetin ve Demirkasımoğlu, 2015).
Günümüzde daha sık duymaya başladığımız (Akay, 2002) ve toplumsal yaşamın her alanında
karşımıza çıkabilen etik kavramı (Bilgin, 2018), normlara uygun davranışların önemini ortaya
çıkarmıştır (Akkaya ve Yıldırım, 2017). Etiğin normlaştırılması ve kodlaştırılıp uyulması
gereken davranışlara dönüştürülmesi anlamına gelen meslek etiği (Özkal Sayan, 2020), finansal
bilgi manipülasyonları ve muhasebe skandalları neticesinde (Daştan, Bayraktar ve Bellikli,
2015), diğer bütün mesleklerde olduğu gibi muhasebe mesleğinde de mesleki etiğe duyulan
ihtiyaç artmıştır. Meslek mensupları, kurallarda ve kararlarda anlaşamama veya değer
yargılarındaki farklılıklardan dolayı çelişkiye düşme gibi bazı sorunlarla karşı karşıya
kalabilmektedirler. Meslek mensuplarının etik açıdan ortaya çıkan bu sorunların giderilmesinde
meslek etiğinin öneminin anlaşılması (Kardeş Selimoğlu, 1997) dünyada olduğu gibi ülkemizde
de çeşitli düzenlemelerin yapılmasını beraberinde getirmiştir (Gökçelik, 2016).
Bu çalışmada etik ve muhasebe etiği ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. Muhasebe meslek
mensupları olan yeminli mali müşavir ve mali müşavirlerle mülakat görüşmeleri yapılarak
önceden oluşturduğumuz yarı yapılandırılmış sorularımız iletilmiştir. Bu sayede çalışmanın
amaçları olan meslek mensuplarının etik kavramı ile ilgili bilgi düzeyleri, etik dışı durumlarda
sergilen davranışların neler olduğu ve meslekte devam niyetlerinin ne olduğu sorularına cevap
aranmıştır.
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Etik kavramı ile ilgili araştırmaların genellikle nicel olarak yapılmış olduğu gözlemlenmiştir.
Bu sebeple nitel bir yöntem izlediğimiz bu araştırma ile alan yazınına katkı sunulacağı
düşünülmektedir.
1. ARAŞTIRMA KONUSU KAVRAMLAR
1.1. Etik
Bir arada yaşamayı öğrenen insanoğlu ortak değerlerden dolayı toplumsal bazı kuralların
oluşmasını sağlamışlardır. Yazılı veya yazısız olabilen bu kurallar seti, bireylerin birbiriyle ve
toplumla olan ilişkilerini düzenlemeye yardımcı olmuştur. Somut bir yapıda ve kanun başlığı
altında oluşturulan yazılı kurallar ile soyut ve yazılı olmayan kültür gelenek ve etik gibi kurallar
bu norm setinin bileşenleridir (Arıcıoğlu ve Tutan, 2008). Etik, tarih boyunca diğer birçok soyut
kavram gibi tartışmaların ve araştırmaların odağını oluşturmuş (Yanardağ, 2020) ve oldukça
geniş bir alanda değerlendirilmelere tabi tutulmuştur (Çetin, 2019). Yunanca “Ethos”
sözcüğünden gelen, “ahlak kuramı” veya “teorik ahlak” diye basitçe ifade edilebilen (Arda ve
Pelin, 1995) ve “âdet” anlamına gelen etik (Türkistanlı, 1997), ilk çağlarda sadece felsefecilerin
ilgi alnına girerken şimdilerde tüm bilim dallarınca incelenen bir kavramdır (Kaplan, 2009).
Etik, bilimsel inceleme açısından normların oluşumu ve kullanımı ile ilgili çalışmaları ifade
etmektedir (Çetin, 2019). Alan yazınında kavramın tanımlanmasında tam bir fikir birliği
olmamasına rağmen (Bilgin, 2018), genel olarak iyi ile kötüyü belirleyen ahlaki ilke, değer ve
standartlar sistemi (Çetin ve Demirkasımoğlu, 2015), davranış ve ilişkileri ahlaki açıdan
yönlendiren değerler bütünü (Arıcıoğlu ve Tutan, 2008) olarak tanımlanabilir.
Felsefi, sosyokültürel veya dini inançlar üzerine temellenmiş olan etik (Başbakkal ve Kılıç,
1997), birçok araştırmacı ve düşünür tarafından ahlak kelimesi ile eş anlamlı olarak
kullanılmıştır (Akay, 2002). Kavram olarak etik, ahlak kavramıyla doğrudan açıklanamamakla
beraber, bir toplumda oluşmuş olan ahlak kuralları sisteminin bütününe
göndermeler yaptığından (Çetin, 2019), bu iki kavramın tam olarak anlaşılması adına
aralarındaki ilişkinin açıklanması faydalı olacaktır (Çevikbaş, 2010). Arapça kökenli olan
ahlak, yaratılıştan edinilmiş huy özellikleri olarak değerlendirilmesine rağmen, zamanla bireyin
sosyal değerleri anlamında kullanılmıştır (Arda ve Pelin, 1995). Ahlak, bir grubun veya bireyin
eylemlerinin yanlışlığı veya doğruluğu, bu eylemlerin iyi veya kötü taraflarını, insanlığın
huzuru ve refahı için oluşturulan ilkeler, kurallar ve değerler bütünü şeklinde tanımlanmaktadır
(Özgener, 2020). Etiğin temeli olan ahlak (Özgener, 2020), ülkeler arasında hatta aynı ülkedeki
iller arasında da değişebilmektedir (Çelikkol, 2015). Ahlak, etikle benzer bazı özelliklere sahip
olmakla birlikte kapsamı daha dardır. Toplumların geneline yönelik (Çukacı, 2006), doğru
nedir önermesi ile ne yapılmalı uygulamalarını içeren (Akşit, 2016) toplumsal alanda geçerli
kurallar bütünü olarak ahlaktan belirgin bir şekilde ayrılan etik, (Yıldız, 2012), ahlaka nazaran
evrensel bir yapıdadır (Kayacı, 2019). Etik, insan ilişkilerindeki yüz ifadeleri ve ses tonu dahil
tüm nezaket kuralları ile yazılı veya yazısız, iyi ve doğru tüm insani davranışları içine
almaktadır (Özgür, 2016). Fakat etiğin ahlak üretme gibi bir misyonu yoktur. Yani etik iyiliği
üretmez, davranışı doğrudan emretmez veya yasaklamaz, iyilik fikrine nasıl ulaşıldığını açıklar
(Özkal Sayan, 2020). Özetle etik, olguya yönelik olarak iyiyi kötüden ve yanlışı doğrudan
ayırmayı sağlayan (Kaya, 2012) felsefi bir disiplinidir (Gökçelik, 2016).
Hemen her alanda görülen etik (Bilgin, 2018), farklı şekilde sınıflandırılmalara tabi
tutulmuştur. Bu sınıflandırılmalardan en geneli hedonizm ve stoizmin içinde yer aldığı klasik
etik yaklaşımı ile sensüalizm, intuitism ve natüralizmin gibi teorilerin yer aldığı modern etik
yaklaşımlarıdır (Akyol, 2002).
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Modern etik teorisinin içerisinde iki önemli ekolü ise teleolojik ve deontolojik teoriler
oluşturmaktadır (Atatorun, 2017). Egoizm, erdem ve faydacılık teorilerinden oluşan teolojik
yaklaşım; bir davranışın iyiliğini veya kötülüğünü, doğruluğunu veya yanlışlığını sonuçlarıyla
saptamaya çalışmaktadır. Adalet teorisi, relativist teoriler, Kant ahlakı ve haklar teorisinden
oluşan deontolojik teoriler ise davranışa yüklenen niyetleri ve bireylerin haklarını esas alarak
incelemektedir (Özgener, 2020). Son zamanlarda çokça gündeme gelen etik dışı skandallara
(Karabey ve Battal, 2018) bağlı olarak, davranışların etik değerler çerçevesinde olması
gerekliliği, etik konusundaki sınıflandırmaları çeşitlendirmiş ve meslek etiği kavramının
(Altınkurt ve Yılmaz, 2012) önemini ortaya çıkmıştır.
1.2. Meslek Etiği ve Muhasebe Mesleği
Toplumsal yaşamın her alanında var olan etik kurallar, iş yaşamında mesleklere göre de
karşımıza çıkmaktadır (Akbaş, Çalışkan ve Özarslan, 2009). Mesleki etik; bir mesleği yürüten
bireylerin, meslekleri ile ilgili işlem ve eylemlerde uyması gereken kurallar (Çevikbaş, 2010)
ile davranışların mesleki normlar açısından doğruluğu ya da yanlışlığı olarak tanımlanmaktadır
(Mutlu, 2019). Her mesleğin etik dışı davranışları engelleyecek (Daştan ve diğerleri, 2015)
kendine özgü ilkeleri vardır (Camadan, 2018) ve o meslekle ilgili kurulmuş olan oda benzeri
kuruluşlarca düzenlenen yazılı kurallardan oluşmaktadır (Kutlu, 2008).
3568 sayılı Yasa ile 1989 yılında meslek statüsüne kavuşturulmuş muhasebe (Kutlu, 2008),
Asurlularda başlayıp Mısırlılara oradan da Pacioli ile Avrupa ya geçmiş (Can, 2007; Webster,
1937) köklü bir bilim dalıdır ve diğer birçok alanda olduğu gibi bazı etik kuralar çerçevesinde
yürütülmektedir (Akbaş ve diğerleri, 2009). Bu kapsamda meslek mensubu her bireyin kişisel,
mesleki ve ahlaki özelliklere sahip olması ve mesleğin icrasını bu niteliklere göre yerine
getirmesi meslek etiğinin gereğidir (Daştan, ve diğerleri, 2015). Diğer bazı mesleklerde olduğu
gibi ayrıcalıklı bir konuma sahip olan muhasebe (Celayir, 2020) alanında ki mesleki etik,
meslek mensuplarının müşterilerine, meslektaşlarına, halka ve devlete karşı yüksek
standartlarla oluşturulmuş ahlaki davranışlar çerçevesinde hizmet etmesi anlamına gelmektedir
(Akay, 2002). Meslek mensubunun müşterileri ve devlete karşı sorumluluğu, devletin en büyük
gelir kaynağı olan vergilerin tahsiline kadar olan süreçte etik davranışlar sergilemesini
gerektirirken (Güney ve Çınar, 2012), halka karşı sorumluluğu ise finansal kararların
alınmasında objektif verilerin sunulması ve böylece bireylerin zarar ziyana uğramasının önüne
geçilmesini kapsamaktadır (Yücenurşen, Duman ve Polat, 2017).
Muhasebe, yalnızca teknik uzmanlık bilgisi ile yürütülen bir meslek değildir ve bazı etik
kurallar çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir (Bilen ve Yılmaz, 2013). Muhasebe alanında
mesleki etik ilke ve kurallar gelişmiş ülkelerde 1960’lardan itibaren gündeme gelmişken
ülkemizde 1995’ten sonra önem kazanmaya başlamıştır (Sayım ve Usman, 2016). Bu kapsamda
çeşitli ilke ve kurallar benimsenmiştir (Dinç ve Tunçer, 2015). Muhasebe mesleği ile ilgili ilk
etik düzenleme Amerikan Sertifikalı Serbest Muhasebeciler Birliğince (AICPA) 1966 yılında
yapılmıştır (Akbaba, 2018). Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) “Muhasebe
Mesleği için Meslek Yasası” adıyla 1998 yılında bir düzenleme yapmıştır (Bilen ve Yılmaz,
2013). Ülkemizde meslek mensupları ile ilgili kanun 1989 yılında 3568 sayılı kanun ile kabul
edilmesine (Özyürek, 2012) rağmen, etik kurallarla ilgili ilk denebilecek düzenleme; TÜRMOB
(Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği)
tarafından 2001 yılında 24557 sayılı yönetmelik ve tebliğlerce düzenlenmiştir (Gurbuz ve
Yilmaz, 2016).
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TÜRMOB’ a ilaveten kamuyu aydınlatma ilkesi esaslı olarak halka arz edilmiş şirketlerin
denetimini yapacak olan bağımsız denetçilerle ilgili düzenlemeyi Sermaye Piyasası Kurulu
(SPK) belirlemiştir (Akbaba, 2018). Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu, 02.11.2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 660 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile muhasebe ve denetim mesleğinin gelişimine katkı sunmuştur (Daştan
ve diğerleri, 2015).
Son yıllarda yaşanan skandalların muhasebe ile ilişkilendirilmesi (Gökgöz, 2012), muhasebe
mesleği ve meslek mensuplarında olması gereken etik davranışların tekrar tartışılmasına sebep
olmuştur (Demir ve Tanyıldızı, 2017). Mesleğin yürütülmesinde toplum yararının öncelemesi
ve dünyanın her yerinde meslek mensuplarının (Gür, 2018) tarafsızlık, gizlilik, dürüstlük,
güvenilirlik ve sorumluluk gibi ortak etik kurallara uyması (Pehlivan ve Koç, 2020), meslek
mensubu ile birlikte muhasebe mesleğinin gelişmesine katkılar sağlayabilecektir (Sakarya ve
Kara, 2010). Etik dışı davranışların yaygınlaşması ise toplumun geniş bir kısmını
etkileyebileceği gibi (Yıldız, 2015) mesleği de olumsuz yönde etkileyebilecektir.
2. YÖNTEM
Bu çalışmanın amacı meslek mensupları olan mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin etik
kavramı ile ilgili bilgi düzeyleri, etik dışı durumlarda sergilen davranışlarının neler olduğu ve
meslekte devam niyetlerinin ne olduğu düşünceleri araştırmaktır. Zengin bilgiye sahip olacağı
varsayılan durumların detaylı incelenmesine imkân vermesinden (Yıldırım ve Şimşek, 2006)
dolayı araştırmamızda amaçlı örneklem modeli kullanılmıştır. Araştırmada sorulacak soruların
tespiti için literatür incelemesi yapılarak açık uçlu sorular oluşturulmuştur. Ayrıca meslek
mensuplarının yaş, cinsiyet ve mesleki tecrübelerini öğrenmeye dönük demografik soru seti de
hazırlanmıştır. Çalışma kapsamında verilerin toplanmasından önce, T.C. Muş Alparslan
Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kuruluna, 01.07.2021 tarihinde
talepte bulunulmuştur. Kuruldan Sayı: 27.04.2021-10785 ve 6-31 karar numarası ile araştırma
yapma izni alınmıştır. Araştırma için amaçlı örneklem metodu kullanılarak nitel araştırma
yöntemi belirlenmiştir.
Nitel çalışmaların örneklem büyüklüklerinin kabul edilebilir ve inandırıcılığının kanıtlanması
çalışmanın kalitesini artıracaktır. Ayrıca elde edilen verilerin geçerlik ve güvenirlikleri de son
derece önemlidir (Başkale, 2016). Nastasi (2015), nitel çalışmalarda örneklem büyüklüğünün
belirlenmesinin kullanılan yönteme göre seçilmesi gerektiğini ifade etmiş ve anahtar bilgi elde
edilecek araştırmalarda beş katılımcının olmasını yeterli olarak kabul etmiştir. Araştırmada
amaçlı örneklem yönteminin belirlenmesi ve elde edilecek verilerde anahtar bilginin
katılımcıların etik konusundaki tutum ve davranışları olduğundan örneklemin beş ve üzeri kişi
olması yeterli kabul edilmiştir.
Nitel çalışmalarda geçerlilik ve güvenilirlik nicel araştırmalardan farklı olarak ele alınmaktadır
(Yıldırım ve Şimşek, 2013). Guba ve Lincoln (1982), nitel araştırmalarda geçerlik-güvenilirlik
yerine inandırıcılık (trustworthiness) olması gerektiğine dikkat çekerek inandırıcırlığı;
literatürde altın standart olarak kabul edilen inanılırlık, güvenilebilirlik, onaylanabilirlik ve
aktarılabilirlik olmak üzere dört ilke ile açıklamışlardır ve nitel çalışmanın doğruluğunun bu
ilkelerden bir veya birkaçının uygulanması ile sağlanabileceğini ifade etmişlerdir (Creswell,
2003). Holloway ve Wheeler (1996), inanılırlığı artırmak için; uzun süreli etkileşim, katılımcı
teyidi ve uzman incelemesi gibi yöntemlerin olduğunu ifade etmişlerdir. Uzun süreli etkileşim
araştırmacının ön yargılarından kurtulmasına yardımcı olacağı gibi Streubert ve Carpenter
(2011) bu sayede doğru ve eksiksiz yanıtlar alınmasının mümkün olacağını belirtmişlerdir.
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Bu kapsamda, çalışmanın inanılırlığını arttırmak için katılımcılar ile yüz yüze görüşme
yapılması planlanmıştır. Çalışma için, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli
Mali Müşavirler Odaları Birliğine (TÜRMOB) bağlı Muş Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
odası (MSMMMO) yetkilisi ile görüşme yapılarak çalışma hakkında bilgi verilmiştir. Odaya
kayıtlı 52 meslek mensubuna oda tarafından aktarılan çalışmaya katılım için gönüllü arandığı
bilgisi verilmiş, gönüllü olan 9 kişiyle 01.03.2021 ile 30.05.2021 tarihleri arasında yüz yüze
görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmelerde; Etik kavramının meslek mensuplarına neleri
çağrıştırdığı, mali müşavirlik mesleğinin etik kavramı ile olan ilişkisi, meslekte etik dışı
uygulamaların var olup olmadığı, varsa bunların neler olduğu, meslektaşlarından birinin etik
dışı bir uygulamaya maruz kalması durumunda ve kendisinin etik dışı bir muameleyle
karşılaştığında meslek mensubunun neler düşündüğü, kendisine karşı yapılan etik dışı
muameleyi gidermek için ne tür bir çabaya giriştiği ve son olarak etik dışı duyum ve
uygulamaların meslekte devam etme niyetini nasıl ve ne yönde etkilediği tespit edilmeye
çalışılmıştır.
Yetersiz sonuçları ele alma, verileri yanlış yorumlama gibi hatalar nitel çalışmanın inanılırlığını
tehlikeye atmaktadır (Başkale, 2016). Creswell (2003) bu tür hataların bertaraf edilmesi için
uzman incelemesini önermektedir. Uzman incelemesi; verilerin toplanması, analizi, sonuçların
yazılmasına kadar olan süreçte eleştirel bir bakış açısını içermektedir. Bu kapsamda
araştırmanın inanılırlığını arttırmaya dönük olarak nitel araştırma konusunda araştırmaları olan
uzman bir akademisyene başvurulmuş öneri ve eleştirileri çerçevesinde verilerin analizi
yapılmıştır. Elde edilen veriler ışığında, katılımcılar, gönüllü katılımcı (GK) olarak kategorize
edilmiştir. Gönüllü katılımcılarla ilgili bilgiler tablo 1’de verilmiştir.

Katılımcılar
GK1
GK2
GK3
GK4
GK5
GK6
GK7
GK8
GK9

Tablo 1. Katılımcı Bilgileri
Unvan
Cinsiyet Yaş
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Erkek
48
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Erkek
45
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Erkek
45
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Erkek
45
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Erkek
40
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Erkek
40
Yeminli Mali Müşavir
Erkek
43
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Erkek
42
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Erkek
44

Çalışma Süresi
21
8
30
25
19
10
8
18
22

Muş Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler odasına (MSMMMO) kayıtlı birkaç kadın mali
müşavir olmasına rağmen araştırmaya katılmak istememişlerdir. Tablo 1’den anlaşılacağı
üzere katılımcıların tamamı erkeklerden oluşmuştur ve katılımcılardan sadece biri Yeminli
Mali Müşavirdir. Meslekteki geçirdikleri sürelere, meslek mensubu yanında yardımcı eleman
olarak başladıkları süreler de dâhil edilmiştir.
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3.BULGULAR
Araştırma için meslek mensuplarıyla yapılan ön görüşme neticesinde müsait oldukları gün ve
saat bilgisi alınarak kendi bürolarında görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda yapılan
görüşmelerde açık uçlu 6 ve dört demografik soru sorularak bunlar kaydedilmiş ve daha sonra
yazıya dökülmüştür. GK1 ile GK9 arasında kodlanmış olan katılımcıların sorularımıza
verdikleri benzer ve açıklayıcı cevap niteliği taşımayanlar çıkarıldıktan sonra kalan cevaplar
aşağıda verilmiştir.
S1. Etik kavramı size neleri çağrıştırmaktadır?
GK1. Dürüstlük, tarafsızlık, mesleki yeterlilik ve özen, gizlilik, mesleki davranış ilkelerine
uymak.
GK6. Etik mesleki çalışmaların mesleğin gerektirdiği kurallara uymak.
GK7. Meslek mensuplarının mesleki görevlerinde temel etik ilkelere uyarak görevini ifa etmesi
gerekmektedir. Dürüstlük, Doğruluk, sır saklama, gizlilik mesleki davranış kurallarına uyarak
hareket etmesi gerekmektedir.
GK8. Genel olarak hereksin uyması gerektiği kurallar bütünü.
Katılımcıların cevapları incelendiğinde genel olarak etik kavramını doğruluk, dürüstlük,
vicdanlı olmak gibi ahlakla kavramlarla ilişkilendirdikleri görülmektedir. Bazı katılımcıların
ise etik kavramını doğrudan mesleki etik olarak anladıkları sadece bir katılımcının (GK8) etik
kavramına yakın bir açıklamada bulunduğu anlaşılmaktadır. Buradan hareketle katılımcıların
etik kavramını ahlak kavramı ile eşdeğer gördükleri söylenebilir.
S2. Mali müşavirlik mesleğinin etik kavramı ile olan ilişkisini nasıl tanımlarsınız?
GK1. Pratikte etik kavramıyla örtüşmeyen, sadece teori olarak kuralları oluşturulan içi boş
kavramlarla donatılmış uygulaması mümkün olmayan ilişki.
GK4. Meslektaşlarımıza çalışanlarımıza ve müşterilerimize karşı ahlaklı olmayı.
GK7. Meslek mensuplarının meslek icrasını yaparken mutlaka uyması gereken 5 temel etik
kural vardır. Meslek mensuplarının bu etik ilkelere uyduğunda daha başarılı olacağını
düşünmekteyim.
GK9. Etik kuralları mali müşavirin kalbidir.
Katılımcı cevaplarından, meslek mensuplarının etik kuralların mesleğin icrasında çok önemli
bir yer tuttuğu, bu kurallar çerçevesinde faaliyet yürütülmesi gerektiği ve bu kuralların meslek
mensuplarını başarıya götüreceği anlaşılmaktadır. Bazı katılımcılar mesleki etik kuralların içi
boş ve uygulanması zor kurallar olarak görmesine rağmen bazıları ise mesleki etik kuralların
mali müşavirlik mesleğinin kalbi kadar önemli olduğunu ifade etmişlerdir. Bu soruya verilen
cevaplar incelendiğinde meslek mensuplarının mesleki etik kavramını bildikleri ve ayrıca
meslekleri için öneminin de farkında oldukları denebilir.
S3. Mesleğinizde etik dışı gördüğünüz uygulamalar var mıdır? Bunlar nelerdir?
GK3. Evet. Meslektaşlarımızın fiyat düşürme politikası.
GK5. Çok fazla sayıda defter tutulması ve fiyat düşüklüğü. Meslek mensuplarının doymaması
daha çok mükellef isteği.
GK6. Ücret tarifesine uyulmaması ve birleriyle olan ilişkilerindeki yanlış Uygulamalar var.
GK7. Meslek mensuplarının bazılarının etik dışı hareket etmesi mesleki kurallara uyması
reklam yasağına uymaması haksız rekabette bulunması meslekle bağdaşmayan hareketlerde
bulunmaktadır.

215

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES & HUMANITIES
18-19 Sep, 2021 / MUŞ-TURKEY
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https:// www.ispecongress.org/
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

İki katılımcı hariç diğer katılımcılar meslekte ciddi manada etik dışı uygulamalar olduğunu
ifade etmişlerdir. En önemli etik dışı uygulama oda tarafından belirlenen ücretlere meslek
mensuplarının uymaması olarak ifade edilmiştir. Meslek mensuplarının açgözlü bir tavır
sergileyerek daha fazla defter tutma, reklam yasağına uyulmaması ve haksız rekabete girişme
davranışları sergiledikleri de verilen cevaplardan elde edilen başka bir sonuçtur. Etik dışı
uygulamaların ortadan kaldırılması için meslekte birlik olmadığı ve caydırıcı müeyyidelerin ise
uygulanmadığı elde edilen başka bir sonuçtur.
S4. Bir meslektaşınızın etik dışı bir uygulamaya maruz kalması size neler hissettirir?
GK1. Hiçbir şey hissettirmez, alışkanlıklarımız hayatımızda değişiklik nedeni değildir.
GK6. Mesleği değersizleştirmektedir.
GK7. Meslektaşlarımın etik dışı davranışları üzücü bir durumdur. Böyle durumların daha az
olmasını temenni ediyorum.
Katılımcıların meslektaşlarının karşılaştıkları etik dışı durumla ilgi düşünceleri bir katılımcı
hariç, genellikle etik dışı durumu tasvip etmediklerini ve bu durumların mümkün olduğunca az
olması gerektiği düşüncesini ortaya koymuştur. Karşılaşılan bu etik dışı uygulamaların
mesleğin değersizleşmesine neden olabileceği fikri ise ulaşılan başka bir sonuçtur.
S5. Size karşı etik dışı bir davranış olduğunda bu haksız durumu düzeltmek için ne tür
bir çabaya girişirsiniz?
GK1. Sizce ne yapılabilir, odaya şikâyet mi, üst kurulunuza şikâyet mi, karakola şikâyet mi,
savcılığa şikâyet mi, seçenekler bunlar. Siz karar verin sonuçlarını da araştırın.
GK3. Allah a havale ederim.
GK4. Odamıza bildiriyorum ve meslektaşımızı uyarıyorum.
GK5. İllaki üzerini kapatılacağını bildiğim için sineye çekeriz. Kötü olmanın bir anlamı yok.
Olmuyor yaptıkları yanlarına kalıyor hep.
Meslek mensuplarının etik dışı davranışın kendilerine yapılması durumundaki düşünce ve
eylemlerini ölçmeye dönük bu soruya verilen cevaplarda mevcut durumun ortadan
kaldırılmasına yönelik bazı tedbirlere başvurdukları gözlemlenmektedir. Etik dışı davranış
sergileyen meslektaşı uyarmak, ilgili odaya başvuru yaparak bu haksızlığı ortadan kaldırmak
gibi çabalara girişecekleri anlaşılmaktadır. Bir önceki soruda, meslektaşlarına karşı etik dışı
durumda sadece üzülür, kınarım ve mesleği değersizleştirir gibi cevaplar veren meslek
mensupları, kendileri etik dışı durumla karşılaştıklarında ise ilgili tarafla görüşme ve hatta
odaya şikâyete kadar farklı şekillerde tepki verebileceklerini ifade etmişlerdir. Bu durum
meslek mensuplarının kendilerine karşı etik dışı uygulamalara daha sert ve çözüm odaklı
tepkiler verebileceğini ortaya koymuştur. Birkaç katılımcının ise bu tür etik dışı uygulamalar
karşısında tepki vermeyeceği, “Allaha havale ederim”, “çaba göstermeye değmez” ve “şikâyet
merciini siz seçin” cevaplarından anlaşılmakta ve etik dışı uygulamaların çözümü konusunda
umutsuz olduklarını göstermektedir.
S6. Siz ve meslektaşlarınızın karşılaştıkları bu tür etik dışı uygulamalar, bu meslekte
devam etme niyetinizi nasıl ve ne yönde etkilemektedir?
GK1. İlk fırsatta başka bir iş uğraşı bulursa terk etmektir.
GK5. Maalesef bir çıkış yolu olursa meslek değişikliğini düşünüyorum.
GK6. Mesleği yapmaktan sıkılarak bırakmayı düşündürmektedir.
GK9. Mesleğimizi törpületiyor.
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Meslekte yaşanan etik dışı uygulamaların meslek mensuplarının işlerine devam niyetini
ölçmeye dönük sorduğumuz bu soruda iki katılımcı hariç, etik dışı durumlardan olumsuz
etkilendiklerini ve imkân olduğunda iş değiştirme niyetlerinin olduğunu ifade etmişlerdir. Bazı
katılımcılar ise ilk fırsatta mesleği bırakmayı düşündüklerini, bazı katılımcılar ise bir çıkış yolu
bulması halinde mesleği bırakacağını ifade etmişlerdir. Hatta etik dışı uygulamalardan dolayı
meslekten sıkılan ve değiştirmek isteyen meslek mensuplarının olduğu verilen cevaplardan
anlaşılmaktadır.
4.SONUÇ VE ÖNERİLER
Meslek mensuplarının meslektaşlarına, hizmet sundukları müşterilerine ve devlete karşı
davranışlarını düzenleyen mesleki etik (Kayıkçı ve Uygur, 2012), uyulması zorunlu bazı
kurallar içererek mesleklerin itibarının korunması ve arttırılmasında önemi rol oynar (Tuğay ve
Kılıç, 2017). Bir meslekteki etik değerlerin terk edilmesi, mesleğe olan toplumsal güven ve
desteğin kaybolmasına neden olabilir. Uzun vadede mesleğin yok olmasına zemin hazırlayabilir
(Yanardağ, 2020). Bu sebeple etik kuralların ilgili odalarca meslek mensuplarının genelinin
kabulü şeklinde bir kültür haline dönüştürülmesi önem arz etmektedir (Özgür, 2016). Ülkelerin
vergi tahsilatından önemli bir yere sahip olan Mali Müşavirlik mesleğinde karşılaşılan etik
sorunlarla ilgili olarak yaptığımız bu çalışmada elde ettiğimiz sonuçları şu şekilde özetlemek
mümkündür.
- Katılımcılar etik kavramını ahlak kavramı ile eşdeğer görmekte ve genel olarak aralarında bir
ayrım yapmamaktadırlar.
- Mesleki Etik kavramı ile ilgili bilgi düzeylerinin yüksek olduğu ve mesleki başarının ise ancak
mesleki etik değerlere bağlılıkla elde edilebileceğine inanmaktadırlar. Bu sonuç Güney ve
Çınar, (2012)’ın yaptığı ve meslek mensuplarının etik ilkelerden haberdar oldukları
çalışmasıyla uyumludur.
- Mesleklerinde etik dışı uygulamaların sıklıkla yaşandığının ve bu uygulamaların mesleğin
itibarına zarar verdiği düşüncesindeler. Bu sonuç Çelik ve Dağdeviren, (2015)’in yaptığı ve
meslek mensuplarının uygulamada birçok etik dışı davranışla karşılaşıldığı çalışması ile Gür,
(2018)’ün yaptığı meslek mensuplarının etik değerlere bağlı olmadığı ve Özçelik ve Keskin,
(2017)’in mükellef sayılarını arttırmaya dönük etik dışı davranışlar olduğu araştırma
sonuçlarıyla uyumludur.
- Etik dışı uygulamaları duyduklarında verdikleri tepki ile kendilerinin maruz kalması
durumunda verdikleri tepki arasında büyük farklılık bulunmaktadır. Başkasına yapılması
durumunda üzülen ve mesleğe zarar verdiğini düşünen meslek mensupları, kendileri etik dışı
uygulamalarla karşılaştıklarında sorunu gidermek için çaba sarf edeceklerini ifade etmişlerdir.
Bu durum sonuç mesleki gelişim açısından manidar görülmüştür. Çünkü etik dışı durumlara
kendine yapılmış gibi tepki verilmemesi sorunu büyütebilecektir.
- Bazı meslek mensuplarının ise öğrenilmiş çaresizlik benzeri davranış gösterdiği ve bu tür
sorunların hep var olacağını belirtmeleri de mesleğin geleceği açısından kaygı verici bir
durumdur.
- Son olarak etik dışı uygulamaların meslek mensuplarının meslekte kalma niyetini olumsuz
etkilediği ve birçoğunun ilk fırsatta mesleği bırakabileceği sonucuna ulaşılmıştır.
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Bu sonuçlar muhasebe mesleğinde etik kavramının önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu
nedenle meslek örgütleri; daha etkin denetim yapmalı, etik dışı uygulamalara caydırıcı cezalar
uygulamalı ve bu cezaların caydırıcılığını arttırmak için duyurmalı, etik dışı uygulamalara
verilen cezalarda indirim yapmamalı, etik dışı uygulamaların meslekten men edilmeye sebep
olabileceği algısını oluşturmalıdır (Güney ve Çınar, 2012). Meslek mensuplarına etik değerler
ile ilgili eğitimler verilmeli (Gülsünler, 2013) meslek mensuplarının etik düşünce kazanımları
temine çalışılarak, aksi uygulamalarda karşılaşacakları sonuçlarla ilgili bilgileri canlı
tutulmalıdır. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarca etik çalıştaylar yapılarak çağa
uygun etik kodların oluşturulmasına çalışılmalıdır. Her çalışmada olduğu gibi bu çalışmanın
da bazı kısıtları vardır. Öncelikle Az bir katılımcı ile ve sadece bir bölgede gerçekleştirilmesi
önemli bir kısıttır. Katılımcıların yüz yüze yapılan görüşlerde gerçek fikirlerini beyan etmeyip
gizlemiş olma ihtimalleri de mevcuttur. Katılımcıların tamamının erkek olması ve kadınların
etik görüşünün alınamamış olması da önemli bir kısıt olarak sayılabilir. Bu ve benzeri
çalışmaların farklı bölgelerde ve birçok meslek mensubu ile yapılması daha faydalı olacaktır.
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ENDÜSRTİ İÇİ TİCARET: TÜRKİYE’DE BAZI FASILLARA GÖRE
İHRACAT VE İTHALAT (2013-2020)
Ayşe ER
Konya Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı Doktora
ORCID: 0000-0002-5639-5764
ÖZET
Yeni dış ticaret hipotezlerinden biri olan endüstri içi ticaret, ülkelerin doğrudan refah
düzeylerini etkilemesi açısından uluslararası ticari kazançların sağlanması ve geliştirilmesi ile
endüstriyel yapının rekabetçi bir şekilde oluşturulması gibi unsurlara farklı bir pencereden
bakılmasına imkân sağladığı için oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Endüstri içi ticaret
kavramı genel olarak aynı endüstri içerisinde bulunan malların hem ihraç hem de ithal edilmesi
olarak açıklanabilir. Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisinin açıklayamadığı bu tip ticareti, Ürün
Farklılaştırması ve Ölçek Ekonomileri gibi faktörleri de göz önüne alarak Endüstri İçi Ticaret
kavramı açıklamıştır. Dış ticarette en yaygın olarak yapılan ticaret şeklide Endüstri İçi
Ticarettir. Endüstri içi ticaretin önemi ise ilk olarak Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun
(AET’nin) kurulması ile birlikte ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte mevcut bölgede
farklılaştırılmış malların satılması sonucu üretim hacminde olumlu anlamda bir
hareketlenmenin yaşandığı ve serbest ticaretin yaygınlaştığı saptanmıştır.
Bu çalışmada Türkiye’deki endüstri içi ticarete konu olan bazı ürün gruplarının (Kod 1, Kod
10, Kod 12, Kod 17 ve Kod 19) fasıllara göre ihracat ve ithalatını 2013-2020 yılları arası aylık
ve yıllık verilerle değerlendirmektir. Hangi ürün gruplarının hangi aylarda en yüksek ya da en
düşük ihracat ve ithalatının yapıldığı, ürün grubunun toplam ihracat ve ithalat içindeki payının
ne olduğu, seçili ürün grupları arasında toplam ihracatta ve ithalatta hangi ürün grubunun en
yüksek hangisinin en düşük payı aldığı saptanmaya çalışılmıştır. Genel olarak bakıldığında ise
fasıllara göre ihracat verileri değerlendirildiğinde 2013 ve 2021 yılları arasında en fazla ihracat
yapılan fasılın Kod 19 olduğu en az ihracat yapılan fasılın ise Kod 1 olduğu görülmektedir.
Fasıllara göre ithalat verileri değerlendirildiğinde ise en fazla ithalat yapılan fasılın Kod 10 en
az ithalat yapılan fasılın ise Kod 17 olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Endüstri İçi Ticaret (EİT), Fasıllara Göre İhracat, Fasıllara Göre İthalat
INTRA-INDUSTRY TRADE: EXPORT AND IMPORT ACCORDING TO SOME
SECTIONS IN TURKEY (2013-2020)
ABSTRACT
Intra-industry trade, which is one of the new foreign trade hypotheses, is of great importance
as it allows the factors such as the provision and development of international trade gains and
the competitive creation of the industrial structure from a different perspective in terms of
affecting the welfare levels of the countries directly. The concept of intra-industry trade can
generally be explained as both exporting and importing goods within the same industry. The
Intra-Industry Trade concept has explained this trade style, which cannot be explained by the
Theory of Comparative Advantages, by taking into account the factors such as product
Differentiation and Economies of Scale. The most common form of trade in foreign trade is
Intra-Industry Trade.
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The importance of intra-industry trade first emerged with the establishment of the European
Economic Community (EEC). Besides, it was determined that there was a positive movement
in the production volume and free trade became widespread, as a result of the sale of
differentiated goods in the current region.
In this study, exports and imports of some product groups in Turkey (Code 1, Code 10, Code
12, Code 17 and Code 19), which are subject to intra-industry trade, were evaluated according
to sections with monthly and annual data between 2013-2020. It has been tried to determine
which product groups have the highest or lowest exports and imports in which months, what is
the share of the product group in total exports and imports, which product group has the highest
and which product group has the lowest share in total export and import among the selected
product groups. In general, when the export data are evaluated according to the sections, it is
seen that the section with the most exports between 2013 and 2021 is Code 19, and the section
with the least exports is Code 1. When the import data are evaluated according to the sections,
it is seen that the section with the most imports is Code 10 and the section with the least import
is Code 17.
Keywords: Intra-industry Trade, Export According to the Sections, Import According to the
Sections
GİRİŞ
Türkiye, kendi gereksinimlerini yerine getirmek ve ekonomisindeki yaşanan değişime uyum
gösterebilmek için kalkınmayı hedeflemiş ve sanayileşmeye oldukça önem vermiştir.
Cumhuriyetin ilk zamanlarından bu yana geçen süreç içerisinde tarım sektörü ile sanayi sektörü
arasında bu nedenden dolayı denge sağlanmıştır fakat sonraki dönemlerde sanayi sektörü milli
gelir içerisinde daha fazla yer almaya başlamıştır. Böylelikle tarım sektörünün hem toplam
istihdamdaki payı hem de milli gelirdeki payı düşmüştür. Fakat tarım sektörü tüm dünyada
olduğu gibi Türkiye’de de halen oldukça önemli bir sektördür ve yerini korumaktadır.
Geleneksel iktisat teorileri, sanayi ile tarım malları arasındaki ilişkiyi başka bir deyişle
endüstriler arası dış ticaretin sebeplerini araştırır ve analiz eder. Fakat modern dünyaya
bakıldığında ülkelerin birbirleriyle oldukça kolay bir şekilde ikame edilebilen ve aynı endüstri
içerisindeki malların farklılaştırılarak yapıldığı görülmektedir. Günümüz dünyasında
bakıldığında gelişmiş olan ülkelerin birbirleriyle yapmış oldukları toplam ticaretin büyük bir
bölümünün aynı endüstriye sahip farklılaştırılmış malların ticaretinin yapıldığı endüstri içi
ticaret şeklinde olduğu görülmektedir. Endüstri içi ticaret kavramı, Karşılaştırmalı Üstünlükler
Teorisinin açıklamada yetersiz kaldığı bu tür ticareti, Ölçek ekonomileri ve Ürün
Farklılaştırması gibi faktörleri de dikkate alarak açıklamıştır. Endüstri içi ticareti sistematik bir
biçimde analiz eden ilk iktisatçılar Grubel Llyod (1975)’dir. EİT ilk olarak Avrupa Ekonomik
Topluluğu’nun (AET’nin) kurulmasıyla birlikte önemli olmuş ve farklılaştırılmış hizmet ve
ürünlerin satılmasıyla beraber üretim artma eğilimine girmiştir.
Endüstri-içi dış ticaret aynı endüstri grubunda yer alan; fakat marka, kullanım özellikleri, kalite
ve dış görünüş bakımından bazı farklılıklara sahip malların aynı zamanda ithal ve ihracına
dayanan bir dış ticaret çeşididir. Endüstri içi dış ticaret düzeyi ürün farklılaştırmasının derecesi,
bölgesel birleşme hareketlerinin katılımı, ülkenin coğrafi olarak büyüklüğü ve kişi başına milli
gelir ile beraber artmakta, ürün standartlaştırma derecesi, dış ticaret üzerindeki engellerin
artması ve faktör donanımı farklılığının artması ile beraber azalmaktadır.
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Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki endüstri içi ticarete konu olan bazı ürün gruplarının fasıllara
göre ihracat ve ithalatını 2013-2020 yılları arası aylık ve yıllık verilerle değerlendirmektir.
Hangi ürün gruplarının hangi aylarda en yüksek ya da en düşük ihracat ve ithalatının yapıldığı,
ürün grubunun toplam ihracat içindeki payının ne olduğu, seçili ürün grupları arasında toplam
ihracatta hangi ürün grubunun en yüksek hangisinin en düşük payı aldığı saptanmaya
çalışılmıştır.
ENDÜSTRİ İÇİ TİCARET KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Uluslararası ticaret ile ilgili modelleri meydana getirmek için öncelikli olarak “endüstri”
kavramının iktisadi anlamına yönelik bir şekilde tanımlanması gerekmektedir (Lloyd, 2002:
15). Endüstri denince kavram olarak ilk akla gelen çoğunlukla malların üretim ve/veya tüketim
bağlantıları olarak dikkate alınmaktadır. Bu durumda kavramın biçimlenmesinde arz ve talep
yönlü olmak üzere iki yaklaşımdan faydalanılmaktadır. Arz yönlü yaklaşım, malların üretim
teknolojilerindeki benzerlikleri dikkate alınacak olunur ise “endüstri” aynı girdileri veya aynı
üretim teknolojisini kullanarak, üretim yapan firmaların bir araya getirdiği bir grup olarak
tanımlanmaktadır. Talep yönlü yaklaşımda ise endüstri tanımı malların ikame edilebilirlikleri
ve birbirlerine benzerliklerini göz önünde bulundurmaktadır. Bu doğrultuda “endüstri” yakın
ikame olabilecek derecede birbirine benzeyen malları üreten firmaların bir araya geldiği grup
olarak açıklanabilir (Kurul, 2010: 9).
Endüstri içi ticaret (EİT) ise birbirine benzer yapıda olan ülkeler arasında üretilmiş olan
farklılaştırılmış malların ticareti olarak tanımlanmaktadır. Başka bir tanıma göre İET, GrubelLlyod (1975) tarafından yapılan araştırmada belli bir endüstride üretilmiş olan bir malın ithalat
değeri ile ihracat değerinin birbirini karşılamasıdır. Yani, bir malın eş zamanlı olarak ihraç ve
ithal edilmesidir. Literatürde ise EİT; endüstri-içi dış ticaret, ticaret çakışması, iki yönlü ticaret,
karşılıklı çekiş, yatay ticaret, benzer ürünlerde iki yönlü ticaret şeklinde de kullanılmıştır (Can,
2011: 4). EİT genellikle monopolcü rekabet, farklılaştırılmış mal talebi, ölçek ekonomileri ve
mukayeseli üstünlükler teorisinden yararlanılarak açıklanmaktadır. Endüstri içi ticaretin
hesaplanması için ülkeler arasında yapılan birçok endeks ortaya çıkmıştır. Genellikle en yaygın
kullanılan standart Grubel- Llyod endeksi (GL)’dir (Handjiski vd, 2010: 15; Grubel ve Llyod,
1975: 21-2):
GL= ∑%, W, GL, = ∑%, X,
∑%, BX, M, C

M, / ∑%, BX,

M, C* GL, =∑%, BX,

M, C- ∑%, |X,

M, | /

Burada denklemdeki değişkenlere bakıldığında GL, değişkeni, t yılında yapılmış olan endüstri
içi ticaret endeksini ifade eder. W, , i değişkeni i malının t yılındaki o yıl içerisinde yapılmış
olan toplam ticaret hacmindeki payını, X, M, ise i malının ülkeler arasında yapılmış olan ihracat
ve ithalatını ifade etmektedir.
Endüstri içi ticaret endeksi başka bir formül ile türetilirse;
Bi =

∑K
L EBF GH CIBF IH CJ
∑K
L BF GH C

veya Bi= 1-

|F IH |
F GH

Bu denklemde endeksin 0 ile 1 aralığında bir değer aldığı göz önünde bulundurulmak kaydıyla,
bir ülkenin söz konusu olan mevcut malı sadece ithal veya ihraç etmesi (endüstri içi ticaretin
olmadığı durum) durumunda endeks değeri 0 olmaktadır.
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Fakat aynı malın ihracatı ve ithalatının eşit olması durumunda ise endeks değeri 1 olmaktadır
yani endüstri içi ticaret seviyesi maksimum düzeyde demektir. Grubel-Lloyd endeksi statik bir
ölçüttür ve belirli bir yıl içinde EİT’i ölçer. Bu sebepten dolayı iki dönem arasındaki
değişimleri ölçemez (Şahin, 2016:179).
Grubel-Lloyd endeksi EAT ve EİT’ in eşitlenmesi şeklinde aşağıdaki gibi de geliştirilebilir
(Grubel ve Lloyd, 1971).
Bi= [1-

|F IH |
F GH

]. 100 = 100- Ai

Yine denklemdeki değişkenlere bakıldığında MN ve ON sırasıyla yerli ülke para birimi cinsinden
aynı endüstrideki ihracat ve ithalat değerlerini ifade eder. PN değişkeni EİT’ in QN değişkeni ise
EAT’ in toplam ticaret içindeki yüzdesel olarak paylarını ifade etmektedir. İki endekste 0 ile
100 değerleri aralığında yer alır. Bir endüstride ithalatın ihracata eşit olması durumunda QN=0
ve PN=100 değerlerini alır. Bu durum EİT’in tam olduğu EAT’ın ise hiç olmadığı anlamını
taşır. Tersi bir durumda ise, yani EİT’in hiç olmadığı EAT’ın ise tam olduğu durumlarda
endeks rakamları QN=100, ve PN=0 değerlerini alır. Endeksin bu değerleri alması demek
endüstrinin yalnızca ihracat yaptığı, ithalatı ise hiç yapmadığı anlamına gelir. İthalat ve ihracat
rakamları yakınlaştığında ise EİT artar ve PN’ in endeks değeri de 100’ e yaklaşır.
Bilhassa sanayileşmiş ülkelerin; sermaye ve faktör yapılarının, teknoloji düzeylerinin giderek
birbirine benzemesi, bu ülkelerin birbirleriyle yaptıkları ticaretin giderek endüstri içi nitelik
kazanmasına imkân vermiştir. EİT, ülke içerisinde hem tüketiciye hem de üreticiye,
karşılaştırmalı üstünlüklere kıyasla daha çok kazanç sağlamaktadır. Bunun sebebi, EİT
sayesinde üreticiler daha az sayıda malın çeşitlerini yüksek verimlilik, düşük maliyet ve daha
büyük bir ölçekle üretebilmektedirler. Bu sayede tüketiciye ulaşan malların çeşitliliği de
artmaktadır. Bu durumda ise gelir dağılımında ticaretin olumsuz etkileri azalmaktadır. EAT
(Endüstriler Arası Ticaret)’de her ülke giderek sahip olduğu faktör istikametinde uzmanlaştığı
için, ticaret sonrası potansiyel kişi başına düşen gelirde artış olmasına rağmen, ticaretten
istifade edecek kişi sayısı çok az olmaktadır. Fakat EİT yapan ülkelerin nispi faktör arzları
birbirine benzediği için ve ürün farklılaştırması ile ölçek ekonomileri sonucu doğan çeşitlilik
ve büyüyen ölçekten sağlanan fayda artacağından, bu ülkelerde nispeten de olsa ticaret gelir
dağılımını olumlu etkilemektedir (Bilici, 2007: 23).
Falvey’e göre, ülkeler imalat sanayi sermaye yoğun üretim şekliyle çalışsa da, farklı bir
sermaye ve emek bileşimini elinde bulunduracağından bir tek homojen mal üretilmeyecektir.
Daha düşük emek-sermaye oranı ile çalışan ülkelerde daha düşük kaliteli mallar üretilecektir.
Daha yüksek emek-sermaye oranı ile çalışan ülkelerde ise kalitesi daha yüksek mallar
üreteceklerdir. Emek yoğunluğu fazla olan ülke nispeten düşük kaliteli mal ihraç ederken,
sermaye yoğunluğu fazla olan ülke ise daha kaliteli mal ihraç edecektir. (Falvey, 1981:2)
EIT analizlerinde geliştirilen modellerin açıklama gücünü ve başarısını arttırmak üzere yapılan
önemli bir ayrım vardır. Dikey ve yatay farklılaşma şeklinde yapılan bu ayrım, EİT’in daha
yoğun ve detaylı incelenmesine fırsat vermiş ve büyük bir kabul görmüştür. Abd-el Rahman
(1991) ile başlayan, Greenaway, Hine ve Milner (1994) ve Aturupane, Djankov ve Hoekman
(1999) ile devam eden bu yaklaşımlarda, dikey ve yatay EIT’in belirleyicilerinin birbirinde
farklı olduğu belirtilmiştir (Byun ve Sang-Hyop, 2005:1).
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Endüstri içi ticaret dikey ve yatay endüstri içi ticaret olmak üzere ikiye ayrılır. Sermaye yoğun
mallar genellikle yüksek kalite mallar olup, emek yoğun mallar ise düşük kalite mallar olarak
bilinmektedir. Mallar kalitelerine göre dikey ve yatay olarak farklılaştırılmaktadır: Benzer
ülkeler arasındaki birbirine benzeyen kalitede malların karşılıklı ticareti yatay EİT olarak,
benzer şekilde farklı kalitede üretilmiş farklılaştırılmış malların ticareti ise dikey EİT olarak
tanımlanmaktadır Dikey farklılaştırılan mallar çoğunlukla kalifiye emek tarafından
üretilmektedir. (Baleix ve Egido, 2005:2).
Endüstri içi ticaretin ölçümünde genel olarak standart Uluslararası Ticaret Sınıflandırması
(SITC) kapsamındaki ithalat ve ihracat verilerinden faydalanılmaktadır. SITC kapsamında
uluslararası ticarette yer alan ürünlere ilişkin ithalat ve ihracat verileri farklı düzeylerde
toplulaştırılmaktadır. Toplulaştırma düzeyi ürün sınıflandırması için baz alınan basamak
sayısına (1’den 5’e kadar) bağlı olarak farklı biçimde ortaya çıkmaktadır. Bu durumda ürün
sınıflandırmasındaki basamak sayısının arttırılması ayrışmanın artmasına (toplulaştırma
düzeyinin azalmasına) yol açmakta, azaltılması ise toplulaştırma düzeyinin artmasına yol
açmıştır (Küçükahmetoğlu, 2001:130).
Endüstri içi ticaretin ölçümünde baz alınacak olan toplulaştırma düzeyinin belirlenmesi
oldukça önemlidir. Ölçümlerde ürün bazında ayrıştırmanın yüksek düzeye ulaşması
durumunda endüstri içi ticaret endeks değeri daha düşük düzeylerde olmaktadır. Öte yandan
ölçümler için yüksek düzeyde toplulaştırılmış ürün grupları baz alındığında ise endüstri içi
ticaret endeks değeri olduğundan daha fazla hesaplanabilmektedir (Mardas, 1992).
LİTERATÜR TARAMASI
Endüstri-içi ticaretin analizine yönelik çok sayıda çalışma yapılmış olsa da bu çalışmada,
yalnızca ele alınan ülke ve ülke grubu itibariyle yapılan bazı çalışmalara ve ulaşılan sonuçlara
aşağıdaki Tablo 1’de değinilmektedir1.

1

Tablo 1 yazar tarafından hazırlanmıştır.
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Tablo 1: Endüstri-içi Ticaret Analizine İlişkin Seçilmiş Bazı Çalışmalar
Yazarlar
Kapsam ve Dönem
Yöntem
Bulgular
Sanayileşmiş 10 ülke
(Kanada, İtalya,
Fransa, İngiltere,
Avrupa Ortak Pazar (AET) ülkeleri
GrubelLüksemburg,
arasında yapılan ticaret artış
Grubel-Lloyd
Llyod
Belçika, ABD,
oranının
Endeksi.
(1975)
Japonya, Hollanda,
%71 düzeyinde EİT şeklinde olduğu
Almanya ve
sonucuna varılmıştır.
Avustralya).
1959-1967 dönemi.
AB üyesi ülkeler ile Türkiye
arasında yapılan ticaretin
Erk ve
karşılaştırmalı üstünlüklere
Türkiye ve AB
Endeks
Tekgül
dayandığı sonucuna ulaşılmıştır,
1993-1998 dönemi.
Hesaplama
(2001)
fakat yapılan ticaretin yapısının
dikey mal farklılaştırması olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.
Avrupa Birliği (AB) ile Macaristan
Fertö ve
Macaristan ve
arasında yapılan tarım ürünleri dış
Grubel-Lloyd
Hubbard
Avrupa Birliği
ticaretinin genellikle dikey endüstriEndeksi
(2001)
1992-1998 dönemi.
içi ticaret şeklinde gerçekleştiği
sonucuna ulaşılmıştır.
Endüstri içi ticaret oranının
Türkiye’nin dış ticaretinde artmakta
Çepni ve
Türkiye-AB-OECD
Grubel-Lloyd
olduğu saptanmıştır, ayrıca diğer
Köse
1988–1998 dönemi.
Endeksi
ülkelere kıyasla Türkiye ve AB
(2003)
arasındaki endüstri içi ticaretin daha
yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.
“Tarımsal ürünler ve gıda ürünleri”
ürün grubunda Merkezi ve Doğu
AB-15 ülkeleri,
Avrupa ülkeleri ile Bağımsız
Baltık ülkeleri,
Devletler Topluluğu ülkeleri
Bağımsız Devletler
arasındaki Grubel Lloyd Endeks
Luka ve
Topluluğu ülkeleri ve
Grubel-Lloyd
değerleri, sırasıyla 0,0887 ve
Levkovych
Ukrayna, OECD
Endeksi
0,0863’dir. Ukrayna ile “Tarımsal
(2004)
ülkeleri, OECD-Dışı
ürünler ve gıda ürünleri” ürün
ülkeler, Merkezi ve
grubunda endüstri içi ticaretin en
Doğu Avrupa ülkeleri
fazla yapıldığı ülkeler arasında
1996-2002 dönemi.
Makedonya, Rusya ve Moldova
bulunmaktadır.
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Eşiyok
(2005)

Türkiye ve AB
ülkeleri

Grubel-Lloyd
Endeksi

Şimşek
(2005)

Türkiye ve OECD

Grubel-Lloyd
Endeksi

Kaya ve
Gacener
(2005)

Türkiye

SITC Rev2 2
basamaklı
ayrım

Aydın
(2008)

Avrupa Birliği ve
Türkiye, Avrupa
Birliği Dışı ve
Dünya,
1989-2005 dönemi.

Grubel-Lloyd
Endeksi,
Düzeltilmiş
Grubel-Lloyd
Endeksi

Erün
(2010)

Türkiye ve AB
1995-2009 dönemi.

Grubel-Lloyd
Endeksi
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AB ile Türkiye arasında endüstri-içi
ticaretin yüksek olduğu ürünler
arasında meyveler, yağlı tohumlar,
bitkisel ve hayvansal yağlar,
alkolsüz ve alkollü içecekler ve
diğer gıda maddeleri yer almaktadır.
Türkiye ve OECD arasındaki
ticarette, düşük kalite dikey endüstri
içi ticaret olduğu saptanmıştır.
Türkiye’nin genel itibariyle yüksek
EİT oranlarına sahip olduğu ülkeler
arasında; Ukrayna, Rusya
Federasyonu, Romanya, Yunanistan
ve Bulgaristan yer alır.
Düşük olan ülkeler ise; Suriye,
Moldova, İran, Gürcistan,
Azerbaycan ve Arnavutluk’tur. EİT
oranlarının nispeten yüksek olduğu
ülkelerle yapılan ticarette, endeks
değeri 0,50’nin üzerinde olan ürün
gruplarının, makine ve taşıma
ekipmanları, kâğıt ve kâğıt ürünleri,
deri, plastik ürünler, kimyasallar,
demir ve çelik, madencilik ürünleri,
gıda ve canlı hayvanlar ve tarımsal
ürünler olduğu gözlenmiştir
Çalışma sonucunda 2005 yılı için
hesaplanan Grubel-Lloyd Endeks
değeri tüm ürün grupları için:
Türkiye ile Ukrayna için 0,06,
Türkiye ile Azerbaycan için 0,05 ve
Türkiye ile Rusya için 0,02
sonuçlarını vermiştir.
AB-15 ülkeleriyle yapılan canlı
hayvan ve gıda ticaretinde EİT’in
oranının giderek azaldığı
gözlenmiştir. Fakat Romanya,
İrlanda, İspanya, Danimarka,
Bulgaristan ve Macaristan ile
yapılan ticarette EİT oranının
yükseldiği gözlenmiştir.
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Başkol
(2010)

Türkiye ve Orta Asya
Türk Cumhuriyetleri,
1992-2009 dönemi.

Grubel-Lloyd
Endeksi

Türkiye ile Orta Asya Türk
Cumhuriyetleri arasında yapılan dış
ticaretin endüstri-içi ticaretten
ziyade endüstriler-arası ticaret
olduğu saptanmıştır. Grubel-Lloyd
Endeks değeri 1992 yılında 0,017
iken 2009 yılında 0,063 düzeyine
çıkmıştır.

Şahinli
(2012)

Türkiye ve AB
Ülkeleri
2008 yılı.

Açıklanmış
Karşılaştırmalı
Üstünlükler
indeksi
(AKÜ)

Türkiye’nin canlı hayvancılık
sektöründe, AB pazarında rekabet
gücünün olmadığı saptanmıştır.

Mercan &
Yergin
(2012)

Grubel-Lloyd Endeksi “Canlı
hayvanlar ve gıda maddeleri” ürün
grubunda 2008 yılından sonra bir
artış yaşayarak 2010 yılında 0,96
düzeyine çıkmış, “Başlıca sınıflara
ayrılan işlenmiş mallar” ürün
grubunda ise 2009 yılı ve
sonrasında bir artış yaşayarak 2011
yılında 0,55 düzeyine çıkmıştır.
Türkiye ve Rusya arasındaki
ticaretin büyük oranda endüstrilerarası ticaret olduğu saptanmıştır.
Fakat iki ülke arasındaki gıda
ürünleri ve canlı hayvanlar
ticaretinin ise endüstri-içi ticaret
şeklinde gerçekleştiği saptanmıştır.
Letonya’nın tarım ürünleri bazında
dış ticaret yapısının endüstri-içi
ticaret niteliğinde olduğu
saptanmıştır.

Türkiye ve BosnaHersek,
1997-2011 dönemi.

Grubel-Lloyd
Endeksi

Kalaycı
(2013)

Türkiye ve Rusya

Grubel-Lloyd,
İhracat
Benzerlik ve
Açıklanmış
Karşılaştırmalı
Üstünlükler
Endeksleri

Hazners ve
Jirgena
(2013)

Letonya

Grubel-Lloyd
Endeksi

Türkiye ve AB-15
ülkeleri

Abd-el
Rahman’ın
birim değer
yöntemi ve
Grubel-Lloyd
endeksi

Türkiye ve AB-15 ülkelerinin
seçilmiş tarımsal gıda ürünleri
bazında yapmış oldukları ticaretin
dikey endüstri-içi ticaret şeklinde
olduğu saptanmıştır.

Balassa’nın
AKÜ Endeksi

Beyaz Rusya’nın rekabet gücü bal
ve yumurta, et ve süt ürünleri
ihracatında varken, canlı hayvanlar
ve diğer hayvansal menşeli
ürünlerin ihracatında yoktur.

Şahin
(2015)

Bashimov
(2016)

Beyaz Rusya
2001-2014 dönemi.
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Mangır ve
Fidan
(2017)

Bashimov
(2018)

Türkiye

Grubel-Lloyd
Endeksi

Türkiye’nin tarım sektöründeki
endüstri içi ticaret oranları oldukça
yüksek bulunmuştur.

Türkiye.
2001-2015 dönemi.

Açıklanmış
Karşılaştırmalı
Üstünlükler
Endeksi,
Açıklanmış
Simetrik
Karşılaştırmalı
Üstünlükler
Endeksi,
Grubel-Lloyd
Endeksi ve
Net Ticaret
Endeksi

Türkiye’nin rekabet gücünün canlı
hayvanlar ve hayvansal ürünlerde
düşük olduğu tespit edilmiştir.
Fakat HS 03 (Su ürünleri) ve HS 05
(Diğer hayvansal menşeli ürünler)
ürünlerde endüstri-içi ticaret
seviyesinin yüksek olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.

TARIM SEKTÖRÜNDE SEÇİLİ ÜRÜNLERDE FASILLARA GÖRE İHRACAT
2013 ve 2021 yılları arasında genel ticaret sisteminde ihracat performansına bakıldığında seçili
ürün gruplarından hangilerinin olumlu veya olumsuz rol aldığını, bir başka deyişle hangi ürün
gruplarının yurtdışı pazarlarda daralma ya da genişleme yaşadığını incelemek, gerek hedefler
belirlemek gerekse mevcut eğilimi anlamak bakımından oldukça önemlidir. Bu doğrultuda bu
çalışmada genel ticaret sisteminde yer alan tarım sektöründeki önemli ihracat fasıllarından olan
Kod 1 (canlı hayvanlar), Kod 10 (hububat), Kod 12 (yağlı tohum ve meyveler, muhtelif tane,
tohum ve meyveler, sanayide ve tıpta kullanılan bitkiler, saman ve kaba yem), Kod 17 (şeker
ve şeker mamulleri) ve Kod 19 (Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık
ürünleri) dış ticaret istatistik verileri TÜİK’ten elde edilmiş ve Tablo 2’de düzenlenerek aylar
ve yıllar itibariyle değerlendirilmiştir. Aşağıda Tablo 2’de genel ticaret sisteminde fasıllara
göre ihracat ilgili ürün grupları ve yıllar itibariyle gösterilmiştir2 (https://data.tuik.gov.tr).

2

Tablo 2 yazar tarafından hazırlanmıştır.

231

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES & HUMANITIES
18-19 Sep, 2021 / MUŞ-TURKEY
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https:// www.ispecongress.org/
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

Tablo 2: Fasıllara Göre İhracat (Değer: Bin ABD Dolar)
Fasıllara göre ihracat, (genel ticaret sistemi) (Değer: Bin ABD $)
Yıl

Kod

Fasıllar

Toplam

Ocak

Şubat

Toplam

31 037 940

15 028 921

16 009 019

Canlı hayvanlar

14 329

8 640

5 689

10

Hububat

60 561

26 121

34 440

12

Yağlı tohum ve meyveler,
muhtelif tane, tohum ve
meyveler, sanayide ve tıpta
kullanılan bitkiler, saman ve
kaba yem

120 818

69 621

51 198

17

Şeker ve şeker mamulleri

135 426

65 151

70 275

19

Hububat, un, nişasta veya süt
müstahzarları, pastacılık
ürünleri

297 588

138 320

159 268

Kod

Fasıllar

Toplam

Ocak

1

2021

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Fasıllara göre ihracat, (genel ticaret sistemi) (Değer: Bin ABD $)
Yıl

Toplam

2020

169 657 940

14 701 517

Şubat
14 608 402

Mart
13 353 475

Nisan
8 978 485

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

9 957 690

13 460
884

14 891
633

12 457
236

15 991 535

17 319 636

16 090 693

17 846 755

1

Canlı hayvanlar

83 406

6 238

6 268

6 425

3 133

3 014

3 749

9 762

5 059

9 623

12 412

8 606

9 117

10

Hububat

289 970

26 859

26 754

26 855

29 078

19 061

14 328

22 593

29 014

16 598

25 830

31 499

21 502

12

Yağlı tohum ve meyveler,
muhtelif tane, tohum ve
meyveler, sanayide ve tıpta
kullanılan bitkiler, saman ve
kaba yem

446 384

41 647

42 416

42 161

32 200

26 016

28 167

34 746

25 333

35 319

46 200

38 210

53 969

17

Şeker ve şeker mamulleri

670 795

53 317

50 992

58 111

46 076

38 769

52 636

51 152

48 173

59 768

69 626

59 278

82 899

19

Hububat, un, nişasta veya süt
müstahzarları, pastacılık
ürünleri

2 079 037

158 106

172 071

170 468

177 076

150 454

164 598

171 933

145 583

189 204

204 690

171 005

203 848
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Fasıllara göre ihracat, (genel ticaret sistemi) (Değer: Bin ABD $)
Yıl

2019

Kod

Fasıllar

Toplam

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Toplam

180 832 722

13 874 826

14 323 043

16 335 862

15 340 620

16 855 105

11 634 654

15 932 005

13 222 876

15 273 580

16 410 782

16 242 650

15 386 718

1

Canlı hayvanlar

84 612

5 023

6 128

6 884

6 525

4 660

7 681

11 917

6 528

10 083

7 261

5 909

6 014

10

Hububat

345 165

34 906

34 178

37 660

28 124

25 179

21 672

26 014

23 517

23 642

33 631

32 929

23 714

12

Yağlı tohum ve meyveler,
muhtelif tane, tohum ve
meyveler, sanayide ve tıpta
kullanılan bitkiler, saman ve
kaba yem

527 642

46 480

57 478

48 429

33 749

39 391

15 397

22 619

31 354

33 447

96 628

46 364

56 306

17

Şeker ve şeker mamulleri

641 106

51 658

52 319

52 646

53 007

58 664

34 402

55 471

43 554

55 770

59 462

56 082

68 071

19

Hububat, un, nişasta veya süt
müstahzarları, pastacılık
ürünleri

1 912 227

148 901

144 251

161 751

160 500

162 089

96 657

159 639

139 823

171 713

191 440

184 151

191 312

Kod

Fasıllar

Toplam

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Toplam

177 168 756

13 080 097

13 827 133

16 338 254

14 530 823

15 166 648

13 657 091

14 771 361

12 926 754

15 247 369

16 590 652

16 386 878

14 645 696

Canlı hayvanlar

57 966

4 410

2 973

5 230

6 600

4 519

4 297

4 716

4 830

6 233

6 439

3 866

3 851

10

Hububat

380 458

33 211

29 410

32 078

21 996

36 722

32 474

30 139

31 423

23 579

28 328

40 865

40 233

12

Yağlı tohum ve meyveler,
muhtelif tane, tohum ve
meyveler, sanayide ve tıpta
kullanılan bitkiler, saman ve
kaba yem

452 778

42 833

48 477

59 590

34 498

34 133

17 557

17 511

21 301

30 979

53 957

44 264

47 678

17

Şeker ve şeker mamulleri

630 593

52 876

45 459

55 503

51 125

55 807

42 689

46 467

42 533

51 121

59 831

60 757

66 424

19

Hububat, un, nişasta veya süt
müstahzarları, pastacılık
ürünleri

1 765 830

145 068

135 148

154 988

139 901

145 272

116 104

128 149

121 490

160 560

171 292

180 534

167 324

Fasıllara göre ihracat, (genel ticaret sistemi) (Değer: Bin ABD $)
Yıl

1

2018
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Fasıllara göre ihracat, (genel ticaret sistemi) (Değer: Bin ABD $)
Yıl

Kod

Fasıllar

Toplam

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Toplam

164 494 619

11 738 728

12 643 609

15 075 608

13 420 426

14 213 768

13 671 984

13 179 496

13 916 053

12 391 567

14 672 918

14 909 380

14 661 084

1

Canlı hayvanlar

34 673

2 068

2 603

2 754

2 874

3 146

2 800

2 436

2 253

1 857

2 083

3 887

5 913

10

Hububat

450 488

33 471

44 907

40 078

37 883

53 406

33 644

34 575

40 124

33 282

31 902

36 810

30 407

409 699

30 079

49 378

58 084

28 378

19 798

16 553

18 098

24 752

28 944

40 142

40 252

55 243

619 670

44 346

45 367

54 546

53 171

53 113

54 446

48 429

48 792

45 915

58 647

51 494

61 405

1 626 998

129 325

130 012

140 583

127 078

128 585

114 206

107 484

138 929

120 804

166 289

161 945

161 758

Fasıllar

Toplam

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Toplam

149 246 999

9 956 569

12 939 347

13 384 192

12 533 490

12 637 025

13 465 845

10 286 293

12 342 120

11 376 777

13 491 939

13 378 228

13 455 175

Canlı hayvanlar

27 914

2 404

1 711

4 435

2 002

822

1 853

2 527

2 648

1 581

2 511

2 868

2 551

Hububat

456 753

16 588

45 226

49 571

37 969

46 099

39 029

24 896

45 434

26 428

42 236

37 848

45 429

496 674

34 234

53 564

47 674

51 783

40 071

45 972

22 192

36 975

23 059

43 085

42 218

55 847

544 551

42 520

40 395

47 591

50 902

50 179

48 583

32 767

44 269

43 757

45 185

44 185

54 220

1 511 386

109 008

134 353

137 841

119 837

111 867

126 697

87 007

129 194

118 923

147 822

149 316

139 523

12
2017
17
19

Yağlı tohum ve
meyveler, muhtelif tane,
tohum ve meyveler,
sanayide ve tıpta
kullanılan bitkiler,
saman ve kaba yem
Şeker ve şeker
mamulleri
Hububat, un, nişasta
veya süt müstahzarları,
pastacılık ürünleri

Fasıllara göre ihracat, (genel ticaret sistemi) (Değer: Bin ABD $)
Yıl

Kod

1
10

2016

12

17
19

Yağlı tohum ve
meyveler, muhtelif tane,
tohum ve meyveler,
sanayide ve tıpta
kullanılan bitkiler,
saman ve kaba yem
Şeker ve şeker
mamulleri
Hububat, un, nişasta
veya süt müstahzarları,
pastacılık ürünleri
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Fasıllara göre ihracat, (genel ticaret sistemi) (Değer: Bin ABD $)
Yıl

Kod

Fasıllar

Toplam

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Toplam

150 982 114

12 910 127

12 846 417

13 215 986

13 953 423

11 607 982

12 606 057

11 745 881

11 522 156

12 065 120

13 838 696

12 311 852

12 358 416

Canlı hayvanlar

34 473

1 710

2 213

5 189

2 464

2 348

1 222

3 085

3 319

3 384

2 284

3 002

4 254

10

Hububat

353 947

40 286

28 020

23 586

23 421

30 714

24 861

19 393

29 295

28 322

40 167

30 777

35 106

12

Yağlı tohum ve meyveler,
muhtelif tane, tohum ve
meyveler, sanayide ve tıpta
kullanılan bitkiler, saman ve
kaba yem

365 795

36 710

35 855

54 749

20 309

31 331

27 270

24 020

17 111

25 254

27 961

28 056

37 168

17

Şeker ve şeker mamulleri

568 848

54 831

42 784

51 405

52 628

50 406

47 836

39 827

43 618

39 797

48 254

45 692

51 770

19

Hububat, un, nişasta veya süt
müstahzarları, pastacılık
ürünleri

1 516 026

126 589

122 389

140 220

124 678

111 412

117 010

108 134

112 487

107 347

148 870

152 856

144 035

1

2015

Fasıllara göre ihracat, (genel ticaret sistemi) (Değer: Bin ABD $)
Yıl

2014

Kod

Fasıllar

Toplam

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Toplam

166 504 862

13 056 097

13 707 843

15 431 727

14 209 641

14 460 399

13 554 949

14 039 020

12 095 069

14 376 629

13 573 185

13 782 564

14 217 739

1

Canlı hayvanlar

26 720

1 215

962

2 665

2 965

2 447

2 529

1 738

3 456

2 169

2 162

1 676

2 737

10

Hububat

313 392

31 765

29 343

23 849

20 304

26 325

29 039

18 482

20 979

24 039

29 245

28 599

31 424

12

Yağlı tohum ve meyveler,
muhtelif tane, tohum ve
meyveler, sanayide ve tıpta
kullanılan bitkiler, saman ve
kaba yem

364 158

50 417

44 981

53 139

25 288

22 622

17 365

16 209

24 812

24 325

31 337

24 678

28 986

17

Şeker ve şeker mamulleri

692 235

52 477

57 104

61 214

59 251

61 703

56 661

49 117

52 348

64 602

57 416

56 278

64 064

19

Hububat, un, nişasta veya süt
müstahzarları, pastacılık
ürünleri

1 666 164

151 208

146 396

141 078

148 097

128 839

111 874

103 810

123 185

146 337

142 596

150 060

172 683
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Fasıllara göre ihracat, (genel ticaret sistemi) (Değer: Bin ABD $)
Yıl

Kod

Toplam

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Toplam

161 480 915

12 263
324

13 155
176

14 066
304

13 450
015

14 141
543

13 053
397

13 804
867

11 859
734

13 824 599

12 846
390

15 100
053

13 915
513

Canlı hayvanlar

13 464

508

439

1 531

578

951

780

547

702

2 195

2 101

1 853

1 279

10

Hububat

320 929

8 066

7 525

24 869

13 507

32 591

61 308

18 574

14 068

15 064

21 178

54 952

49 226

12

Yağlı tohum ve meyveler, muhtelif tane,
tohum ve meyveler, sanayide ve tıpta
kullanılan bitkiler, saman ve kaba yem

347 230

41 971

43 619

58 295

17 238

21 202

12 100

17 851

16 276

24 645

22 912

30 577

40 545

17

Şeker ve şeker mamulleri

634 234

46 672

53 957

63 032

54 249

63 861

46 134

49 747

45 007

48 663

49 370

56 492

57 050

19

Hububat, un, nişasta veya süt
müstahzarları, pastacılık ürünleri

1 551 287

127 090

124 656

136 388

126 679

129 453

106 167

115 597

103 837

129 932

127 889

158 364

165 235

1

2013

Fasıllar
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Tablo 2’de seçili ürün grupları ayrı ayrı yıllar itibariyle incelendiğinde 2013 yılında Kod 1’ de
genel ticaret sisteminde en fazla ihracat aylar itibariyle 2,195 bin ABD doları ile Eylül ayında,
en düşük ise 439 bin ABD doları ile Şubat ayında yaşanmıştır. Kod 1 için 2013 yılında genel
olarak yapılan toplam ihracat değeri ise 13,464 bin ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kod
10’da ise en fazla ihracat 61,308 bin ABD doları ile Haziran ayında, en düşük ise 7,525 bin
ABD doları ile Şubat ayında yaşanmıştır. Kod 10 için 2013 yılında genel olarak yapılan toplam
ihracat değeri ise 320,929 bin ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kod 12’de en fazla ihracat
58,295 bin ABD doları ile Mart ayında, en düşük ise 12,100 bin ABD doları ile Haziran ayında
yaşanmıştır. Kod 12 için 2013 yılında genel olarak yapılan toplam ihracat değeri ise 347,230
bin ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kod 17’de en fazla ihracat 63,861 bin ABD doları ile
Mayıs ayında, en düşük ise 45,007 bin ABD doları ile Ağustos ayında yaşanmıştır. Kod 17
için 2013 yılında genel olarak yapılan toplam ihracat değeri ise 634,234 bin ABD doları olarak
gerçekleşmiştir. Son olarak Kod 19’da ise en fazla ihracat 165,235 bin ABD doları ile Aralık
ayında, en düşük ise 103,827 bin ABD doları ile Ağustos ayında gerçekleşmiştir. Kod 19 için
2013 yılında genel olarak yapılan toplam ihracat değeri ise 1,551,287 bin ABD doları olarak
gerçekleşmiştir. Genel itibariyle 2013 yılında fasıllar arasında en fazla ihracat yapılan ürün
grubu 1,551,287 bin ABD doları ile Kod 19, en az ihracat yapılan ürün grubu ise 13,464 bin
ABD doları ile Kod 1 olmuştur. Genel toplamda ise seçili ürün grupları itibariyle 161,480,915
bin ABD doları ihracat gerçekleşmiştir. Aşağıdaki grafikte 2013 yılı itibariyle fasılların seyri
gösterilmiştir.

2013 FASILLARA GÖRE İHRACAT BİN ABD $
1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0

2014 yılına bakıldığında ise sırasıyla Kod 1, Kod 10, Kod 12, Kod 17 ve Kod 19’da en fazla
ihracat 3,456 bin ABD doları ile Ağustos ayında, 31,765 bin ABD doları ile Ocak ayında,
53,139 bin ABD doları ile Mart ayında, 64,602 bin ABD doları ile Eylül ayında, 172,683 bin
ABD doları ile Aralık ayında gerçekleşmiştir.

237

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES & HUMANITIES
18-19 Sep, 2021 / MUŞ-TURKEY
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https:// www.ispecongress.org/
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

Yine aynı sırayla en düşük ihracat ise Kod 1’de 962 bin ABD doları ile Şubat ayında, Kod
10’da 18,482 bin ABD doları ile Temmuz ayında, Kod 12’de 16,209 bin ABD doları ile
Temmuz ayında, Kod 17’de 49,117 bin ABD doları ile Temmuz ayında ve Kod 19’da 103,810
bin ABD doları ile Temmuz ayında gerçekleşmiştir. 2014 yılında fasıllar arasında en düşük
ihracat payını 26,720 bin ABD doları ile Kod 1, en yüksek ihracat payını ise 1,666,164 bin
ABD doları ile Kod 19 almıştır. Genel toplamda ise seçili ürün grupları itibariyle 166,504,862
bin ABD doları ihracat gerçekleşmiştir. Aşağıdaki grafikte 2014 yılı itibariyle fasılların seyri
gösterilmiştir.

2014 FASILLARA GÖRE İHRACAT BİN ABD $
1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0

2015 yılına bakıldığında ise sırasıyla Kod 1, Kod 10, Kod 12, Kod 17 ve Kod 19’da en fazla
ihracat 5,189 bin ABD doları ile Mart ayında, 40,286 bin ABD doları ile Ocak ayında, 54,749
bin ABD doları ile Mart ayında, 54,831 bin ABD doları ile Ocak ayında, 152,856 bin ABD
doları ile Kasım ayında gerçekleşmiştir. Yine aynı sırayla en düşük ihracat ise Kod 1’de 1,222
bin ABD doları ile Haziran ayında, Kod 10’da 19,393 bin ABD doları ile Temmuz ayında, Kod
12’de 17,111 bin ABD doları ile Ağustos ayında, Kod 17’de 39,797 bin ABD doları ile Eylül
ayında ve Kod 19’da 107,347 bin ABD doları ile Eylül ayında gerçekleşmiştir. 2015 yılında
fasıllar arasında en düşük ihracat payını 34,473 bin ABD doları ile Kod 1, en yüksek ihracat
payını ise 1,516,026 bin ABD doları ile Kod 19 almıştır. Genel toplamda ise seçili ürün grupları
itibariyle 150,982,114 bin ABD doları ihracat gerçekleşmiştir. Aşağıdaki grafikte 2015 yılı
itibariyle fasılların seyri gösterilmiştir.
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2015 FASILLARA GÖRE İHRACAT BİN ABD
$
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0

2016 yılına bakıldığında ise sırasıyla Kod 1, Kod 10, Kod 12, Kod 17 ve Kod 19’da en fazla
ihracat 4,435 bin ABD doları ile Mart ayında, 49,571 bin ABD doları ile Mart ayında, 55,847
bin ABD doları ile Aralık ayında, 54,220 bin ABD doları ile Aralık ayında, 149,316 bin ABD
doları ile Kasım ayında gerçekleşmiştir. Yine aynı sırayla en düşük ihracat ise Kod 1’de 822
bin ABD doları ile Mayıs ayında, Kod 10’da 16,588 bin ABD doları ile Ocak ayında, Kod
12’de 22,192 bin ABD doları ile Temmuz ayında, Kod 17’de 32,767 bin ABD doları ile
Temmuz ayında ve Kod 19’da 87,007 bin ABD doları ile Temmuz ayında gerçekleşmiştir.
2016 yılında fasıllar arasında en düşük ihracat payını 27,914 bin ABD doları ile Kod 1, en
yüksek ihracat payını ise 1,511,386 bin ABD doları ile Kod 19 almıştır. Genel toplamda ise
seçili ürün grupları itibariyle 149,246,999 bin ABD doları ihracat gerçekleşmiştir. Aşağıdaki
grafikte 2016 yılı itibariyle fasılların seyri gösterilmiştir.

2016 FASILLARA GÖRE İHRACAT BİN ABD $
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
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2017 yılına bakıldığında ise sırasıyla Kod 1, Kod 10, Kod 12, Kod 17 ve Kod 19’da en fazla
ihracat 5,913 bin ABD doları ile Aralık ayında, 53,406 bin ABD doları ile Mayıs ayında,
58,084 bin ABD doları ile Mart ayında, 61,405 bin ABD doları ile Aralık ayında, 166,289 bin
ABD doları ile Ekim ayında gerçekleşmiştir. Yine aynı sırayla en düşük ihracat ise Kod 1’de
1,857 bin ABD doları ile Eylül ayında, Kod 10’da 30,407 bin ABD doları ile Aralık ayında,
Kod 12’de 16,553 bin ABD doları ile Haziran ayında, Kod 17’de 44,346 bin ABD doları ile
Ocak ayında ve Kod 19’da 107,484 bin ABD doları ile Temmuz ayında gerçekleşmiştir. 2017
yılında fasıllar arasında en düşük ihracat payını 34,673 bin ABD doları ile Kod 1, en yüksek
ihracat payını ise 1,626,998 bin ABD doları ile Kod 19 almıştır. Genel toplamda ise seçili ürün
grupları itibariyle 164,494,619 bin ABD doları ihracat gerçekleşmiştir. Aşağıdaki grafikte
2017 yılı itibariyle fasılların seyri gösterilmiştir.

2017 FASILLARA GÖRE İHRACAT BİN ABD $
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2018 yılına bakıldığında ise sırasıyla Kod 1, Kod 10, Kod 12, Kod 17 ve Kod 19’da en fazla
ihracat 6,600 bin ABD doları ile Nisan ayında, 40,865 bin ABD doları ile Kasım ayında, 59,590
bin ABD doları ile Mart ayında, 66,424 bin ABD doları ile Aralık ayında, 180,534 bin ABD
doları ile Kasım ayında gerçekleşmiştir. Yine aynı sırayla en düşük ihracat ise Kod 1’de 2,973
bin ABD doları ile Şubat ayında, Kod 10’da 21,996 bin ABD doları ile Nisan ayında, Kod
12’de 17,511 bin ABD doları ile Temmuz ayında, Kod 17’de 42,533 bin ABD doları ile
Ağustos ayında ve Kod 19’da 116,104 bin ABD doları ile Haziran ayında gerçekleşmiştir. 2018
yılında fasıllar arasında en düşük ihracat payını 57,966 bin ABD doları ile Kod 1, en yüksek
ihracat payını ise 1,765,830 bin ABD doları ile Kod 19 almıştır. Genel toplamda ise seçili ürün
grupları itibariyle 177,168,756 bin ABD doları ihracat gerçekleşmiştir. Aşağıdaki grafikte
2018 yılı itibariyle fasılların seyri gösterilmiştir.
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2018 FASILLARA GÖRE İHRACAT BİN ABD $
2 000 000
1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0

2019 yılına bakıldığında ise sırasıyla Kod 1, Kod 10, Kod 12, Kod 17 ve Kod 19’da en fazla
ihracat 11,917 bin ABD doları ile Temmuz ayında, 37,660 bin ABD doları ile Mart ayında,
96,628 bin ABD doları ile Ekim ayında, 68,071 bin ABD doları ile Aralık ayında, 191,440 bin
ABD doları ile Ekim ayında gerçekleşmiştir. Yine aynı sırayla en düşük ihracat ise Kod 1’de
4,660 bin ABD doları ile Mayıs ayında, Kod 10’da 21,672 bin ABD doları ile Haziran ayında,
Kod 12’de 15,397 bin ABD doları ile Haziran ayında, Kod 17’de 34,402 bin ABD doları ile
Haziran ayında ve Kod 19’da 96,657 bin ABD doları ile Haziran ayında gerçekleşmiştir. 2019
yılında fasıllar arasında en düşük ihracat payını 84,612 bin ABD doları ile Kod 1, en yüksek
ihracat payını ise 1,912,227 bin ABD doları ile Kod 19 almıştır. Genel toplamda ise seçili ürün
grupları itibariyle 180,832,722 bin ABD doları ihracat gerçekleşmiştir. Aşağıdaki grafikte
2019 yılı itibariyle fasılların seyri gösterilmiştir.

2019 FASILLARA GÖRE İHRACAT BİN ABD $
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2020 yılına bakıldığında ise sırasıyla Kod 1, Kod 10, Kod 12, Kod 17 ve Kod 19’da en fazla
ihracat 12,412 bin ABD doları ile Ekim ayında, 31,499 bin ABD doları ile Kasım ayında,
53,969 bin ABD doları ile Aralık ayında, 82,899 bin ABD doları ile Aralık ayında, 204,690
bin ABD doları ile Ekim ayında gerçekleşmiştir. Yine aynı sırayla en düşük ihracat ise Kod
1’de 3,014 bin ABD doları ile Mayıs ayında, Kod 10’da 14,328 bin ABD doları ile Haziran
ayında, Kod 12’de 25,333 bin ABD doları ile Ağustos ayında, Kod 17’de 38,769 bin ABD
doları ile Mayıs ayında ve Kod 19’da 145,583 bin ABD doları ile Ağustos ayında
gerçekleşmiştir. 2020 yılında fasıllar arasında en düşük ihracat payını 83,406 bin ABD doları
ile Kod 1, en yüksek ihracat payını ise 2,079,037 bin ABD doları ile Kod 19 almıştır. Genel
toplamda ise seçili ürün grupları itibariyle 169,657,940 bin ABD doları ihracat gerçekleşmiştir.
Aşağıdaki grafikte 2020 yılı itibariyle fasılların seyri gösterilmiştir.
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2021 yılına bakıldığında ise Ocak ve Şubat ayı itibariyle Kod 1’de en yüksek ihracat 8,640 bin
ABD doları ile Ocak ayında, en düşük ihracat ise 5,689 bin ABD doları ile Şubat ayında
gerçekleşmiştir. Kod 10’da en yüksek ihracat 34,440 bin ABD doları ile Şubat ayında, en düşük
ihracat ise 26,121 bin ABD doları ile Ocak ayında gerçekleşmiştir. Kod 12’da en yüksek ihracat
69,621 bin ABD doları ile Ocak ayında, en düşük ihracat ise 51,198 bin ABD doları ile Şubat
ayında gerçekleşmiştir. Kod 17’da en yüksek ihracat 70,275 bin ABD doları ile Şubat ayında,
en düşük ihracat ise 65,151 bin ABD doları ile Ocak ayında gerçekleşmiştir. Kod 19’da en
yüksek ihracat 159,268 bin ABD doları ile Şubat ayında, en düşük ihracat ise 138,320 bin ABD
doları ile Ocak ayında gerçekleşmiştir. 2021 yılında fasıllar arasında en düşük ihracat payını
14,329 bin ABD doları ile Kod 1, en yüksek ihracat payını ise 297,588 bin ABD doları ile Kod
19 almıştır. Genel toplamda ise seçili ürün grupları itibariyle 31,037,940 bin ABD doları
ihracat gerçekleşmiştir. Aşağıdaki grafikte 2021 yılı itibariyle fasılların seyri gösterilmiştir.
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Genel olarak 2013-2021’de dâhil olmak üzere bu yıllar arasında fasıllara bakıldığında, ihracatta
en düşük ve en yüksek orana sahip ürün grupları sırasıyla Kod 1 ve Kod 19’dur. Kod 1 genel
ticaret sisteminde fasıllar arasında en düşük paya sahip olmakla beraber 2013’ten 2020’ye
kadar ihracattaki payını artırarak büyümeye devam etmiştir. Kod 19 ise ilk üç yıl hemen hemen
aynı seyirde devam etmiş olsa da sonrasında ihracattaki payını yükseltmeye devam etmiştir.
Tüm kodlar arasında yıllar ve aylar itibariyle fasılların ihracattaki payları değişse de genel
ticaret sisteminde toplam ihracattaki değişimlere yıllar itibariyle bakıldığında fasıllar ihracatta
ilk dört yıl azalarak seyretmiş sonraki üç yıl artarak seyretmiş fakat 2020 yılında covid-19’un
yarattığı bir takım aksaklıklar sebebiyle yeniden bir azalma yaşamıştır.
TARIM SEKTÖRÜNDE SEÇİLİ ÜRÜNLERDE FASILLARA GÖRE İTHALAT
2013 ve 2021 yılları arasında genel ticaret sisteminde ithalat performansına bakıldığında seçili
ürün gruplarının yıllar içerisindeki değişimlerinin artış ya da azalış kaydetmesinde hangi fasıl
gruplarının olumlu ya da olumsuz etki ettiği ve bunların hangi ürün grupları olduğunu tanımak
önem arz etmektedir. Bu doğrultuda bu çalışmada genel ticaret sisteminde yer alan tarım
sektöründeki önemli ithalat fasıllarından olan Kod 1 (canlı hayvanlar), Kod 10 (hububat), Kod
12 (yağlı tohum ve meyveler, muhtelif tane, tohum ve meyveler, sanayide ve tıpta kullanılan
bitkiler, saman ve kaba yem), Kod 17 (şeker ve şeker mamulleri) ve Kod 19 (Hububat, un,
nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri) dış ticaret istatistik verileri TÜİK’ten elde
edilmiş ve Tablo 3’te düzenlenerek aylar ve yıllar itibariyle değerlendirilmiştir. Aşağıda Tablo
3’te genel ticaret sisteminde fasıllara göre ithalat ilgili ürün grupları ve yıllar itibariyle
gösterilmiştir1 (https://data.tuik.gov.tr).
Tablo 3: Fasıllara Göre İthalat (Değer: Bin ABD Doları)

3

Tablo 3 yazar tarafından hazırlanmıştır.
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Fasıllara göre ithalat, (genel ticaret sistemi) (Değer: Bin ABD $)
Yıl

Kod

Fasıllar

Toplam

Ocak

Şubat

Toplam

37 388 398

18 080 014

19 308 384

Canlı hayvanlar

82 721

41 512

41 209

10

Hububat

639 135

291 790

347 345

12

Yağlı tohum ve meyveler,
muhtelif tane, tohum ve
meyveler, sanayide ve tıpta
kullanılan bitkiler, saman ve
kaba yem

314 993

178 472

136 522

17

Şeker ve şeker mamulleri

25 165

11 637

13 528

19

Hububat, un, nişasta veya
süt müstahzarları, pastacılık
ürünleri

38 244

17 410

20 834

Kod

Fasıllar

Toplam

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Toplam

219 514 373

19 214 406

17 643 984

18 822 163

13 559 440

Canlı hayvanlar

446 859

67 666

45 478

18 509

10

Hububat

3 281 063

338 629

286 375

12

Yağlı tohum ve meyveler,
muhtelif tane, tohum ve
meyveler, sanayide ve tıpta
kullanılan bitkiler, saman ve
kaba yem

2 383 437

147 780

17

Şeker ve şeker mamulleri

234 854

19

Hububat, un, nişasta veya
süt müstahzarları, pastacılık
ürünleri

211 420

1

2021

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

13 393 635

16 318 147

17 717 775

18 756 947

20 846 245

19 713 734

21 142 356

22 385 541

22 959

10 665

22 601

34 604

12 826

21 853

37 327

70 472

81 899

272 773

338 113

325 200

201 209

127 174

190 769

275 018

217 237

296 354

412 210

176 106

209 902

239 440

356 537

318 359

180 725

92 124

75 053

125 431

216 824

245 156

19 476

20 362

27 030

13 914

19 042

27 659

18 157

19 423

18 655

20 722

16 914

13 500

13 846

18 674

18 995

19 852

18 047

21 846

15 686

16 882

16 266

15 451

18 256

17 618

Fasıllara göre ithalat, (genel ticaret sistemi) (Değer: Bin ABD $)
Yıl

1

2020
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Fasıllara göre ithalat, (genel ticaret sistemi) (Değer: Bin ABD $)
Yıl

Kod

1

2019

Fasıllar

Toplam

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Toplam

210 345 203

16 164 884

16 056 514

18 250 476

18 073 148

18 542 348

15 064 477

19 229 147

15 563 708

16 940 637

18 176 463

18 228 385

20 055 014

Canlı hayvanlar

700 574

75 885

37 619

62 111

49 170

57 632

44 147

66 287

26 281

99 714

43 407

57 345

80 977

208 775

346 760

290 422

319 007

168 665

299 950

301 277

292 112

349 556

362 614

337 561

10

Hububat

3 522 624

245 927

12

Yağlı tohum ve meyveler,
muhtelif tane, tohum ve
meyveler, sanayide ve tıpta
kullanılan bitkiler, saman ve
kaba yem

2 111 194

114 673

146 470

273 532

282 353

261 390

212 484

200 504

54 425

117 554

166 539

136 537

144 732

17

Şeker ve şeker mamulleri

187 586

12 205

12 216

17 068

16 732

18 008

13 493

17 931

10 713

14 080

19 180

17 654

18 307

19

Hububat, un, nişasta veya süt
müstahzarları, pastacılık
ürünleri
219 127

14 559

18 565

22 739

20 481

19 755

17 235

14 333

14 595

16 718

17 324

21 650

21 174

Fasıllara göre ithalat, (genel ticaret sistemi) (Değer: Bin ABD $)
Yıl

Kod

Fasıllar

Toplam

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Toplam

231 152 483

22 177 186

19 877 243

22 262 238

21 203 475

23 190 666

19 542 777

20 957 949

15 566 873

16 931 336

16 402 671

16 295 393

16 744 674

Canlı hayvanlar

1 767 909

150 088

108 014

157 564

166 207

133 040

169 303

170 562

112 478

211 554

152 169

138 398

98 532

10

Hububat

2 309 499

327 431

266 453

257 063

224 071

194 314

132 382

105 396

116 096

127 227

187 226

198 529

173 310

12

Yağlı tohum ve meyveler,
muhtelif tane, tohum ve
meyveler, sanayide ve tıpta
kullanılan bitkiler, saman ve
kaba yem

1 966 338

158 336

163 323

174 602

307 279

260 939

214 413

218 242

114 448

56 977

79 743

102 182

115 853

17

Şeker ve şeker mamulleri

212 489

20 028

20 205

18 968

21 258

27 056

16 050

23 460

12 224

12 814

14 461

14 631

11 332

19

Hububat, un, nişasta veya süt
müstahzarları, pastacılık
ürünleri

239 002

17 198

18 537

23 018

22 734

27 977

24 839

21 421

17 615

17 212

15 356

15 388

17 707

1

2018
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Fasıllara göre ithalat, (genel ticaret sistemi) (Değer: Bin ABD $)
Yıl

Kod

Fasıllar

Toplam

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Toplam

238 715 128

16 090 782

16 266 372

19 443 397

17 863 643

21 342 619

19 570 302

21 886 375

19 473 137

20 792 642

21 653 373

20 984 733

23 347 753

Canlı hayvanlar

1 212 194

37 726

37 892

97 844

110 534

167 286

97 137

71 274

84 962

78 051

120 018

99 609

209 860

10

Hububat

1 979 039

86 396

77 720

121 231

151 766

275 328

167 959

160 864

125 921

154 031

140 001

185 980

331 843

12

Yağlı tohum ve meyveler,
muhtelif tane, tohum ve
meyveler, sanayide ve tıpta
kullanılan bitkiler, saman ve
kaba yem

1 946 461

131 032

141 989

220 110

186 831

276 971

184 469

160 893

73 318

142 393

79 891

165 949

182 616

17

Şeker ve şeker mamulleri

249 655

24 364

17 060

18 824

16 590

18 593

25 843

21 406

19 142

18 738

21 718

25 271

22 105

19

Hububat, un, nişasta veya süt
müstahzarları, pastacılık
ürünleri

230 425

16 486

17 640

22 446

18 556

23 842

15 177

17 226

18 172

17 473

21 259

23 726

18 422

Kod

Fasıllar

Toplam

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Toplam

202 189 242

13 635 979

16 112 878

18 252 854

16 396 255

17 684 752

19 866 846

15 128 604

16 859 474

15 644 417

17 023 967

17 023 106

18 560 110

Canlı hayvanlar

603 822

35 316

51 008

33 075

43 581

29 443

57 158

26 904

66 805

79 569

60 388

69 522

51 051

10

Hububat

1 412 652

77 952

143 706

137 387

142 693

84 279

85 876

94 107

163 666

124 920

103 724

140 076

114 266

12

Yağlı tohum ve meyveler,
muhtelif tane, tohum ve
meyveler, sanayide ve tıpta
kullanılan bitkiler, saman ve
kaba yem

1 848 585

153 131

120 069

144 673

193 171

211 419

185 137

145 537

195 010

123 228

84 309

119 352

173 551

17

Şeker ve şeker mamulleri

264 042

18 845

16 534

20 831

22 232

21 827

20 181

17 110

25 290

28 588

31 024

22 332

19 247

19

Hububat, un, nişasta veya süt
müstahzarları, pastacılık
ürünleri

219 161

15 317

14 146

20 429

16 127

17 664

23 408

20 849

16 334

17 031

19 934

20 937

16 986

1

2017

Fasıllara göre ithalat, (genel ticaret sistemi) (Değer: Bin ABD $)
Yıl

1

2016
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Fasıllara göre ithalat, (genel ticaret sistemi) (Değer: Bin ABD $)
Yıl

Kod

Fasıllar

Toplam

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Toplam

213 619 211

17 055 167

17 781 871

19 529 301

18 760 216

18 319 537

18 734 961

18 976 963

16 420 828

15 912 473

17 372 153

16 256 783

18 498 958

Canlı hayvanlar

322 768

8 784

10 584

12 977

19 048

15 162

17 093

19 053

34 901

31 426

47 473

58 722

47 545

10

Hububat

1 774 529

280 817

225 105

296 668

137 697

94 796

81 061

66 253

78 266

98 342

120 113

155 834

139 578

12

Yağlı tohum ve meyveler,
muhtelif tane, tohum ve
meyveler, sanayide ve tıpta
kullanılan bitkiler, saman ve
kaba yem

2 021 295

206 443

205 218

177 943

172 660

157 820

210 607

132 844

187 783

75 843

158 775

133 850

201 507

17

Şeker ve şeker mamulleri

181 226

8 930

7 998

10 327

14 763

13 003

22 007

19 553

15 282

20 884

16 162

15 545

16 773

19

Hububat, un, nişasta veya süt
müstahzarları, pastacılık
ürünleri

237 845

19 927

21 104

21 894

20 142

21 672

22 653

22 988

14 924

14 711

18 691

20 085

19 054

Kod

Fasıllar

Toplam

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Toplam

251 142 429

20 139 261

18 829 031

21 284 961

21 425 915

21 480 371

21 554 236

20 769 698

20 282 406

21 463 953

20 051 057

21 707 150

22 154 391

Canlı hayvanlar

139 891

9 785

23 754

17 843

14 834

5 731

3 442

1 708

17 163

11 502

10 384

14 018

9 728

10

Hububat

2 579 986

163 772

138 464

152 295

227 291

232 340

161 831

144 777

294 703

262 562

251 249

289 930

260 773

12

Yağlı tohum ve meyveler,
muhtelif tane, tohum ve
meyveler, sanayide ve tıpta
kullanılan bitkiler, saman ve
kaba yem

2 316 562

131 080

120 765

214 867

219 474

226 983

338 753

192 495

145 640

183 094

192 437

139 296

211 678

17

Şeker ve şeker mamulleri

182 841

13 949

15 457

23 860

21 192

17 507

10 766

12 306

8 350

21 012

13 526

9 897

15 019

19

Hububat, un, nişasta veya süt
müstahzarları, pastacılık
ürünleri

233 343

22 180

21 811

20 177

17 322

22 187

18 931

16 157

18 320

16 199

18 173

18 579

23 307

1

2015

Fasıllara göre ithalat, (genel ticaret sistemi) (Değer: Bin ABD $)
Yıl

1

2014
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Fasıllara göre ithalat, (genel ticaret sistemi) (Değer: Bin ABD $)
Yıl

Kod

Fasıllar

Toplam

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Toplam

260 822 803

19 564 482

20 345 696

21 322 812

23 688 345

23 838 797

21 694 291

23 981 808

19 104 383

21 328 134

20 443 785

21 916 511

23 593 756

Canlı hayvanlar

346 448

54 856

58 639

29 339

20 784

70 937

12 580

24 833

17 091

12 331

16 644

17 587

10 826

10

Hububat

2 024 838

107 193

174 495

299 602

197 042

168 459

114 196

150 656

147 139

177 790

118 410

162 494

207 362

12

Yağlı tohum ve meyveler,
muhtelif tane, tohum ve
meyveler, sanayide ve tıpta
kullanılan bitkiler, saman ve
kaba yem

1 727 140

194 980

109 922

180 391

139 607

136 941

202 354

136 134

120 123

136 236

68 080

108 749

193 623

17

Şeker ve şeker mamulleri

132 041

7 276

6 349

7 273

9 301

9 508

10 975

9 829

16 496

14 514

12 059

10 752

17 709

19

Hububat, un, nişasta veya süt
müstahzarları, pastacılık
ürünleri

236 069

17 039

19 253

24 217

22 192

21 345

13 730

18 212

16 702

17 653

17 056

22 794

25 878

1

2013
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Tablo 3’te seçili ürün grupları ayrı ayrı yıllar itibariyle incelendiğinde 2013 yılında Kod 1’ de
genel ticaret sisteminde en fazla ithalat aylar itibariyle 70,937 bin ABD doları ile Mayıs ayında,
en düşük ise 10,826 bin ABD doları ile Aralık ayında yaşanmıştır. Kod 1 için 2013 yılında
genel olarak yapılan toplam ithalat değeri ise 346,448 bin ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
Kod 10’da ise en fazla ithalat 299,602 bin ABD doları ile Mart ayında, en düşük ise 107,193
bin ABD doları ile Ocak ayında yaşanmıştır. Kod 10 için 2013 yılında genel olarak yapılan
toplam ithalat değeri ise 2,024,838 bin ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kod 12’de en fazla
ithalat 202,354 bin ABD doları ile Haziran ayında, en düşük ise 68,080 bin ABD doları ile Ekim
ayında yaşanmıştır. Kod 12 için 2013 yılında genel olarak yapılan toplam ithalat değeri ise
1,727,140 bin ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kod 17’de en fazla ithalat 17,709 bin ABD
doları ile Aralık ayında, en düşük ise 6,349 bin ABD doları ile Şubat ayında yaşanmıştır. Kod
17 için 2013 yılında genel olarak yapılan toplam ithalat değeri ise 132,041 bin ABD doları
olarak gerçekleşmiştir. Son olarak Kod 19’da ise en fazla ithalat 25,878 bin ABD doları ile
Aralık ayında, en düşük ise 13,730 bin ABD doları ile Haziran ayında gerçekleşmiştir. Kod 19
için 2013 yılında genel olarak yapılan toplam ithalat değeri ise 236,069 bin ABD doları olarak
gerçekleşmiştir. Genel itibariyle 2013 yılında fasıllar arasında en fazla ithalat yapılan ürün
grubu 2,024,838 bin ABD doları ile Kod 10, en az ithalat yapılan ürün grubu ise 132,041 bin
ABD doları ile Kod 17 olmuştur. Genel toplamda ise seçili ürün grupları itibariyle 260,822,803
bin ABD doları ithalat gerçekleşmiştir. Aşağıdaki grafikte 2013 yılı itibariyle fasılların seyri
gösterilmiştir.
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2014 yılına bakıldığında ise sırasıyla Kod 1, Kod 10, Kod 12, Kod 17 ve Kod 19’da en fazla
ithalat 23,754 bin ABD doları ile Şubat ayında, 294,703 bin ABD doları ile Ağustos ayında,
338,753 bin ABD doları ile Haziran ayında, 23,860 bin ABD doları ile Mart ayında, 23,307 bin
ABD doları ile Aralık ayında gerçekleşmiştir. Yine aynı sırayla en düşük ithalat ise Kod 1’de
1,708 bin ABD doları ile Temmuz ayında, Kod 10’da 138,464 bin ABD doları ile Şubat ayında,
Kod 12’de 120,765 bin ABD doları ile Şubat ayında, Kod 17’de 8,350 bin ABD doları ile
Ağustos ayında ve Kod 19’da 16,157 bin ABD doları ile Temmuz ayında gerçekleşmiştir. 2014
yılında fasıllar arasında en düşük ithalat payını 139,891 bin ABD doları ile Kod 1, en yüksek
ithalat payını ise 2,579,986 bin ABD doları ile Kod 10 almıştır. Genel toplamda ise seçili ürün
grupları itibariyle 251,142,429 bin ABD doları ithalat gerçekleşmiştir. Aşağıdaki grafikte 2014
yılı itibariyle fasılların seyri gösterilmiştir.
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2015 yılına bakıldığında ise sırasıyla Kod 1, Kod 10, Kod 12, Kod 17 ve Kod 19’da en fazla
ithalat 58,722 bin ABD doları ile Kasım ayında, 296,668 bin ABD doları ile Mart ayında,
210,607 bin ABD doları ile Haziran ayında, 22,007 bin ABD doları ile Haziran ayında, 22,988
bin ABD doları ile Temmuz ayında gerçekleşmiştir. Yine aynı sırayla en düşük ithalat ise Kod
1’de 8,784 bin ABD doları ile Ocak ayında, Kod 10’da 66,253 bin ABD doları ile Temmuz
ayında, Kod 12’de 75,843 bin ABD doları ile Eylül ayında, Kod 17’de 7,998 bin ABD doları
ile Şubat ayında ve Kod 19’da 14,711 bin ABD doları ile Eylül ayında gerçekleşmiştir. 2015
yılında fasıllar arasında en düşük ithalat payını 181,226 bin ABD doları ile Kod 17, en yüksek
ithalat payını ise 2,021,295 bin ABD doları ile Kod 12 almıştır. Genel toplamda ise seçili ürün
grupları itibariyle 213,619,211 bin ABD doları ithalat gerçekleşmiştir. Aşağıdaki grafikte 2015
yılı itibariyle fasılların seyri gösterilmiştir.
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2016 yılına bakıldığında ise sırasıyla Kod 1, Kod 10, Kod 12, Kod 17 ve Kod 19’da en fazla
ithalat 79,569 bin ABD doları ile Eylül ayında, 163,666 bin ABD doları ile Ağustos ayında,
211,419 bin ABD doları ile Mayıs ayında, 31,024 bin ABD doları ile Ekim ayında, 23,408 bin
ABD doları ile Haziran ayında gerçekleşmiştir. Yine aynı sırayla en düşük ithalat ise Kod 1’de
26,904 bin ABD doları ile Temmuz ayında, Kod 10’da 77,952 bin ABD doları ile Ocak ayında,
Kod 12’de 84,309 bin ABD doları ile Ekim ayında, Kod 17’de 16,534 bin ABD doları ile Şubat
ayında ve Kod 19’da 14,146 bin ABD doları ile Şubat ayında gerçekleşmiştir. 2016 yılında
fasıllar arasında en düşük ithalat payını 219,161 bin ABD doları ile Kod 19, en yüksek ithalat
payını ise 1,848,585 bin ABD doları ile Kod 12 almıştır. Genel toplamda ise seçili ürün grupları
itibariyle 202,189,242 bin ABD doları ithalat gerçekleşmiştir. Aşağıdaki grafikte 2016 yılı
itibariyle fasılların seyri gösterilmiştir.
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2017 yılına bakıldığında ise sırasıyla Kod 1, Kod 10, Kod 12, Kod 17 ve Kod 19’da en fazla
ithalat 209,860 bin ABD doları ile Aralık ayında, 331,843 bin ABD doları ile Aralık ayında,
276,971 bin ABD doları ile Mayıs ayında, 25,843 bin ABD doları ile Haziran ayında, 23,842
bin ABD doları ile Mayıs ayında gerçekleşmiştir. Yine aynı sırayla en düşük ithalat ise Kod
1’de 37,726 bin ABD doları ile Ocak ayında, Kod 10’da 77,720 bin ABD doları ile Şubat
ayında, Kod 12’de 73,318 bin ABD doları ile Ağustos ayında, Kod 17’de 16,590 bin ABD
doları ile Nisan ayında ve Kod 19’da 15,177 bin ABD doları ile Haziran ayında gerçekleşmiştir.
2017 yılında fasıllar arasında en düşük ithalat payını 230,425 bin ABD doları ile Kod 19, en
yüksek ithalat payını ise 1,979,039 bin ABD doları ile Kod 10 almıştır. Genel toplamda ise
seçili ürün grupları itibariyle 238,715,128 bin ABD doları ithalat gerçekleşmiştir. Aşağıdaki
grafikte 2017 yılı itibariyle fasılların seyri gösterilmiştir.
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2018 yılına bakıldığında ise sırasıyla Kod 1, Kod 10, Kod 12, Kod 17 ve Kod 19’da en fazla
ithalat 211,554 bin ABD doları ile Eylül ayında, 327,431 bin ABD doları ile Ocak ayında,
307,279 bin ABD doları ile Nisan ayında, 27,056 bin ABD doları ile Mayıs ayında, 27,977 bin
ABD doları ile Mayıs ayında gerçekleşmiştir. Yine aynı sırayla en düşük ithalat ise Kod 1’de
98,532 bin ABD doları ile Aralık ayında, Kod 10’da 105,396 bin ABD doları ile Temmuz
ayında, Kod 12’de 56,977 bin ABD doları ile Eylül ayında, Kod 17’de 11,332 bin ABD doları
ile Aralık ayında ve Kod 19’da 15,356 bin ABD doları ile Ekim ayında gerçekleşmiştir. 2018
yılında fasıllar arasında en düşük ithalat payını 212,489 bin ABD doları ile Kod 17, en yüksek
ithalat payını ise 2,309,499 bin ABD doları ile Kod 10 almıştır. Genel toplamda ise seçili ürün
grupları itibariyle 231,152,483 bin ABD doları ithalat gerçekleşmiştir. Aşağıdaki grafikte 2018
yılı itibariyle fasılların seyri gösterilmiştir.

252

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES & HUMANITIES
18-19 Sep, 2021 / MUŞ-TURKEY
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https:// www.ispecongress.org/
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

2018 FASILLARA GÖRE İTHALAT BİN ABD $
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0

2019 yılına bakıldığında ise sırasıyla Kod 1, Kod 10, Kod 12, Kod 17 ve Kod 19’da en fazla
ithalat 99,714 bin ABD doları ile Eylül ayında, 362,614 bin ABD doları ile Kasım ayında,
282,353 bin ABD doları ile Nisan ayında, 19,180 bin ABD doları ile Ekim ayında, 22,739 bin
ABD doları ile Mart ayında gerçekleşmiştir. Yine aynı sırayla en düşük ithalat ise Kod 1’de
26,281 bin ABD doları ile Ağustos ayında, Kod 10’da 168,665 bin ABD doları ile Haziran
ayında, Kod 12’de 54,425 bin ABD doları ile Ağustos ayında, Kod 17’de 10,713 bin ABD
doları ile Ağustos ayında ve Kod 19’da 14,333 bin ABD doları ile Temmuz ayında
gerçekleşmiştir. 2019 yılında fasıllar arasında en düşük ithalat payını 187,586 bin ABD doları
ile Kod 17, en yüksek ithalat payını ise 3,522,624 bin ABD doları ile Kod 10 almıştır. Genel
toplamda ise seçili ürün grupları itibariyle 210,345,203 bin ABD doları ithalat gerçekleşmiştir.
Aşağıdaki grafikte 2019 yılı itibariyle fasılların seyri gösterilmiştir.
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2020 yılına bakıldığında ise sırasıyla Kod 1, Kod 10, Kod 12, Kod 17 ve Kod 19’da en fazla
ithalat 81,899 bin ABD doları ile Aralık ayında, 412,210 bin ABD doları ile Aralık ayında,
356,537 bin ABD doları ile Mayıs ayında, 27,659 bin ABD doları ile Haziran ayında, 21,846
bin ABD doları ile Haziran ayında gerçekleşmiştir. Yine aynı sırayla en düşük ithalat ise Kod
1’de 10,665 bin ABD doları ile Mayıs ayında, Kod 10’da 127,174 bin ABD doları ile Temmuz
ayında, Kod 12’de 75,053 bin ABD doları ile Eylül ayında, Kod 17’de 13,500 bin ABD doları
ile Aralık ayında ve Kod 19’da 13,846 bin ABD doları ile Ocak ayında gerçekleşmiştir. 2020
yılında fasıllar arasında en düşük ithalat payını 211,420 bin ABD doları ile Kod 19, en yüksek
ithalat payını ise 3,281,063 bin ABD doları ile Kod 10 almıştır. Genel toplamda ise seçili ürün
grupları itibariyle 219,514,373 bin ABD doları ithalat gerçekleşmiştir. Aşağıdaki grafikte 2020
yılı itibariyle fasılların seyri gösterilmiştir.
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2021 yılına bakıldığında ise Ocak ve Şubat ayı itibariyle Kod 1’de en yüksek ithalat 41,512 bin
ABD doları ile Ocak ayında, en düşük ithalat ise 41,209 bin ABD doları ile Şubat ayında
gerçekleşmiştir. Kod 10’da en yüksek ithalat 347,345 bin ABD doları ile Şubat ayında, en düşük
ithalat ise 291,790 bin ABD doları ile Ocak ayında gerçekleşmiştir. Kod 12’da en yüksek ithalat
178,472 bin ABD doları ile Ocak ayında, en düşük ithalat ise 136,522 bin ABD doları ile Şubat
ayında gerçekleşmiştir. Kod 17’da en yüksek ithalat 13,528 bin ABD doları ile Şubat ayında,
en düşük ithalat ise 11,637 bin ABD doları ile Ocak ayında gerçekleşmiştir. Kod 19’da en
yüksek ithalat 20,834 bin ABD doları ile Şubat ayında, en düşük ithalat ise 17,410 bin ABD
doları ile Ocak ayında gerçekleşmiştir. 2021 yılında fasıllar arasında en düşük ithalat payını
25,165 bin ABD doları ile Kod 17, en yüksek ithalat payını ise 639,135 bin ABD doları ile Kod
10 almıştır. Genel toplamda ise seçili ürün grupları itibariyle 37,388,398 bin ABD doları ithalat
gerçekleşmiştir. Aşağıdaki grafikte 2021 yılı itibariyle fasılların seyri gösterilmiştir.
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Genel olarak 2013-2021’de dâhil olmak üzere bu yıllar arasında fasıllara bakıldığında ithalatta
en düşük ve en yüksek orana sahip ürün grupları sırasıyla Kod 17 ve Kod 10’dur. Kod 17 genel
ticaret sisteminde fasıllar arasında en düşük paya sahip olmakla beraber genel itibariyle
istikrarlı bir azalış ya da artış sağlamamıştır. Kod 10’da benzer şekilde istikrarlı bir azalış ve
artış yaşamamakla beraber 2015 ve 2016 yıllarında ithalatı iki katına çıkardıktan sonra yeniden
düşüşe geçmiştir. Tüm kodlar arasında yıllar ve aylar itibariyle fasılların ithalattaki payları
değişse de genel ticaret sisteminde toplam ithalattaki değişimlere yıllar itibariyle bakıldığında
fasılların ithalatında genel olarak bir düşme yaşanmıştır. Bu durum gelişen ekonomi ile birlikte
ilgili fasıl gruplarında yerli üretimin artması sonucu ithal eden ülke konumundan ihraç eden
ülke konumuna gelindiği şeklinde açıklamak yanlış olmayacaktır.
SONUÇ
Ticaret şekillerinden biri olan endüstri içi ticaret genel olarak en yaygın olan dış ticarettir.
Endüstri içi ticaret gelişmekte olan ülkelerin kendi aralarında olabileceği gibi gelişmekte olan
ülkeler ile gelişmiş ülkeler arasında da olabilir veya gelişmiş ülkelerin kendi aralarında da
olmak kaydıyla çeşitli çalışmalara konu olmaktadır. Bu modelde bir ülkenin aynı malının
değişik çeşitleri hem ithal hem de ihraç edilir ve ülkelerin faktör donatımları benzer özelliklere
sahipse yapılan dış ticaretin büyük bir bölümü endüstri içi ticaret şeklinde olacaktır.
Bu doğrultuda bu çalışmada Türkiye’de endüstri içi ticarete konu olan ve Türkiye’nin
ticaretinde önemli bir yere sahip olan fasıllara göre ihracatta yer alan ürün grupları ( Kod 1,
Kod 10, Kod 12, Kod 17 ve Kod 19 ) ve fasıllara göre ithalatta yer alan ürün gruplarının (Kod
1, Kod 10, Kod 12, Kod 17 ve Kod 19 ) 2013-2020 yılları arasında endüstri içi ticaret
içerisindeki seyri ele alınmaktadır. Fasıllara göre ihracat verileri değerlendirildiğinde 2013 ve
2021 yılları arasında en fazla ihracat yapılan fasılın Kod 19 olduğu görülmektedir ve Kod 19
genel ticaret sistemi içerisindeki payını yıllar içerisinde artırarak büyümüştür.
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Fasıllar arasında en az ihracat yapılan fasıl ise Kod 1’dir. Kod 1’de genel ticaret sistemi
içerisindeki payını yıllar itibariyle artırmıştır fakat genel ticaret sistemi içerisinde diğer fasıllara
kıyasla daha küçük bir paya sahiptir. Fasıllardan Kod 10, Kod 12 ve Kod 17’ye bakılacak
olunursa bu fasıllarda 2013-2021 yılları arasında genel ticaret sistemi içerisindeki paylarını
artırarak seyretmişlerdir ve genel ticaret sisteminde yapılan ihracat miktarlarına bakıldığında
çoktan aza doğru sıralama yapılırsa en çok Kod 17 sonra Kod 12 ve en az da Kod 10 fasıl grubu
yer almaktadır. Burada dikkat çeken önemli husus fasılların yıllar geçtikçe genel ticaretteki
paylarını artırmasıdır. Bunun sebebi ise artan nüfus ve ihtiyaçlar, sürekli gelişim gösteren
teknoloji, küreselleşen ve gelişen dünya ekonomisine Türkiye’nin de gelişim göstererek ayak
uydurması olduğu yorumu yapılabilir.
Fasıllara göre ithalat verileri değerlendirildiğinde 2013 ve 2021 yılları arasında genel olarak en
fazla ithalat yapılan fasılın Kod 10 olduğu görülmektedir ve Kod 10’un genel ticaret sistemi
içerisindeki payı yıllar içerisinde önce artmış sonra azalmış ve sonra tekrar artarak değişim
göstermiştir. Fasıllar arasında en az ithalat yapılan fasıl ise Kod 17’dir. Kod 17’de genel ticaret
sistemi içerisindeki payını yıllar itibariyle artırmıştır fakat genel ticaret sistemi içerisinde diğer
fasıllara kıyasla daha küçük bir paya sahiptir. Fasıllardan Kod 1, Kod 12 ve Kod 19’a bakılacak
olunursa 2013-2021 yılları arasında genel ticaret sistemi içerisinde payları değişken bir şekilde
seyretmiştir.
Genel olarak hem ihraç hem de ithal fasıllarının miktar değişimlerine bakıldığında ihracat
fasıllarının 2013-2021 yılları arasında daha belirgin bir şekilde büyüdüğü ve arttığı dikkat
çekmektedir. İthalata kıyasla bu artışın sebebi Türkiye’nin gelişen bir ülke olduğunu, üretimini
artırdığını ve büyümeyle beraber teknolojinin de gelişmesiyle üretim konusunda avantaja sahip
olduğu söylenebilir.
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ÖZET
2019 yılının sonlarına doğru ortaya çıkan ve 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü
(WHO) tarafından pandemi olarak ilan edilen Coronavirüs (Covid-19) salgını kısa bir süre
içerisinde tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Virüsün yayılmasıyla birlikte küresel çapta ticari
faaliyetlerin boyut değiştirmesiyle lojistik faaliyetlerde de değişimler yaşanmıştır. Ülkeler
Covid-19 virüsünden korunma amacıyla birçok politika ve kısıtlayıcı uygulamalar
geliştirmişlerdir. Bu kısıtlama ve uygulamalarla birlikte ticari hayatın ve ülke ekonomilerinin
olumsuz yönde etkilendiği görülmektedir. Dünya genelinde özellikle ulaşım ve dış ticaret gibi
alanların olumsuz yönde daha fazla etkilendiği ifade edilmektedir. Tüketicilerin, tüketim ve
alışveriş alışkanlıkları da pandemi sürecinden etkilenerek elektronik ticaret faaliyetlerinde bir
artışa sebebiyet vermektedir. Bu çalışmada Covid-19’un ortaya çıktığı tarihten günümüze kadar
olan süreçte salgının lojistik faaliyetler üzerindeki olumlu ve olumsuz değişkenlerin
makroekonomik değişkenlere etkileri Türkiye bazında değerlendirilmiştir. Özellikle covid 19
sürecinde lojistik faaliyetlerde yaşanan değişimlerin makro ekonomik değişkenleri olumlu ve
olumsuz etkilediği görülmektedir. Ekonomik büyüme, enflasyon, faiz gibi makro ölçekte
verilere bakıldığında lojistik faaliyetlerin pandeminin etkisiyle farklı şekillerde etkilendiği
görülmektedir. Türkiye ekonomisi açısından büyüme verilerinde azalma gözlemlenirken,
enflasyon ve faiz oranlarında artışlar gözlenmektedir. Bunun yanında dış ticaret alanında ise
özellikle üretimde yaşanan yavaşlama ve durmaların etkisi lojistik faaliyetlerini ve dolayısıyla
dış ticareti olumsuz etkilediği gözlemlenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Lojistik, Makroekonomik Değişkenler
MACROECONOMIC EFFECTS OF CHANGES ON LOGISTICS ACTIVITIES OF
THE COVID-19 PANDEMIC
ABSTRACT
The Coronavirus (Covid-19) epidemic, which emerged towards the end of 2019 and was
declared a pandemic by the World Health Organization (WHO) on March 11, 2020, affected
the whole world in a short time. With the spread of the virus, there have been changes in
logistics activities as the size of commercial activities on a global scale has changed. Countries
have developed many policies and restrictive practices to protect themselves from the Covid19 virus. With these restrictions and practices, it is seen that the commercial life and the
economies of the countries are adversely affected. It is stated that areas such as transportation
and foreign trade are affected more negatively throughout the world.
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Consumers' consumption and shopping habits are also affected by the pandemic process,
causing an increase in electronic commerce activities. In this study, the effects of the positive
and negative variables of the epidemic on the logistics activities on the macroeconomic
variables were evaluated on the basis of Turkey, from the date of the emergence of Covid-19
to the present day. It is seen that the changes in logistics activities, especially during the covid
19 process, affect macroeconomic variables positively and negatively. When we look at the
macro-scale data such as economic growth, inflation and interest, it is seen that logistics
activities are affected in different ways by the effect of the pandemic. While a decrease is
observed in the growth data for the Turkish economy, increases are observed in inflation and
interest rates. In addition, in the field of foreign trade, it is observed that the slowdown and
stoppages in production negatively affect logistics activities and therefore foreign trade.
Keywords: Covid-19, Logistics, Macroeconomic Variables
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ÖZET
Bireylerin fiziksel ve zihinsel yeteneklerinde, sosyo-ekonomik düzeyinde değişiklikler
meydana getiren ve kaçınılmaz bir süreç olan yaşlanma çağımızın demografik gerçekliğidir.
Küresel düzeyde doğum oranlarının düşmesi, yaşam şartlarının iyileştirilmesi, sağlık alanındaki
gelişmeler ve yaşam süresinin uzaması neticesinde dünya nüfusu giderek yaşlanmaktadır.
Yaşlanma ile birlikte sağlık sorunları artmakta, sosyo-ekonomik pek çok sıkıntı da ortaya
çıkmaktadır. Yaşlanmaya bağlı olarak fiziksel gücün, çalışma ve iş yapma kapasitesinin
azalması yaşlıların aynı zamanda ekonomik ve sosyal hayatlarında da gerilemeye neden
olmaktadır. Bununla birlikte yaşlanma üretkenlik, ekonomik büyüme, iş gücü piyasası ve kamu
harcamalarında da olumsuz etkiler yaratmaktadır. Yaşlanma sürecinin getirdiği olumsuzluklara
karşın, yaşlanan demografiye yanıt olarak ortaya çıkan gümüş ekonomi, yaşlanmaya ve bunun
getirdiği fırsatlara bütünsel olarak bakmayı ve odaklanmayı amaçlamaktadır. Gümüş ekonomi,
50 yaş üstü insanların ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış tüm ekonomik faaliyetleri,
ürünleri ve hizmetleri içerir. Gümüş ekonomi, farklı ama birbiriyle bağlantılı pek çok alanı
kapsar. Sağlık ve evde bakım hizmetleri, konut, bankacılık, ulaşım, iletişim, yapay zeka, turizm
gibi alanlarda mal ve hizmetlerin yaşlılara yönelik olması ve ihtiyaçlarının karşılaması yeni
pazarların oluşmasını sağlamaktadır. Oluşan yeni pazarlar için kurulan işletmeler ve geliştirilen
yeni teknolojiler ekonomik büyümeye de katkı sağlayacaktır. Yaşlı bireyler, her alandaki
ihtiyaçlarına yönelik mal ve hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşlılık politikalarının
düzenlenmesi ile aktif bir yaşam sürebilirler. Dolayısıyla sadece toplumsal değerler açısından
değil ekonomik açısından da faydalı olabilirler. Yaşlı bireylerin yaşam kalitesinin
iyileştirilmesi, iş gücü piyasasında uzun süre kalmalarının sağlanması, istihdam olanaklarının
artırılması, yaşlılıkta yaşanan yoksulluk oranının düşürülmesi, yaşlanmanın kamu harcamaları
üzerindeki baskının azalmasına destek olması açısından önem teşkil etmektedir. Bu bağlamda
çalışmada; yaşlanma süreci, gümüş ekonomi kavramı, yaşlı nüfusun istihdamı ve yaşlı nüfusun
istihdamına yönelik politikalar ve uygulamalar incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Yaşlanma, Gümüş Ekonomi, Yaşlı İstihdamı

261

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES & HUMANITIES
18-19 Sep, 2021 / MUŞ-TURKEY
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https:// www.ispecongress.org/
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

EXAMINATION OF ELDERLY EMPLOYMENT WITHIN THE
SCOPE OF SILVER ECONOMY
ABSTRACT
Aging is the demographic reality of our age, which is an inevitable process that brings about
changes in the physical and mental abilities and socio-economic level of individuals. As a result
of the decline in birthrates at the global level, improvement of living conditions, developments
in the field of health and prolongation of life expectancy, the world population is getting older.
With aging, health problems increase and many socio-economic problems arise. The decrease
in physical strength, working and working capacity due to aging also causes regression in the
economic and social lives of the elderly. However, aging also has negative effects on
productivity, economic growth, labor market and public expenditures. Despite the negativities
brought by the aging process, the silver economy, which emerged as a response to the aging
demographic, aims to look and focus holistically on aging and the opportunities it brings. The
silver economy includes all economic activities, products and services designed to meet the
needs of people over 50. The silver economy encompasses many different but interrelated
fields. The fact that goods and services in areas such as health and home care services, housing,
banking, transportation, communication, artificial intelligence, and tourism are for the elderly
and meet their needs provide the formation of new markets. Established businesses and new
technologies developed for new markets will also contribute to economic growth. Elderly
individuals can lead an active life with the improvement and development of goods and services
for their needs in every field and the regulation of old age policies. Therefore, they can be
beneficial not only in terms of social values, but also in terms of economics. It is important to
improve the quality of life of the elderly, to ensure that they stay in the labor market for a long
time, to increase employment opportunities, to reduce the poverty rate in old age, and to support
the reduction of the pressure on public expenditures of aging. In this context, in the study; the
aging process, the concept of silver economy, the employment of the elderly population and the
policies and practices for the employment of the elderly population will be examined.
Keywords: Ageing, Silver Economy, Elderly Employment
1. GİRİŞ
Dünya genelinde artan yaşam süresi ve azalan doğum oranları, benzeri görülmemiş bir
demografik değişim yaratmaktadır. Dünyanın neredeyse her ülkesinde olduğu gibi ülkemizde
de nüfus dinamiklerinde yaşanan değişimle birlikte toplam nüfus içinde yaşlı nüfusun payı
oransal ve sayısal olarak artmış ve yaşlılık ile ilgili konular ülkelerin gündeminde yer almaya
başlamıştır (United Nations [UN], 2020a). Bireylerin fiziksel ve zihinsel yeteneklerinde, sosyoekonomik düzeyinde değişiklikler meydana getiren ve kaçınılmaz bir süreç olan yaşlanma
çağımızın demografik gerçekliğidir (Demirbilek, 2005). Nüfusun hızlı bir şekilde yaşlanması
toplumsal dönüşüm yaşanmasına neden olmakla birlikte ekonomik kalkınma ve sürdürülebilir
büyümeye yönelik mevcut yaklaşımların sorgulanmasını da beraberinde getirmektedir
(Organisation for Economic Co-operationand Development [OECD], 2014). Yaşlanma; sağlık
hizmetleri, emeklilik, yaşam koşulları ve nesiller arası ilişkilerde yeni düzenlemeler ve
politikaların oluşturulması gerektiğinden zorlu bir süreçtir. Doğurganlığın hızla azaldığı ülkeler
hızla yaşlanan nüfusları destekleme zorluğuyla karşı karşıya kalmaktadır (United National
Population Fund [UNFPA], 2012).
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Yaşlıların kendileri için daha uzun yaşam beklentisi ve nüfusun giderek artan bir bölümünü
oluşturmaları, onlara toplumda ve ekonomide daha da önemli bir rol vermektedir. Dolayısıyla
yaşlı nüfus daha esnek emeklilik seçenekleri, daha iyi uyarlanmış işyerleri, yaşam boyu
öğrenme ve yaş ayrımcılığıyla mücadele çabaları, istihdam edilebilme, yaşam koşullarının
iyileştirilmesi gibi konularda beklenti içine girmektedir (Eatock, 2015).Yaşlanma sürecinin
getirdiği olumsuzluklara ve yaşlanan demografiye yanıt olarak ortaya gümüş ekonomi kavramı
çıkmıştır (Eatock, 2015). Nüfusun yaşlanmasını ve bunun ekonomi üzerindeki etkilerini analiz
etme yaklaşımı son yıllarda gelişmiştir. Gümüş ekonomi yaşlanmaya ve bunun getirdiği
fırsatlara bütünsel olarak bakmayı ve odaklanmayı amaçlamaktadır. Gümüş ekonomi yaşlanma
ile ilgili sosyal yeniliklerin ve ekonomik düzenlemelerin yanı sıra yaşlı nüfusa yönelik ürün ve
hizmetlerin geliştirilmesi ile kullanımına da kapsamaktadır. Bu nedenle de hem politika
yapıcıların hem de ekonomik aktörlerin dikkatini çekmektedir. Gümüş ekonomi kavramı
küresel boyutta henüz oluşmakta ve detaylı araştırma gerektirmektedir (Eatock, 2015;
Klimczuk, 2016). Bu bağlamda çalışmada; yaşlanma süreci, gümüş ekonomi kavramı, yaşlı
nüfusun istihdamı ve yaşlı nüfusun istihdamına yönelik politikalar ve uygulamalar
incelenecektir.
2. YAŞLANMA KAVRAMI
Yaşlanma, canlıların oluşum sürecinden başlayıp yaşamın bitmesine kadar devam eden bir
süreçtir ve kendi dinamiklerine sahip olan biyolojik bir gerçekliktir. Toplumların sahip
oldukları yapılara göre yaşlanma anlayışı farklılık gösterebilir. Toplumda kimlere yaşlı
denildiği, kültürel yapıya ve zamana göre farklılık gösterebilmektedir. (Kalkınma Bakanlığı,
2018). Yaşlanma tam olarak tanımlanamaz, ancak en yaygın kabul gören fikir, bunun yaşam
döngüsünün sadece bir parçası olduğudur. Yaşlanma, temel mekanizması tam olarak
bilinmeyen ve biyolojik işlevlerin bozulmasına yol açan çok faktörlü karmaşık bir süreçtir.
İnsanlar doğar, çocukluk, ergenlik ve yetişkinlikten geçer ve zamanın belirli bir noktasında,
yaşlanmaya başlar. Fakat yaşlanma tüm bireyler için aynı zamanda başlamaz, hatta aynı bireyde
bütün organlar bile aynı düzeyde yaşlanmaz. Bu nedenle de yaşlanmayı tanımlamak
zordur(Francesc Formiga, t.y; Hadem, Majav, Kharbuli ve Sharma, 2017).Yaşlanma
kronolojik yaşın ilerlemesiyle oluşan ve ölüm olasılığını arttıran değişikliklerin bütünü, yaşam
boyu devam eden biyolojik ve fizyolojik fonksiyonların, hücresel ve moleküler hasar görmesi
sonucu azalmasını belirten süreçtir (Medawar 1952;Sevil, 2005) Yaşlılık ise yaşlı olma
durumunu belirtmekle birlikte, yaşlanma süreciyle ortaya çıkan bir sonuç olarak ifade
edilmektedir (Metin, 2016). Kronolojik yaş, doğumdan başlayarak içinde bulunulan zamana
kadar geçen yılların toplamıdır. Biyolojik yaş, içinde bulunulan biyolojik basamağın zaman
birimi olarak gösterilmesidir. Yaşlanma ile, biyolojik değişikliklerle birlikte bireylerin ruhsal
ve sosyal olarak değişiklik meydana gelmektedir (Güler, 1998). Biyolojik düzeyde yaşlanma,
zaman içinde çok çeşitli moleküler ve hücresel hasarın birikmesinin etkisinden kaynaklanır. Bu,
fiziksel ve zihinsel kapasitede kademeli bir azalmaya, artan bir hastalık riskine ve nihayetinde
ölüme yol açar (WHO, 2018). Yaşlanma, biyolojik değişikliklerin ötesinde, emeklilik, uygun
koşullu konutlara taşınma, yakın çevredeki insanların ölümü gibi diğer yaşamsal gerçeklerle
de ilişkilidir. Yaşlanmaya karşı bir halk sağlığı yanıtı geliştirilirken, yalnızca ileri yaşla ilişkili
kayıpları iyileştiren yaklaşımları değil, aynı zamanda iyileşmeyi, uyumu ve psikososyal
büyümeyi güçlendirebilecek yaklaşımları da dikkate almak önemlidir (WHO,2018).
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Psikolojik olarak yaşlanma bilişsel ve mental açılardan yaşanan değişikler, sosyolojik olarak
yaşlanma ise kronolojik yaşa istinaden sosyal işlevlerle birlikte toplumsal rollerde meydana
gelen değişimlerdir (Birren ve Schaire 1990). Yapılan araştırmalar sonucunda yaşlanmanın
%25'inin genetik faktörlerden, %75'inin çevresel koşullar ve davranışsal olaylar kaynaklandığı
tahmin edilmektedir (Kirkwood, 2005).
3. NÜFUSUN YAŞLANMASI
İçinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli süreçlerinden biri nüfusun giderek yaşlanmasıyla
birlikte karşılaşılan demografik değişimdir. Küresel düzeyde doğum oranlarının düşmesi,
yaşam şartlarının iyileştirilmesi, sağlık alanındaki gelişmeler ve yaşam süresinin uzaması
neticesinde dünya nüfusu giderek yaşlanmaktadır. Dünyanın dört bir yanındaki nüfus, geçmişe
göre daha hızlı yaşlanmaktadır (WHO, t.y.; WHO, 2018).
Bir ülkede nüfusun yaşlanması, toplam nüfus içinde, 65 yaş ve üzerindeki kişilerin payının
artması demektir. Yaşlı nüfuslu ülkelerde yaşlıların genel nüfusa oranı yüzde 10’un üzerindedir.
Demografik olarak nüfusun yaşlanması, ortalama yaşam süresinin uzaması ve doğurganlığın
azalması sonucunda nüfusun yaş yapısının değişerek toplam nüfus içinde genç yaşlardaki
nüfusun payının azalması ve yaşlı nüfusun payının görece artması demektir (Kalkınma
Bakanlığı, 2018).
Dünyada önemli ve hızlı bir demografik dönüşüm ve değişim yaşanmaktadır. Küresel yaşlanma
süreci “demografik değişim” olarak da adlandırılmaktadır. Demografik değişim genellikle
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde daha fazla görülmektedir. Dünyadaki yaşlıların üçte ikisi
gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadır. Japonya, İtalya, İsveç ve Almanya gibi gelişmiş
ülkelerde, nüfus yaşlanması belirgin şekilde ortaya çıkmaktadır. Nüfusun yaşlanmasıyla birlikte
sağlık hizmetleri ve geleneksel sosyal destek sistemlerinde küresel boyutta yeni yaklaşımlara
gereksinim de artmaktadır (Cabrera ve Malanowski, 2009; Özkul ve Kalaycı, 2016; UN 2002;
WHO, 2011; WHO, 2018).
3.1.Dünyada ve Ülkemizde Yaşlı Nüfus
Dünyada 1980 yılında 60 yaş ve üzerindeki kişilerin oranı %8,5 iken, 2017 yılına gelindiğinde
bu oranın %12,7’ye çıktığı görülmüştür (Özkul ve Kalaycı, 2016). 28 AB ülkesinde, toplam
nüfus içindeki 65 yaş ve üstü nüfusun oranı 2008 yılında %12,7 iken 2018 yılında % 14,2’ye
yükselmiştir (Akt: Baş, 2019). 2020'de dünya çapında 65 yaş ve üzeri tahminen 727 milyon kişi
bulunmaktadır. Bu sayının2050 yılına kadar iki katından fazla olması ve 1,5 milyar kişiye
ulaşması beklenmektedir. 2020'de %9,3 olan yaşlı nüfus oranının 2050'de yüzde 16,0'a
yükselmesi ve dünya çapında her altı kişiden birinin 65 yaş veya üzeri yaşta olacağı tahmin
edilmektedir. Kadınlar, özellikle ileri yaşlarda, yaşlıların çoğunluğunu oluşturmaktadır.
Neredeyse evrensel olarak tüm dünyada kadınlar ortalama olarak erkeklerden daha uzun
yaşamaktadır. 2020'de dünya genelinde 65 yaş ve üzeri kadınlar dünya nüfusunun %55'ini
oluşturmaktadır. Dünyada yaşlı nüfusun en çok Doğu ve Güneydoğu Asya'da artış göstermesi
beklenmektedir. Önümüzdeki 30 yılda yaşlıların sayısında büyük artış bekleyen diğer bölgeler
arasında Orta ve Güney Asya ile Avrupa ve Kuzey Amerika yer almaktadır. Nüfusun
yaşlanması ve demografik değişim gelişmiş ve yüksek gelirli ülkelerde başlamış olsa
da yüzyılın ortalarına gelindiğinde, düşük ve orta gelirli ülkelerde görülmeye başlayacağı ve
2050 yılına kadar tüm yaşlıların %80'ninin düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşayacağı tahmin
edilmektedir (UN, 2020b; WHO,2018).
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Ülkemizde de dünyadaki yaşlı nüfusla ilgili öngörülere paralel olarak yaşlı nüfusun artış
göstermesi beklenmektedir (Kutsal, 2011). Tüik 2020 istatistiklerine göre, “yaşlı nüfus son beş
yılda %22,5 arttı. Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2015 yılında
6 milyon 495 bin 239 kişi iken son beş yılda %22,5 artarak 2020 yılında 7 milyon 953 bin 555
kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2015 yılında %8,2 iken, 2020 yılında
%9,5'e yükseldi. Yaşlı nüfusun 2020 yılında %44,2'sini erkek nüfus, %55,8'ini kadın nüfus
oluşturdu. Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2025 yılında %11,0, 2030 yılında
%12,9, 2040 yılında %16,3, 2060 yılında %22,6 ve 2080 yılında %25,6 olacağı öngörüldü”
(Tüik, 2021).
Grafik 1: Yaş grubuna göre yaşlı nüfus oranı 2015, 2020

Kaynak: (Tüik,2021)
Grafikteki rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.
Grafik 1’de görüldüğü gibi yaşlı nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2015 yılında yaşlı
nüfusun %61,3'ünün 65-74 yaş grubunda, %30,7'sinin 75-84 yaş grubunda ve %8,0'ının 85 ve
daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görülürken, 2020 yılında %63,8'inin 65-74 yaş grubunda,
%27,9'unun 75-84 yaş grubunda ve %8,4'ünün 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı
görüldü. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının %10'u geçmesi nüfusun yaşlanmasının
bir göstergesidir.
4.GÜMÜŞ EKONOMİ
Gümüş ekonomi küresel boyutta yaşanan nüfus yaşlanması ve demografik dönüşüme cevap
olarak ortaya çıkan bir kavramdır. Gümüş ekonomiyi tek bir tanımla ifade etmek oldukça
güçtür. Yaşlı nüfusun gereksinimlerini karşılamak, yaşlanmadan dolayı oluşan fırsatlara
odaklanmak, yaşlanmanın kamu harcamaları üzerindeki baskısını azaltmaya çalışmak gümüş
ekonominin temelini oluşturmaktadır (Eatock, 2015). Son on yıllarda gündeme gelen gümüş
ekonomi, 50 yaş üzeri kişilerin ihtiyaçları ile birlikte ve yaşlanan nüfusla alakalı tüketici ve
kamu harcamalarından ortaya çıkan ekonomik fırsatlar şeklinde tanımlanabilir (European
Comission, 2015). 50 yaş üstü yaşlıların ihtiyaç ve taleplerini karşılayan gümüş ekonomi, çok
sektörlü bir yapıdadır ve tek bir pazara odaklanmaz. Farklı teknolojileri kullanan birçok ürün
ve hizmeti kapsar. Gümüş ekonomi, bir fırsat kaynağı olarak görülmektedir. Bunun bir sonucu
olarak da tüm ekonomik aktörler için kalkınma fırsatları yaratmaktadır (Ageingfit, t.y.). Gümüş
ekonomi, “yaşlanma ve yaşlanmanın sunduğu olanaklara bütünsel bir bakış açısı taşımaktadır.
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Bu bağlamda gümüş ekonomi, yaşlılara yönelik çevre inşa etme, istihdam olanakları yaratma,
yaşam boyu öğrenme, becerilerini güncel tutma, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturma,
yaşlı çalışanlara ve engelli statüsünde olanların değişen çalışma koşullarına uyum düzeylerini
geliştirme, yaş ayrımcılığı ile mücadele etme ve önleyici sağlık bakımı gibi politikaları
kapsamaktadır” (Demirbilek ve Öktem Özgür, 2017).Yaşlanan nüfusun olumsuz yönlerini
görmek yerine, demografik dönüşümün sonuçlarına nasıl hazırlanılması gerektiğine ilişkin
yaklaşımlarım geliştirilmesi yaşlı bireyler, toplum ve ekonomik kalkınma için önem teşkil
etmektedir (Cabrera ve Malanowski, 2009).Gümüş ekonomi birbirinden farklı fakat
birbirleriyle ilişkili birçok konuyu bünyesinde barındırır. Bu bağlamda yaşlı bireylerin yaşam
kalitesinin her anlamda sağlanması, ekonomik faaliyetlere katılımlarının ve uygun alanlarda
istihdamlarının sağlanması, yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak üzere konuyla ilgili tüm
paydaşlar tarafından yeni politikaların, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, toplumsal ve
ekonomik fayda açısından oldukça önemlidir (Eatock, 2015).
5.YAŞLI İSTİHDAMI VE YAŞLI İSTİHDAMINA YÖNELİK POLİTİKALAR
Teknolojik gelişme ve ilerlemeler, yaşam kalitesinin ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve
yaygınlaştırılması nüfus yapısında demografik değişikliklere sebep olmuştur. Bu değişikliklerle
birlikte toplumda “aktif yaşlanma” ve “üretken yaşlılık” kavramları gündeme gelmiştir (Özen
ve Özbek, 2017). Yaşlı bireylerin mal veya hizmet üretmek veya bu üretime katkıda bulunacak
faaliyetlere katılımı üretken yaşlanma ile ifade edilmektedir. Aynı zamanda tam ya da yarı
zamanlı istihdam, gönüllülük çalışmaları da üretken yaşlanma kapsamındadır (Lum, 2013).
Aktif yaşlanma ise yaşlı bireylerin günlük hayatlarında sosyal, kültürel, ekonomik faaliyet ve
aktivitelere katılımı esas almaktadır. Aktif yaşlanma sağlık göstergeleri ile birlikte psikolojik,
sosyal, toplumsal ve ekonomik unsurları da kapsamaktadır (WHO, 2002). Aktif yaşlanma
ve üretken yaşlılığın her alana yansıması olduğu gibi iş yaşamına yansımaları olmuştur.
Aktif yaşlanmanın sağlanması için yaşlı nüfusun yoksulluğu ile mücadele edilmesi
gerekmektedir. Yoksulluğun bütün şekillerinin ortadan kaldırılması ve yaşlı bireylerin refahının
desteklenmesi ve sağlanması sürdürülebilir kalkınma açısından da önemlidir (T.C. Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2020).2021 yılı Tüik verilerine göre; “eşdeğer
hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %60'ına göre hesaplanan yoksulluk oranı, 2015
yılında Türkiye geneli için %21,9 iken 2019 yılında %21,3 oldu. Bu oran, yaşlı nüfus için 2015
yılında %18,3 iken 2019 yılında %14,2 oldu. Yaşlı nüfusun yoksulluğu cinsiyete göre
incelendiğinde, yoksul yaşlı erkek nüfus oranı 2015 yılında %17,8 iken 2019 yılında %12,1
oldu. Yoksul yaşlı kadın nüfus oranı ise 2015 yılında %18,6 iken 2019 yılında %15,9 oldu”
(Tüik, 2021). İşgücünün yaşlanması, ilerleyen zamanlarda organizasyon yapılarında değişiklik
olmasına, bilgi, beceri ve yeteneğe sahip genç işgücü bulunmasında zorluk yaşanacağı anlamına
da gelmektedir. Bu nedenle yaşlı nüfusun istihdamına devam edilmesinin yararı hem yaşlı
bireylere hem de organizasyonlara olacaktır. Dolayısıyla gümüş ekonomi kapsamında
yaşlı bireylerin yaşam kalitelerinin artırılması, ihtiyaçlarına göre iyileştirilmiş ve düzenlenmiş,
motive olup üretkenliklerini sürdürülebilir kılan insan kaynakları politikaları ve
uygulamaları bu bağlamda da önem teşkil etmektedir (Özen ve Özbek, 2017). Ülkemizde
işgücü istatistiklerine göre; “işgücüne katılma oranı 2015 yılında 15 ve daha yukarı yaştaki
nüfus için %51,3 iken 2019 yılında %53,0'a yükseldi. Bu oran yaşlı nüfus için 2015 yılında
%11,9 iken 2019 yılında %12,0 oldu. İşgücüne katılma oranı cinsiyete göre incelendiğinde,
yaşlı erkek nüfusta 2019 yılında %20,1 iken yaşlı kadın nüfusta %5,6 oldu.
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Yaşlı nüfustaki işsizlik oranının 2015 yılında %2,5 iken 2019 yılında %3,1 olduğu görüldü”
Sektörel olarak incelendiğinde; “2019 yılında yaşlı nüfusun %64,7'sinin tarım, %28,1'inin
hizmetler, %5,3'ünün sanayi, %1,9'unun ise inşaat sektöründe yer aldığı görüldü” (Tüik, 2021).
OECD ülkelerinde iş gücüne katılım oranlarına baktığımızda; “55-64 yaş grubunun işgücüne
katılım oranı 2000 yılında %50,0’den 2019 yılında 64,4’e yükselmiştir. Aynı yaş grubunda
2019 yılında işgücüne katılma oranının toplamda en yüksek olduğu ülkeler İzlanda (%82,4);
İsveç (%81,7) ve Yeni Zelanda (%78,4) iken, en düşük ülkeler Lüksemburg (%45,0); Güney
Afrika (%44,5) ve Türkiye (%36,6) olmuştur. Son yirmi yıllık dönemde yaşlıların işgücüne
katılımında en fazla artış sağlayan ülke 31,8 puan ile Almanya olmuştur. İkinci sırada İtalya ve
üçüncü sırada ise Yeni Zelanda yer almaktadır”( Akt: Karakaya, 2020).
OECD ortalamasında yaşlı istihdam oranları incelendiğinde ise; “2000 yılında %47,5’den 2019
yılında %62,0’e yükselmiştir. 2019 yılında 55-64 yaş grubunda istihdam oranı en yüksel olan
ülkeler İzlanda (%81,0), İsveç (%77,9) ve Japonya’dır (%76,3). Bu yaş grubunda istihdam
oranlarında en fazla artış sağlayan ülkeler ise sırayla Almanya, Yeni Zelanda ve
Lüksemburg’dur. Ülkemizde de OECD ortalamasından düşük olsa da 55-64 yaş grubunda
istihdam oranı son 10 yıllık dönemde artış göstererek 2010’da %29,6’dan 2019’da %33,6’ya
yükselmiştir” ( Akt: Karakaya, 2020).
Yaşlı bireylerin işgücüne katılması durumunda toplumsal yaşama ve ekonomik faaliyetlere
katılımları da artacaktır. Yaşlı bireylerin istihdamının desteklenmesi, iş yaşamında yaş
ayrımcılığının engellenmesi ve aktif işgücü program ve politikalarının geliştirilmesini kapsayan
gümüş ekonomi bu bağlamda ulusal ve uluslararası düzeyde üzerinde durulması gereken bir
kavramdır (T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2020).
Yaşlanan nüfusun artmasıyla birlikte gümüş ekonomi hem politika yapıcıların hem de
ekonomik aktörlerin dikkatini çekmektedir. Gümüş ekonomi, işletmeler için kârlı olmasının
yanı sıra, yaşlı bireyler için sosyal olarak kapsayıcı nitelikte olup doğru ve destekleyici politika
ve teşviklerle olumlu sonuçlar doğurabilir. Bu bağlamda gümüş ekonomi akademisyenlerin,
araştırmacıların, teknoloji şirketlerinin, ulusal hükümetlerin, AB, OECD, yaşlıları ve sivil
toplumu temsil eden kuruluşların ilgi odağındadır (Eatock, 2015; European Commission, t.y.).
Gümüş ekonomi aktif ve sağlıklı yaşlanmayı teşvik edici çalışmaları, yaşlı nüfusun istihdam
oranını artırmaya yönelik hedefler ve diğer ülkelerdeki istihdam fırsatları gibi mevcut düşünce
ve iş kollarını bir araya getirmeyi ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçların çoğu 2021
Mart ayında düzenlenen Stockholm Avrupa Konseyi'nde tartışılmıştır. 2002’de de Birleşmiş
Milletler'in yaşlanmayla ilgili bildirgesi ve uluslararası eylem planı, sağlığın ve esenliğin
yaşlılığa doğru ilerletilmesine ve destekleyici ortamların sağlanmasına vurgu yapmıştır
(Eatock, 2015:2). Avrupa Birliği tarafından aktif yaşlanma ve konuya ilişkin politikaları
desteklemek amacıyla 2012 yılı “Aktif Yaşlanma ve Nesiller Arası Dayanışma Yılı” olarak ilan
edilmiştir. Ülkemizde de 2007 yılında oluşturulan “Ulusal Yaşlanma Eylem Planıyla”yaşlı
nüfusa ilişkin kapsamlı çalışma yapılmıştır. Ayrıca 2019 yılının “Yaşlılar Yılı” ilan edilmesi
“Onuncu Kalkınma Planı ve On Birinci Kalkınma Planı” çerçevesinde “Yaşlanma Özel İhtisas
Komisyonu” raporları oluşturulmasıyla ülkemizde de yaşlı nüfusa yönelik politikalar
oluşturulmuş, düzenlemeler ve hedefler belirlenmiştir. Küresel boyutta ve gümüş ekonomi
kapsamında aktif yaşlanmaya ve yaşlı nüfusa yönelik politikaların oluşturulması, programların
düzenlenmesi ve geliştirilmesiyle hem sağlık hem de toplumsal ve ekonomik boyutta olumlu
kazanımlar olacaktır (Akt: Baş, 2019).
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SONUÇ
Dünya genelinde görülen nüfus yaşlanması toplumun her kesiminde değişiklik ve yeniden
yapılanma gerektirmektedir. Yaşlı bireylere yönelik olarak sağlık ve sosyal bakım, ulaşım,
konut, şehir planlaması, yapay zekâ, teknolojik ürünler, sosyal güvenlik gibi alanlarda
çalışmalar yapmak değişen demografimizin önemli ve acil bir parçasıdır (WHO, t.y.).
Gümüş ekonomi çerçevesinde yaşlı nüfusun yaşam kalitesinin iyileştirilmesi sağlanarak yaşlı
bireyler topluma dahil olabilir, ekonomik faaliyetlere katılabilir. Bunların sağlanması içinde
yaşlı nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması, yenilikçi politikaların oluşturulması gerekmektedir.
Yaşlanma sürecinin olumlu yönleri ele alınarak, yaşlı bireylerin bilgi, birikim ve
tecrübelerinden yararlanılması demografik değişimin sürdürülebilir kalkınmaya pozitif etki
göstermesini sağlayabilir.
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ULUSLARARASI TİCARETTE BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI
Doç. Dr. Nihat Kamil ANIL
Kırklareli Üniversitesi, Uluslararası Ticaret
ORCID: 0000-0002-2816-1450
K. Kaan SARIOĞLU
Kırklareli Üniversitesi, Uluslararası Ticaret
ORCID: 0000-0001-7273-1281
ÖZET
Dijitalleşen dünyada siber sistemlerin yaratmış olduğu bir endüstri devrimi olarak adlandırılan
4. Endüstri Devrimi’nin getirmiş olduğu yenilikler hayatın her alanında etkisini göstermektedir.
Endüstri 4.0’ın yapı taşlarından biri de “Ağda yer alan kullanıcılar arasında gerçekleşen
işlemlerin tutarlı ve değiştirilemeyecek bir şekilde zincir bloklar hâlinde kaydedilmesi,
şifrelenmesi ve dağınık olarak depolanma sistemi” şeklinde tanımlanan blok zinciri
(blockchain)’dir [diğerleri; nesnelerin interneti (IoT) ve siber fiziksel sistemler, büyük veri (big
data), veri madenciliği (data mining), bulut bilişim (cloud computing)].
Üretilen verilerin kullanıcılar tarafından birer kopyasının kaydedilmesi ve herkesin bu
kopyalanmış verilere erişim sağlayabilmesi ile veriler üzerindeki tahribat veya ortadan kalkma
risklerinin önlenebilmesi, dijital imzalar aracılığı ile karşılıklı güven oluşturulabilmesi, merkezî
otorite olmadığı için işlemler üzerinde aracı yetkili olmaması, şeffaf olması ve akıllı
sözleşmeler kullanılarak faaliyetlerin otomatik bir şekilde gerçekleştirilebilmesi blok zinciri
teknolojisinin avantajları arasında yer almaktadır.
Günümüzde blok zinciri teknolojisi sağlık, finans, kamu yönetimi, turizm, enerji gibi birçok
farklı alanda kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle bu çalışmanın konusunu oluşturan
uluslararası ticaret işlemlerindeki blok zinciri uygulamaları incelendiğinde akıllı sözleşmeler,
kimlik yönetimi-dijital kimlik uygulamaları, finansman işlemleri, gümrük işlemleri, tedarik
zinciri yönetimi ve uluslararası ödeme sistemleri gibi birçok uygulama alanının varlığı
görülmektedir.
Blok zinciri teknolojisi uluslararası ticaret süreçlerinde değer yaratma, yönetişim ve
operasyonlar açısından önemli bir yer edinmektedir. Ayrıca ithalatçılar, ihracatçılar, bankalar
ve nakliyeciler olarak ifade edebileceğimiz dört uluslararası ticaret katılımcısı tarafından
yürütülecek olan iş süreçlerinin kolaylaşmasını da sağlamaktadır. Blok zinciri ile akıllı
sözleşmelerin avantajlı özelliklerinin kullanılması sayesinde geleneksel yöntemler ile ortaya
çıkan uzun süreçler ve sürecin uzamasına neden olarak görülen birçok farklı aracı arasında
gerçekleşen belge, nakit ve lojistik akışı süreçleri otomatik olarak yürütülebilmektedir.
Dolayısıyla bu sistem zaman ve maliyetlerden tasarruf etme imkânını sağlamaktadır.
Kavramsal nitelik taşıyan bu çalışmanın amacı blok zinciri teknolojisinin tanıtılması, avantaj
ve dezavantajlarının belirlenmesi ve uluslararası ticarette blok zinciri uygulamalarının
örneklerle açıklanmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Blok Zinciri, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaretin Dijitalleşmesi,
Endüstri 4.0
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APPLICATION OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY TO INTERNATIONAL TRADE
ABSTRACT
The innovations created by Industry 4.0 – basically named as revolution led by cyber systems
affect not only almost every aspect of daily activities but also more importantly business
operations. Apart from big data, cloud systems, data mining, and internet of things, the
milestones of Industry 4.0 is block chain defined as a shared, unalterable ledger system that
simplifies the process of recording and coding transactions and tracking tangible (a house, a
car, cash, land) or intangible (intellectual property, patents, copyrights, branding) assets in a
business network by reduced risks and costs involved. Recording a copy of data by users and
accessing these copied data by anyone, preventing distortion of data, assuring mutual trust
among parties by smart contracts and digital signatures, and having no central authority are the
main advantages of blockchain technology. It has been used by several industries for instance
health, finance, tourism, public administration, energy, and international trade which is the main
theme of this study. In this conceptual paper, the authors focus on application of blockchain
technology to integral components of international trade called smart contracts, id management,
digital id, operations related to finance, customs, supply chain, and international payment
systems implying that blockchain plays crucial role for value creation, governance, and
operations in international trade processes intending that it simplifies processes such as
documentation, payments, and logistics automatically - carried by four parties in international
trade namely importers, exporters, banks, and transporters. It lets these four parties save cost
and time as well.
As a conclusion, the aim of this conceptual study is to introduce blockchain technology,
determine its advantages and disadvantages, and explain and give implementation examples of
blockchain technology in international trade.
Keywords: Blockchain, International Trade, Digitalizing International Trade, Industry 4.0
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BANKA MÜŞTERİLERİNİN KATILIM BANKACILIĞI HAKKINDAKİ ALGISI,
SAMSUN ÖRNEĞİ
Dr. Öğr. Üyesi Tuğçenur EKİNCİ FURTANA
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü
ORCID: 0000-0002-8495-9432
Muhammet GEREN
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İşletme Bölümü
ORCID: 0000-0002-5289-1234
ÖZET
Katılım bankacılığı, temelinde İslam dininin yasaklamış olması sebebiyle faizsizlik prensibine
dayanmakta ve İslami Bankacılık olarak da adlandırılmaktadır. Faizsiz işlemlere yönelik
çalışan ve reel sektöre dayanan bir finansal sistem barındırdığından adil, sosyal ve ahlaki
boyutu da bulunmaktadır. Bu yönüyle sadece İslam dünyasında değil, dünyanın bütününde
uygulanabilir bir sistem olduğunu vurgulamak gerekir. Faiz gelirinden uzak durmak
isteyenlerin atıl durumda bulunan fonları hem genel ekonomi açısından, hem de tasarruf
sahipleri açısından bir kayıptır. Bu kayıpları önlemek ve yabancı ülke fonlarını ülkemize
çekebilmek amacıyla katılım bankaları kurulmuştur. Bu kapsamda ülkemizde Özel Finans
Kurumları (ÖFK)’nın kurulabilmesi için 1983 yılında faaliyet izni verilmiştir. Yasal zemin
hazırlandıktan sonra Türkiye’de ilk olarak 1984 yılında kurulan Albaraka Türk Özel Finans
Kurumu, 1985 yılında faaliyete geçmiştir. Rekabetin yoğun yaşandığı bankacılık sektöründe
müşteri algısı, güven, bilinirlik, finansal bilgi düzeyi banka tercihlerinde önemli rol
oynamaktadır. Katılım bankaları da pazar paylarını artırmak için mevcut portföylerini
koruyarak yeni müşteriler kazanmayı hedeflemektedir. Mevcut ve potansiyel müşterilerin
katılım bankacılığı hakkındaki düşüncelerini ve banka tercih nedenlerini öğrenerek etkin ve
verimli stratejiler geliştirilebilmektedir. Bu çalışmanın amacı Samsun ilindeki banka
müşterilerinin katılım bankacılığı hakkındaki algılarını, demografik sorularla birlikte 16
maddeden oluşan bir anket uygulaması ile ölçmektir. Aynı zamanda katılım bankası ve
konvansiyonel banka müşterilerinin katılım bankacılığı ve konvansiyonel bankacılıkla ilgili
finansal bilgi düzeyleri, hangi bankalarla daha yoğun çalıştığı, banka tercih sebepleri, katılım
ve konvansiyonel bankacılık arasındaki farklılıkları bilip bilmedikleri, faizsiz bankacılıkla
ilgili düşünceleri hakkında bilgi sahibi olmaktır. Bu çalışmada, 28 hipotez kurulmuş olup 4
farklı analiz uygulanmıştır. Bunlar güvenilirlik analizi, faktör analizi, karşılaştırma analizi,
korelasyon analizidir. Analizler sonucunda çalışmanın en önemli sonuçlarından biri ise katılım
bankacılığı algısının düşük olduğu, yeterince bilinmediği gözlenmiştir. Katılımcılarının bir
kısmının katılım bankalarını ve uygulamalarını ve konvansiyonel bankalardan farkını
bilmediği anlaşılmıştır. Bunun yanında konvansiyonel banka müşterilerinin bankacılık
ürünlerinden yeteri derecede bilgi sahibi olmadığı da yapılan tespitler arasındadır.
Anahtar Kelimeler: Katılım Bankacılığı, Faizsiz Bankacılık, Müşteri, Algı
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BANK CUSTOMERS' PERCEPTION OF PARTICIPATION BANKING,
THE CASE OF SAMSUN
ABSTRACT
Participation banking, which is based on the interest-free principles is referred to as Islamic
Banking in the world due to the explicit prohibition of interest in Islam. Since it is a financial
system based on the real sector and working for interest-free transactions, it also has a fair,
social and moral dimension. In this respect, it should be emphasized that it is a system that can
be applied not only to the Islamic world but also to the whole world. The idle funds of those
who want to stay away from interest income are a loss both for the general economy and for
the savers. Participation banks were established to prevent these losses and to attract gulf funds
to our country. In this context, with the Decree-Law No. 83/7506 dated 16 December 1983,
operating permission was granted for the establishment of Special Finance Institutions (SFI).
After the legal basis was prepared, Albaraka Türk Private Finance Institution which was
established in 1984 for the first time in Turkey, started its activities in 1985. In the banking
sector, which is one of the sectors where competition is intense, the perception of customers,
trust, awareness and level of financial knowledge play a significant role in bank preferences.
Participation banks also aim to maintain their existing portfolios and gain new customers in
order to increase their market share. Banks can develop effective and efficient strategies by
learning the opinions of current and potential customers about participation banking and the
reasons for choosing the bank. This study aims to measure the perceptions of bank customers
in Samsun about participation banking with a survey consisting of 16 items together with
demographic questions. At the same time, the aim is to have information about the level of
financial knowledge of participation bank and conventional bank customers about participation
banking and conventional banking, which banks they work with more intensively, the reasons
for bank preference, whether they know the differences between participation and conventional
banking, and their thoughts on interest-free banking. In this study, 28 hypotheses were
established and 4 different analyzes were applied. These are reliability analysis, factor analysis,
comparison analysis, correlation analysis. As a result of the analyzes, one of the most important
results of the study was that the perception of participation banking was low and not known
enough. It was understood that some of the participants did not know about participation banks
and their practices and their differences from conventional banks. In addition, it has been
determined that conventional bank customers do not have enough knowledge about banking
products.
Keywords: Participation Banking, Interest-Free Banking, Customer, Perception
1. GİRİŞ
İslam hukuku prensiplerini ilke edinen, kuruluş amacı fon toplama, fon kullandırma ve
bankacılık hizmetleri uygulamalarını faizden sakınarak gerçekleştirmek olan bankacılık
hizmetlerinin yapıldığı sisteme faizsiz bankacılık sistemi denilmektedir.
Katılım bankaları 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu 3. Maddesine göre ‘’Özel cari ve katılma
hesapları yoluyla fon toplamak ve kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren
kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye'deki şubelerini ifade eder’’
şeklinde tanımlanmıştır.
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Faizden kaçınmak isteyenler, geleneksel bankacılık sistemine alternatif olarak faizsiz
bankacılık sisteminde finansal işlemlerini yürütebilmektedir. Dini hassasiyeti yüksek
insanların tasarrufları finans sisteminin dışında kalarak atıl hale gelmiş, bu tasarrufların
ekonomiye kazandırılabilmesi için faizsiz bankacılık sistemi oluşturulmuştur. Böylelikle ülke
ekonomisi desteklenerek yatırım, istihdam ve refah seviyesi yükseltilmektedir.
Katılım bankaları kâr ve zarara katılma esasına göre fon toplayıp ticaret ve ortaklık esaslı
yöntemlerle fon kullandıran bankacılık modeli olarak tanımlanmaktadır. Faiz olmadan
çalışmaları ve risk paylaşımı getirmeleri bu sistemdeki bankaları klasik bankalardan
ayırmaktadır. Katılım bankaları topladığı ve kullandırdığı fonlarla piyasada ekonomik
hareketlenme oluşturur. Katılım bankacılığında fon kullandırmanın temelini mal ve hizmet
alımları oluşturur. Katılım bankaları topladıkları fonları yatırımlara dönüştürmekte, elde ettiği
kâr veya zararı fon sahipleriyle paylaşmaktadır.
Faizsiz işlemlere yönelik çalışan ve reel sektöre dayanan bir finansal sistem olduğu için adil,
sosyal ve ahlaki boyutu da bulunmaktadır. Müşterinin ihtiyaç duyduğu fon nakit olarak
verilmemekte, murabaha, icara gibi yöntemler kullanılmaktadır. Müşterilere nakit ödeme
yapılmadığından dolayı verilen krediler amaç dışı ve verimsiz alanlarda kullanılamaz. Olası
kriz ve dalgalanmalarda, reel ekonomiyle iç içe olan katılım bankaları daha az etkilenir. İslami
prensiplere göre hareket eden faizsiz bankacılık sistemi günden güne büyüme kaydetmekte,
pazar payını genişletmektedir.
Sonuç olarak katılım bankaları ticari bankacılık sistemine ek olarak alternatif bir bankacılık
sistemi olarak uygulanmaktadır. İslamiyet’te faiz yasağı bulunduğu için tasarruflarını
geleneksel bankalar yerine katılım bankalarına yatırmak isteyen tasarruf sahiplerinin
yatırımları ekonomik ortamda değerlendirilebilmektedir. Böylece reel ekonomiye aktarılarak
olarak yatırımı, ihracatı ve istihdamı desteklemektedirler.
Bu çalışmanın amacı Samsun ilindeki banka müşterilerinin katılım bankacılığı hakkındaki
algılarını ölçerek literatüre katkıda bulunmaktır. Aynı zamanda katılım bankası ve
konvansiyonel banka müşterilerinin katılım bankacılığı ve konvansiyonel bankacılıkla ilgili
finansal bilgi düzeyleri, hangi bankalarla daha yoğun çalıştığı, banka tercih sebepleri, katılım
ve konvansiyonel bankacılık arasındaki farklılıkları bilip bilmedikleri, faizsiz bankacılıkla
ilgili düşünceleri hakkında bilgi sahibi olmaktır.
2. GELİŞME
2.1. Araştırmanın Yöntemi
Bu çalışmanın kitlesi, Samsun ilinde yaşayan 18 yaşını doldurmuş tüm bireyler olarak
belirlenmiştir. 2019 Tüik verilerine göre Samsun ilinde 18 yaşından büyük 1.067.666 kişi
yaşamaktadır. %92,5 güvenilirlik ve %7,5 hata ile istatistiksel örneklem hesaplama yöntemleri
ile hesaplandığında en az 171 anket çalışması yapılması tavsiye edilmiştir.
Veri araçları olarak anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket 6 adet demografik soru ve 10
adet konu ile ilgili sorulardan oluşmaktadır. Anket için uzman görüşleri alınarak nitel verileri
kapsayan sorular hazırlanmıştır. Anket formu pandemi koşullarından kaynaklı yüz yüze
yapılması doğru olmadığından Google Form’a aktarılmıştır. Link, internet uygulamaları
üzerinde bulunan tüm gruplarla paylaşılmıştır. Bu şekilde toplamda 359 birey anketi
doldurmuştur. Anketler elektronik formda biriktirilmiştir. Basit Rastgele Örneklem metodu
kullanılmıştır.
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2.2. Araştırmanın Analiz Yöntemi Ve Hipotezleri
Karşılaştırma analizlerinde toplamda 28 hipotez kurulmuş olup 4 ayrı analiz uygulanmıştır.
Bunlar güvenilirlik analizi, faktör analizi, karşılaştırma analizi, korelasyon analizidir.
2.2.1. Güvenilirlik Analizi
Araştırmada ankette verilen cevapların analizi için SPSS.20 adlı paket programında veri tabanı
oluşturulmuştur. Kurulacak tüm hipotezler SPSS.20 adlı paket programında analiz edilmiştir.
Araştırma yöntemi ve hipotezlerden önce yapmamız gereken analiz anketin güvenilirliğini
ölçmek olduğundan öncelikle gerekli olan Cronbach’s Alpha katsayısı hesaplanmıştır.
Cronbach's Alpha
,952

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha Based on Standardized Items
,951
Tablo.1: Güvenilirlik Analizi

N of Items
30

Ankette bulunan 30 farklı ifadenin güvenilirlik analizi sonuçları tablo 3’te görülmektedir.
Ölçeğin güvenilirlik analizi sonucunda Cronbach’s Alpha değeri 0,952 çıkmıştır. Standardize
edilmiş Cronbach’s Alpha değeri ise 0,951 çıkmıştır.
Cronbach’s Alpha olası değerlerine karşılık gelen ifadeler aşağıdaki gibidir
Cronbach’s Alpha
α ≥ 0,9
0,9 > α ≥ 0,8
0,8 > α ≥ 0,7
0,7 > α ≥ 0,6
0,6 > α ≥ 0,5
0,5 > α

Güvenilirlik
Mükemmel
İyi
Kabul edilebilir
Şüpheli
Kötü
Güvenilmez

Analiz sonucumuzda bulunan Cronbach’s Alpha değeri 0,9’dan büyük olduğundan bizim
ölçeğimizin mükemmel güvenilirlikte olduğu görülmektedir.
Demografik Bilgiler
Ankette 6 demografik soru üzerinde durulduğu bir önceki bölümde belirtilmiştir. Sorular,
cinsiyet, gelir, yaş, öğrenim durumu, meslek ve yaşadığı şehir olarak belirlenmiştir.
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Grafik.1: Cinsiyet
Yukarıda belirtilmiş grafikte ankete katılanların 107’si kadın 252’si erkekten oluşmaktadır.
Tüik 2019 verilerine göre Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaştaki cinsiyete göre istihdam oranı
kadınlarda %28,7, erkeklerde ise %63,1 olduğu görülmektedir.
Bu kapsamda yapılan çalışmada Basit Rastgele Örneklem metodu ile örneklem seçiminin
doğruluğunu göstermektedir.

Grafik.2: Gelir Düzeyi
Yukarıda belirtilmiş grafikte ankete katılanların gelir durumu düşük olanların sayısı 46, orta
olanların sayısı 273, yüksek olanların sayısı 40 olduğu görülmektedir.
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Ağırlıklı Olarak Hangi
Banka İle Çalışıyor
Sunuz?
Yüzde
12,5
26,5
9,5
9,7
29,2
10,3
7,0
3,6
17,3
4,7
18,7
19,2
24,0
17,3
1,4

Aşağıda Adları Yazılı
Bankaların İçinden Katılım
Bankalarını İşaretler
Misiniz?
Yüzde
31,8
,3
2,8
30,9
2,2
,8
,8
41,2
1,1
46,8
,3
1,4
2,2
,8
,6

Kuveyt Türk
Akbank
Türk Ekonomi Bankası
Albaraka Türk
Ziraat Bankası
QNB Finansbank
Denizbank
Ziraat Katılım
Yapı Kredi Bankası
Vakıf Katılım Bankası
Halkbank
Türkiye İş Bankası
Vakıfbank
Garanti (BBVA)
HSBC
Türkiye Finans Katılım
6,7
44,6
Bankası
Şekerbank
1,7
,6
Tablo.2: Ağırlıklı Olarak Hangi Banka İle Çalışıyorsunuz?* Aşağıda Adları Yazılı
Bankaların İçinden Katılım Bankalarını İşaretler Misiniz?

Yukarıdaki belirtilmiş tabloda katılımcılara “Ağırlıklı Olarak Hangi Banka ile
Çalışıyorsunuz?” sorusu sorulduğunda en çok %29,5 ile Ziraat Bankası cevabı gelmiştir. %26,5
ile Akbank ikinci sırada, %24,0 ile de Vakıfbank gelmektedir. Sütuna genel olarak
baktığımızda ankete cevap verenlerin %37,2 si katılım bankaları ile çalışmaktadır. Ankete
cevap verenlerin %80,2’si devlet bankaları ile çalışmaktadır.
İkinci sütunda ise “Adları Yazılı Bankaların İçinden Katılım Bankalarını İşaretler Misiniz?”
sorusu sorulduğunda ankete cevap verenlerin yaklaşık yarısı katılım bankalarını bildiği
görülmektedir.
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Grafik.3: Bankacılık İşlemlerinizi Aşağıdakilerden Hangisi İle Yapıyorsunuz?
Yukarıda belirtilmiş grafikte “Bankacılık İşlemlerinizi Aşağıdakilerden Hangisi ile
Yapıyorsunuz?” sorusu sorulduğunda ankete katılanların % 11,1’i Sadece Katılım Bankası
cevabını verirken, %31,8’i Sadece Konvansiyonel/Ticari Bankalar, %18,9’u Çoğunlukla
Katılım Bankaları, %38,2’si Çoğunlukla Konvansiyonel/Ticari Bankalar cevabını vermiştir.

Grafik.4: Paranızı Değerlendireceğiniz Zaman Aşağıdakilerden Hangisini Tercih Edersiniz?
Yukarıda belirtilmiş grafikte “Paranızı Değerlendireceğiniz Zaman Aşağıdakilerden Hangisini
Tercih Edersiniz?” sorusu sorulduğunda ankete katılanların %27,9’u Konvansiyonel/Ticari
Devlet Bankası cevabını verirken, %39,8’i Devlet Katılım Bankası, %15,9’u
Konvansiyonel/Ticari Özel Banka, %16,4’ü Özel Katılım Bankası cevabını vermiştir.
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Katılım Bankacılığı,
Faizsiz /İslami
Bankacılık Anlamına
Gelir.
Katılım Bankalarına
Özgü Hizmetler
Hakkında Yeterli
Derecede Bilgiliyim.
Katılım
Bankacılığında
Faizin
Kullanılmadığını
Düşünüyorum
Katılım Bankalarında
Finansman
Kullanımında Nakit
Para Verilmediğini
Biliyorum.
Katılım Bankalarını
Diğer Bankalara
Göre Daha Güvenilir
Buluyorum.
Katılım Bankalarını
Konvansiyonel/Ticari
Bankalarla
Karşılaştırdığımda
Hizmet Kalitesinin
Daha İyi Olduğunu
Düşünüyorum.
Katılım Bankacılığı
İşlemlerinin Daha
Hızlı Olduğunu
Düşünüyorum.
Katılım Bankaları
Daha Düşük
Maliyetli Hizmet
Sunar.

Ne
Katılıyorum/
Kesinlikle
Katılıyorum/
Biliyorum Ne
Katılıyorum/
Biliyorum
Katılmıyorum/
Biliyorum
Bilmiyorum
Yüzde
Yüzde
Yüzde

Kesinlikle
Katılmıyorum/
Bilmiyorum

Katılmıyorum/
Bilmiyorum

Yüzde

Yüzde

24,2

21,7

17,3

19,8

17,0

21,7

27,3

22,6

16,4

12,0

29,0

24,2

18,4

15,3

13,1

20,9

25,1

22,0

13,6

18,4

23,1

27,9

26,2

12,5

10,3

22,0

30,6

26,2

12,5

8,6

21,7

30,1

29,5

12,0

6,7

23,1

28,4

28,4

12,0

8,1
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Katılım Bankaları,
Diğerlerinden Daha
23,1
32,3
32,6
7,2
4,7
Çok Kazanç Sağlar.
Katılım Bankalarında
Personelin Bakımlı
18,9
27,9
34,5
11,7
7,0
Olması
Katılım Bankalarında
Personelin Samimi
19,8
24,8
32,0
15,3
8,1
Olması
Katılım Bankalarında
Personelin Bilgi
20,9
24,5
34,0
12,0
8,6
Düzeyi
Katılım Bankalarında
Personelin Nazik Ve
19,8
25,1
30,1
15,0
10,0
Kibar Olması
Katılım Bankalarında
Personelin Sizde
19,5
24,5
29,8
14,8
11,4
Güven Oluşturması
Tablo.3: Katılım Bankası İle İlgili Aşağıdaki İfadeleri Önem Seviyesine Göre İşaretleyiniz?
Yukarıdaki belirtilmiş tabloda katılımcılara “Katılım Bankası İle İlgili Aşağıdaki İfadeleri
Önem Seviyesine Göre İşaretleyiniz?” sorusu yöneltilmiştir. Tabloda görüldüğü gibi 1 den 5’e
kadar likert ölçeği ile cevaplanması istenmiştir.
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Konvansiyonel/Ticari
Bankacılık, Faizle İş
Yapan Bankacılık
Anlamına Gelir
Konvansiyonel/Ticari
Bankalara Özgü
Hizmetler Hakkında
Yeterli Derecede
Bilgiliyim.
Konvansiyonel/Ticari
Bankacılıkta Faizin
Kullanıldığını
Biliyorum
Konvansiyonel/Ticari
Bankalarda, Kredi
Kullanımında Nakit
Para Verildiğini
Biliyorum.
Konvansiyonel/Ticari
Bankaları, Katılım
Bankalarına Göre
Daha Güvenilir
Buluyorum.
Konvansiyonel/Ticari
Bankaları, Katılım
Bankalarıyla
Karşılaştırdığımda
Hizmet Kalitesinin
Daha İyi Olduğunu
Düşünüyorum.
Konvansiyonel/Ticari
Bankacılık
İşlemlerinin Daha
Hızlı Olduğunu
Düşünüyorum.
Konvansiyonel/Ticari
Bankalar Daha
Düşük Maliyetli
Hizmet Sunar.

Ne
Katılıyorum/
Kesinlikle
Katılıyorum/
Biliyorum Ne
Katılıyorum/
Biliyorum
Katılmıyorum/
Biliyorum
Bilmiyorum
Yüzde
Yüzde
Yüzde

Kesinlikle
Katılmıyorum/
Bilmiyorum

Katılmıyorum/
Bilmiyorum

Yüzde

Yüzde

19,8

22,6

13,6

12,5

31,5

16,7

23,7

22,6

18,9

18,1

18,7

18,7

12,5

16,7

33,4

19,8

18,1

13,4

13,9

34,8

24,5

27,9

30,6

7,8

9,2

22,8

29,5

30,1

9,2

8,4

21,2

30,4

27,3

12,0

9,2

27,0

32,6

26,7

7,5

6,1
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Konvansiyonel/Ticari
Bankalar, Katılım
21,4
27,9
28,4
12,5
9,7
Bankalarından Daha
Çok Kazanç Sağlar.
Konvansiyonel/Ticari
Bankalarda
22,6
24,8
29,2
14,8
8,6
Personelin Bakımlı
Olması
Konvansiyonel/Ticari
Bankalarda
22,8
26,2
32,3
11,7
7,0
Personelin Samimi
Olması
Konvansiyonel/Ticari
Bankalarda
21,4
24,2
29,2
18,1
7,0
Personelin Bilgi
Düzeyi
Konvansiyonel/Ticari
Bankalarda
21,4
24,8
32,6
15,0
6,1
Personelin Nazik Ve
Kibar Olması
Konvansiyonel/Ticari
Bankalarda
23,1
25,1
31,2
15,0
5,6
Personelin Sizde
Güven Oluşturması
Tablo.4: Konvansiyonel/Ticari Bankacılık ile İlgili Aşağıdaki İfadeleri Önem Seviyesine
Göre İşaretleyiniz?
Yukarıdaki belirtilmiş tabloda katılımcılara “Konvansiyonel/Ticari Bankacılık İle İlgili
Aşağıdaki İfadeleri Önem Seviyesine Göre İşaretleyiniz?” sorusu yöneltilmiştir. Tabloda
görüldüğü gibi 1’den 5’e kadar likert ölçeği ile cevaplanması istenmiştir.
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Katılım
Bankacılığının
Tercih
Nedenleri
Nelerdir/Neler
Olabilir?
Yüzde
20,9
40,1

Konvansiyonel/Ticari
Bankacılığının
Tercih Nedenleri
Nelerdir/Neler
Olabilir?
Yüzde
39,6
26,5

Nakit Kredi Vermemesi/Vermesi
Güvenilir Olması
Temel Bankacılık Hizmetlerinde Ücret
37,6
18,4
Almaması (Hesap Ücreti, Eft)
Kaliteli Hizmet Sunmaları
19,8
25,3
Bankanın Konumunun Müşteriye Yakın
9,5
14,5
Olması
Maaş Müşterisi Olarak Zorunlu
17,0
34,0
Çalışmak
Müşteri Memnuniyeti Ve Müşteri
14,2
8,6
İlişkileri Yönetiminde Başarılı Olmaları
Devlet Bankası Olması
29,2
24,0
Çevredekilerin Tavsiyesi
13,9
8,6
Bankaya Olan Sadakat
8,9
3,1
Diğer Sebepler
13,4
5,6
Tablo.5: Katılım Bankacılığının Tercih Nedenleri Nelerdir/Neler Olabilir?

Yukarıdaki belirtilmiş tabloda katılımcılara “Katılım Bankacılığının Tercih Nedenleri
Nelerdir/Neler Olabilir?” Sorusu yöneltildiğinde %40,1’i Güvenilir Olması cevabını
vermişlerdir. Aynı soruya en az cevabı ise %8,9’u Bankaya Olan Sadakat cevabını
vermişlerdir.
“Konvansiyonel/Ticari Bankacılığının Tercih Nedenleri Nelerdir/Neler Olabilir?” Sorusu
yöneltildiğinde %39,6’sı Nakit Kredi Vermesi cevabını vermişlerdir. Aynı soruya en az cevabı
ise %3,1’i Bankaya Olan Sadakat cevabını vermişlerdir.
2.2.2. Faktör Analizi
Başlıca amacı aralarında aynı yapıyı ölçen çok sayıda değişkenden, az sayıda ve tanımlanabilir
nitelikte anlamlı değişkenler elde etmek olan çok değişkenli analiz yöntemidir.” Bu analiz
yönteminde sonuçlar benzerlik gösterecektir. Bu işleme Açıklayıcı Faktör Analizi
denmektedir. Açıklayıcı Faktör Analizi, diğer bir ifade ile aralarında ilişkileri bulunan veri
setinin (soruların) daha az veri seti ile sonuçlar elde edilmesine denmektedir. Burada
araştırmacı için önemli olduğu görülmektedir. Çok büyük veri setleri ile analizler yapılması
yerine daha küçük veri setleri ile benzer sonuçlar elde edilecektir.
Veri setinin faktör analizine uygun olup olmadığını belirlemek için KMO ve Bartlett’s testleri
yapılmıştır.
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KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure o Sampling
,945
Adequacy.
Approx. Chi5148,067
Square
Bartlett's Test of Sphericity
df
91
Sig.
,000
Tablo.6: Faktör Analizi KMO ve Bartlett’s Testi
Yukarıdaki belirtilmiş tabloda veri setinin açıklayıcı faktör analizine uygun olup olmadığı
KMO ve Bartlett’s testleri ile analiz edilmiştir. Sig.(p) değeri 0,05den küçük olması sebebi ile
bu verilerin faktör analizine uygun olduğu görülmektedir. KMO değeri 0,945 çıkmıştır.
Aşağıda olması istenen değerler aralıkları verilmiştir.
Ölçüt
1,00<KMO≤0,90
0,90<KMO≤0,80
0,80<KMO≤0,70
0,70<KMO≤0,60
0,60<KMO

Açıklama
Mükemmel
İyi
Orta Düzey
Zayıf
Kötü

Değer aralıklarına baktığımızda KMO değerinin mükemmel düzeyde olduğu görülmektedir.
Diğer bir ifade ile bu veri seti için faktör analizinin yapılmasının uygun olduğu görülmektedir.
Veri setinin faktör analizi için uygun olduğu tespit edildikten sonra faktörlerin yapısını
belirlemek için Temel Bileşenler Analizi ve Direct Oblimin Rotasyon yöntemi seçilerek faktör
analizi yapılmıştır. Direct Oblimin Rotasyonu, değişkenler arasında ilişkinin olduğunu tahmin
edilerek seçilmiştir.

285

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES & HUMANITIES
18-19 Sep, 2021 / MUŞ-TURKEY
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https:// www.ispecongress.org/
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

Total Variance Explained
Initial Eigenvalues
Component

% of
Cumulative
Variance
%
8,755
62,539
62,539
1,214
8,669
71,208
1,183
8,447
79,655
,582
4,154
83,809
,408
2,913
86,722
,379
2,706
89,428
,361
2,577
92,005
,312
2,226
94,232
,248
1,770
96,002
,154
1,099
97,101
,138
,989
98,090
,104
,744
98,834
,094
,673
99,507
,069
,493
100,000
Tablo.7: Açıklanan Toplam Varyans
Total

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Extraction Sums of
Squared Loadings
% of
Total
Variance
8,755
62,539
1,214
8,669
1,183
8,447

Yukarıdaki belirtilmiş tabloda 14 ayrı veri setinin faktör analizi ile 3 ayrı faktör olarak
açıklandığı görülmektedir. Birinci faktör varyansın %62,539’unu açıklamaktadır. İkinci faktör
varyansın %8,669 unu açıklamaktadır. Üçüncü faktör ise varyansın %8,447’sini
açıklamaktadır.
Üç faktörün varyansı %79,655’ini açıklamaktadır. Bu faktörlerin neler olduğu aşağıdaki
tabloda belirtilmiştir.
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Pattern Matrixa

Katılım Bankalarında Personelin Nazik Ve Kibar Olması
Katılım Bankalarında Personelin Samimi Olması
Katılım Bankalarında Personelin Bilgi Düzeyi
Katılım Bankalarında Personelin Bakımlı Olması
Katılım Bankalarında Personelin Sizde Güven Oluşturması
Katılım Bankaları Daha Düşük Maliyetli Hizmet Sunar.
Katılım Bankaları, Diğerlerinden Daha Çok Kazanç Sağlar.
Katılım Bankacılığı İşlemlerinin Daha Hızlı Olduğunu
Düşünüyorum.
Katılım
Bankalarını
Konvansiyonel/Ticari
Bankalarla
Karşılaştırdığımda Hizmet Kalitesinin Daha İyi Olduğunu
Düşünüyorum.
Katılım Bankalarını Diğer Bankalara Göre Daha Güvenilir
Buluyorum.
Katılım Bankacılığı, Faizsiz /İslami Bankacılık Anlamına Gelir.
Katılım Bankacılığında Faizin Kullanılmadığını Düşünüyorum.
Katılım Bankalarına Özgü Hizmetler Hakkında Yeterli
Derecede Bilgiliyim.
Katılım Bankalarında Finansman Kullanımında Nakit Para
Verilmediğini Biliyorum.
Tablo.8: Faktör Matrisi

Component
1
2
3
,977
,946
,945
,921
,891
,873
,867
,864
,731
,704
,888
,715
,704
,655

Yukarıdaki tablo 3 ayrı faktörün hangi veri setinden oluştuğunu göstermektedir.
Birinci faktör, beş ayrı değişkenden oluşmaktadır. Bunlar;
 Katılım Bankalarında Personelin Nazik Ve Kibar Olması
 Katılım Bankalarında Personelin Samimi Olması
 Katılım Bankalarında Personelin Bilgi Düzeyi
 Katılım Bankalarında Personelin Bakımlı Olması
 Katılım Bankalarında Personelin Sizde Güven Oluşturması
İkinci faktör beş ayrı değişkenden oluşmaktadır. Bunlar;
 Katılım Bankaları Daha Düşük Maliyetli Hizmet Sunar
 Katılım Bankaları, Diğerlerinden Daha Çok Kazanç Sağlar
 Katılım Bankacılığı İşlemlerinin Daha Hızlı Olduğunu Düşünüyorum
 Katılım Bankalarını Konvansiyonel/Ticari Bankalarla Karşılaştırdığımda Hizmet
Kalitesinin Daha İyi Olduğunu Düşünüyorum
 Katılım Bankalarını Diğer Bankalara Göre Daha Güvenilir Buluyorum
Üçüncü faktör dört ayrı değişkenden oluşmaktadır. Bunlar;
 Katılım Bankacılığı, Faizsiz /İslami Bankacılık Anlamına Gelir
 Katılım Bankacılığında Faizin Kullanılmadığını Düşünüyorum
 Katılım Bankalarına Özgü Hizmetler Hakkında Yeterli Derecede Bilgiliyim
 Katılım Bankalarında Finansman Kullanımında Nakit Para Verilmediğini Biliyorum
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Component Correlation Matrix
Component
1
2
3
1
1,000
,664
,580
2
,664
1,000
,503
3
,580
,503
1,000
Tablo.9: Birleşen Korelasyon Matris
Yukarıdaki tablo, faktörler arasında ilişki olup olmadığını gösteren korelasyon matrisidir.
Tablo aynı zamanda veri setini faktör analizi yapılırken Direct Oblimin Rotasyonu seçilmesinin
doğru bir tercih olduğunu göstermektedir. Bir önceki bölümde değişkenler arasında ilişkinin
olduğu anlatılmıştır. Faktörler arasında ilişkinin olduğu görülmektedir.
2.2.3 Fark Testleri İle Karşılaştırma
İki Grup Karşılaştırması (Manny Whitney U Testi Karşılaştırması)
Bu bölümde bazı soruların istatistiksel karşılaştırılması yapılmıştır. Crosstab analiziyle yapılan
karşılaştırmalar rakamsal ifadeleri karşılaştırmadır. Yalnızca yüzde karşılaştırması istatistiksel
anlamda farklı olup olmadığını söylemek için yetersiz kalır. Yüzdesel karşılaştırma
araştırmacının bakışına göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle en etkili karşılaştırma yöntemi
istatistiksel karşılaştırma metotları ile yapılan karşılaştırma olduğu bilimsel açıdan
kanıtlanmıştır. Konvansiyonel banka müşterileri ile katılım bankası müşterilerinin, katılım
bankacılığı hakkındaki görüşleri açısından farklılığının olup olmadığı incelenecektir.
Aşağıda hipotezler sunulmuştur.
Hipotez 1:
H0 : ”Katılım Bankacılığı, Faizsiz /İslami Bankacılık Anlamına Gelir” ifadesinin Katılım
Bankası ve Konvansiyonel Banka müşterileri arasında farklılık yoktur.
H1 : ”Katılım Bankacılığı, Faizsiz /İslami Bankacılık Anlamına Gelir” ifadesinin Katılım
Bankası ve Konvansiyonel Banka müşterileri arasında farklılık vardır.
Hipotez 2:
H0 : ”Katılım Bankalarına Özgü Hizmetler Hakkında Yeterli Derecede Bilgiliyim” ifadesinin
Katılım Bankası ve Konvansiyonel Banka müşterileri arasında farklılık yoktur.
H1 : ”Katılım Bankalarına Özgü Hizmetler Hakkında Yeterli Derecede Bilgiliyim” ifadesinin
Katılım Bankası ve Konvansiyonel Banka müşterileri arasında farklılık vardır.
Hipotez 3:
H0 : ”Katılım Bankacılığında Faizin Kullanılmadığını Düşünüyorum.” ifadesinin Katılım
Bankası ve Konvansiyonel Banka müşterileri arasında farklılık yoktur.
H1 : ”Katılım Bankacılığında Faizin Kullanılmadığını Düşünüyorum.” ifadesinin Katılım
Bankası ve Konvansiyonel Banka müşterileri arasında farklılık vardır.
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Hipotez 4:
H0 : ”Katılım Bankalarında Finansman Kullanımında Nakit Para Verilmediğini Biliyorum.”
ifadesinin Katılım Bankası ve Konvansiyonel Banka müşterileri arasında farklılık yoktur.
H1 : ”Katılım Bankalarında Finansman Kullanımında Nakit Para Verilmediğini Biliyorum.”
ifadesinin Katılım Bankası ve Konvansiyonel Banka müşterileri arasında farklılık vardır.
Hipotez 5:
H0 : ”Katılım Bankalarını Diğer Bankalara Göre Daha Güvenilir Buluyorum.” ifadesinin
Katılım Bankası ve Konvansiyonel Banka müşterileri arasında farklılık yoktur.
H1 : ”Katılım Bankalarını Diğer Bankalara Göre Daha Güvenilir Buluyorum.” ifadesinin
Katılım Bankası ve Konvansiyonel Banka müşterileri arasında farklılık vardır.
Hipotez 6:
H0 : ”Katılım Bankalarını Konvansiyonel/Ticari Bankalarla Karşılaştırdığımda Hizmet
Kalitesinin Daha İyi Olduğunu Düşünüyorum.” ifadesinin Katılım Bankası ve Konvansiyonel
Banka müşterileri arasında farklılık yoktur.
H1 : ”Katılım Bankalarını Konvansiyonel/Ticari Bankalarla Karşılaştırdığımda Hizmet
Kalitesinin Daha İyi Olduğunu Düşünüyorum.” ifadesinin Katılım Bankası ve Konvansiyonel
Banka müşterileri arasında farklılık vardır.
Hipotez 7:
H0 : ”Katılım Bankacılığı İşlemlerinin Daha Hızlı Olduğunu Düşünüyorum.” ifadesinin Katılım
Bankası ve Konvansiyonel Banka müşterileri arasında farklılık yoktur.
H1 : ”Katılım Bankacılığı İşlemlerinin Daha Hızlı Olduğunu Düşünüyorum.” ifadesinin Katılım
Bankası ve Konvansiyonel Banka müşterileri arasında farklılık vardır.
Hipotez 8:
H0 : ”Katılım Bankaları Daha Düşük Maliyetli Hizmet Sunar.” ifadesinin Katılım Bankası ve
Konvansiyonel Banka müşterileri arasında farklılık yoktur.
H1 : ”Katılım Bankaları Daha Düşük Maliyetli Hizmet Sunar.” ifadesinin Katılım Bankası ve
Konvansiyonel Banka müşterileri arasında farklılık vardır.
Hipotez 9:
H0 : ”Katılım Bankaları, Diğerlerinden Daha Çok Kazanç Sağlar.” ifadesinin Katılım Bankası
ve Konvansiyonel Banka müşterileri arasında farklılık yoktur.
H1 : ”Katılım Bankaları, Diğerlerinden Daha Çok Kazanç Sağlar.” ifadesinin Katılım Bankası
ve Konvansiyonel Banka müşterileri arasında farklılık vardır.
Hipotez 10:
H0 : ”Katılım Bankalarında Personelin Bakımlı Olması.” ifadesinin Katılım Bankası ve
Konvansiyonel Banka müşterileri arasında farklılık yoktur.
H1 : ”Katılım Bankalarında Personelin Bakımlı Olması.” ifadesinin Katılım Bankası ve
Konvansiyonel Banka müşterileri arasında farklılık vardır.
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Hipotez 11:
H0 : ”Katılım Bankalarında Personelin Samimi Olması.” ifadesinin Katılım Bankası ve
Konvansiyonel Banka müşterileri arasında farklılık yoktur.
H1 : ”Katılım Bankalarında Personelin Samimi Olması.” ifadesinin Katılım Bankası ve
Konvansiyonel Banka müşterileri arasında farklılık vardır.
Hipotez 12:
H0 : ”Katılım Bankalarında Personelin Bilgi Düzeyi.” ifadesinin Katılım Bankası ve
Konvansiyonel Banka müşterileri arasında farklılık yoktur.
H1 : ”Katılım Bankalarında Personelin Bilgi Düzeyi.” ifadesinin Katılım Bankası ve
Konvansiyonel Banka müşterileri arasında farklılık vardır.
Hipotez 13:
H0 : ”Katılım Bankalarında Personelin Nazik Ve Kibar Olması.” ifadesinin Katılım Bankası ve
Konvansiyonel Banka müşterileri arasında farklılık yoktur.
H1 : ”Katılım Bankalarında Personelin Nazik Ve Kibar Olması.” ifadesinin Katılım Bankası ve
Konvansiyonel Banka müşterileri arasında farklılık vardır.
Hipotez 14:
H0 : ”Katılım Bankalarında Personelin Sizde Güven Oluşturması.” ifadesinin Katılım Bankası
ve Konvansiyonel Banka müşterileri arasında farklılık yoktur.
H1 : ”Katılım Bankalarında Personelin Sizde Güven Oluşturması.” ifadesinin Katılım Bankası
ve Konvansiyonel Banka müşterileri arasında farklılık vardır.
Test Statisticsa
Mann-Whitney Wilcoxon
U
W
Katılım Bankacılığı,
Faizsiz /İslami
Bankacılık Anlamına
Gelir.
Katılım Bankalarına
Özgü Hizmetler
Hakkında Yeterli
Derecede Bilgiliyim
Katılım Bankacılığında
Faizin Kullanılmadığını
Düşünüyorum.
Katılım Bankalarında
Finansman
Kullanımında Nakit
Para Verilmediğini
Biliyorum.

Z

p değeri

12385,000

44011,000

1,325

,185

12367,500

43993,500

1,349

,177

11638,500

43264,500

2,180

,029

12007,500

43633,500

1,754

,079
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Katılım Bankalarını
Diğer Bankalara Göre
9327,500
40953,500
,000
Daha Güvenilir
4,821
Buluyorum.
Katılım Bankalarını
Konvansiyonel/Ticari
Bankalarla
Karşılaştırdığımda
10927,500
42553,500
,003
3,004
Hizmet Kalitesinin
Daha İyi Olduğunu
Düşünüyorum.
Katılım Bankacılığı
İşlemlerinin Daha Hızlı
10935,000
42561,000
,003
Olduğunu
3,004
Düşünüyorum.
Katılım Bankaları Daha
Düşük Maliyetli Hizmet
10772,000
42398,000
,001
3,183
Sunar.
Katılım Bankaları,
Diğerlerinden Daha
11705,500
43331,500
,032
2,138
Çok Kazanç Sağlar.
Katılım Bankalarında
Personelin Bakımlı
11622,500
43248,500
,026
2,223
Olması
Katılım Bankalarında
Personelin Samimi
11163,000
42789,000
,006
2,735
Olması
Katılım Bankalarında
11201,500
42827,500
,007
Personelin Bilgi Düzeyi
2,698
Katılım Bankalarında
Personelin Nazik Ve
11779,000
43405,000
,043
2,025
Kibar Olması
Katılım Bankalarında
Personelin Sizde Güven
11594,500
43220,500
,026
2,233
Oluşturması
a. Grouping Variable: Bankacılık İşlemlerinizi Aşağıdakilerden Hangisi İle Yapıyorsunuz?
Tablo.10: Mann-Whitney U Test İstatistiği
Nicel ve normal dağılıma sahip verilerde parametrik testler kullanılırken, nicel ve normal
dağılıma sahip olmayan verilerde non-Parametrik testler kullanılmaktadır. Ancak nitel
verilerde dağılıma bakılmaksızın non-parametrik testler kullanılmaktadır. Kullandığımız veri
nitel veri olması sebebiyle non-parametrik test kullanılmıştır. İki grup karşılaştırmasında nonparametrik testlerden olan Mann-Whitney U testi kullanılmaktadır.
Yukarıdaki tabloda bulunan p değerlerine göre kabul edilen hipotezler değerlendirilmiştir.
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“Katılım Bankacılığı, Faizsiz /İslami Bankacılık Anlamına Gelir” ifadesinin p değerine
baktığımızda 0,185 olduğu görülmektedir. Bu değer 0,05’ten büyük olduğundan H0 kabul
edilir.” Katılım Bankacılığı, Faizsiz /İslami Bankacılık Anlamına Gelir” ifadesinin Katılım
Bankası ve Konvansiyonel Banka müşterileri arasında farklılık yoktur.
“Katılım Bankalarına Özgü Hizmetler Hakkında Yeterli Derecede Bilgiliyim” ifadesinin p
değerine baktığımızda 0,177 olduğu görülmektedir. Bu değer 0,05’ten büyük olduğundan H0
kabul edilir.” Katılım Bankalarına Özgü Hizmetler Hakkında Yeterli Derecede Bilgiliyim”
ifadesinin Katılım Bankası ve Konvansiyonel Banka müşterileri arasında farklılık yoktur.
” Katılım Bankacılığında Faizin Kullanılmadığını Düşünüyorum.” ifadesinin p değerine
baktığımızda 0,029 olduğu görülmektedir. Bu değer 0,05’ten küçük olduğundan H1 kabul
edilir.” Katılım Bankacılığında Faizin Kullanılmadığını Düşünüyorum.” ifadesinin Katılım
Bankası ve Konvansiyonel Banka müşterileri arasında farklılık vardır. Bu farklılık şu yönde
olduğu analizlerde tespit edilmiştir. Katılım bankası müşterileri katılım bankacılığında faizin
kullanılmadığını düşünürken, Konvansiyonel banka müşterileri katılım bankacılığında da
faizin kullanıldığını iddia etmektedir.
” Katılım Bankalarında Finansman Kullanımında Nakit Para Verilmediğini Biliyorum.”
ifadesinin p değerine baktığımızda 0,079 olduğu görülmektedir. Bu değer 0,05’ten büyük
olduğundan H0 kabul edilir.” Katılım Bankalarında Finansman Kullanımında Nakit Para
Verilmediğini Biliyorum.” ifadesinin Katılım Bankası ve Konvansiyonel Banka müşterileri
arasında farklılık yoktur.
” Katılım Bankalarını Diğer Bankalara Göre Daha Güvenilir Buluyorum.” ifadesinin p
değerine baktığımızda 0,000 olduğu görülmektedir. Bu değer 0,05’ten küçük olduğundan H1
kabul edilir.” Katılım Bankalarını Diğer Bankalara Göre Daha Güvenilir Buluyorum.”
ifadesinin Katılım Bankası ve Konvansiyonel Banka müşterileri arasında farklılık vardır. Bu
farklılık şu yönde olduğu analizlerde tespit edilmiştir. Katılım bankası müşterileri katılım
bankacılığının diğer bankalara göre daha güvenli olduğunu, konvansiyonel banka müşterileri
katılım bankacılığının diğer bankalara göre daha güvenli olmadığını iddia etmektedir.
” Katılım Bankalarını Konvansiyonel/Ticari Bankalarla Karşılaştırdığımda Hizmet Kalitesinin
Daha İyi Olduğunu Düşünüyorum.” ifadesinin p değerine baktığımızda 0,003 olduğu
görülmektedir. Bu değer 0,05’ten küçük olduğundan H1 kabul edilir.” Katılım Bankalarını
Konvansiyonel/Ticari Bankalarla Karşılaştırdığımda Hizmet Kalitesinin Daha İyi Olduğunu
Düşünüyorum.” ifadesinin katılım bankası ve konvansiyonel banka müşterileri arasında
farklılık vardır. Bu farklılık şu yönde olduğu analizlerde tespit edilmiştir. Katılım bankası
müşterileri katılım bankacılığının hizmet kalitesinin daha iyi olduğunu düşünürken,
konvansiyonel banka müşterileri katılım bankacılığının hizmet kalitesinin daha iyi olmadığını
iddia etmektedir.
” Katılım Bankacılığı İşlemlerinin Daha Hızlı Olduğunu Düşünüyorum.” ifadesinin p değerine
baktığımızda 0,003 olduğu görülmektedir. Bu değer 0,05’ten küçük olduğundan H1 kabul
edilir.” Katılım Bankacılığı İşlemlerinin Daha Hızlı Olduğunu Düşünüyorum.” ifadesinin
katılım bankası ve konvansiyonel banka müşterileri arasında farklılık vardır. Bu farklılık şu
yönde olduğu analizlerde tespit edilmiştir. Katılım bankacılığı müşterileri katılım
bankacılığının işlem hızının daha iyi olduğunu düşünürken, konvansiyonel banka müşterileri
katılım bankacılığının işlem hızının daha iyi olmadığını iddia etmektedir.
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” Katılım Bankaları Daha Düşük Maliyetli Hizmet Sunar.” ifadesinin p değerine baktığımızda
0,001 olduğu görülmektedir. Bu değer 0,05’ten küçük olduğundan H1 kabul edilir.” Katılım
Bankaları Daha Düşük Maliyetli Hizmet Sunar.” ifadesinin katılım bankası ve konvansiyonel
banka müşterileri arasında farklılık vardır. Bu farklılık şu yönde olduğu analizlerde tespit
edilmiştir. Katılım bankası müşterileri katılım bankacılığının daha düşük maliyetli hizmet
sunduğunu düşünürken, konvansiyonel banka müşterileri katılım bankacılığının daha düşük
maliyetli hizmet sunmadığını iddia etmektedir.
”Katılım Bankaları, Diğerlerinden Daha Çok Kazanç Sağlar.” ifadesinin p değerine
baktığımızda 0,032 olduğu görülmektedir. Bu değer 0,05 den küçük olduğundan H1 kabul
edilir. ”Katılım Bankaları, Diğerlerinden Daha Çok Kazanç Sağlar.” ifadesinin katılım bankası
ve konvansiyonel banka müşterileri arasında farklılık vardır. Bu farklılık şu yönde olduğu
analizlerde tespit edilmiştir. Katılım bankası müşterileri katılım bankacılığının diğerlerinden
daha çok kazanç sağladığını düşünürken, konvansiyonel banka müşterileri katılım
bankacılığının diğerlerinden daha çok kazanç sağlamadığını iddia etmektedir.
” Katılım Bankalarında Personelin Bakımlı Olması.” ifadesinin p değerine baktığımızda 0,026
olduğu görülmektedir. Bu değer 0,05 den küçük olduğundan H1 kabul edilir. ”Katılım
Bankalarında Personelin Bakımlı Olması.” ifadesinin katılım bankası ve konvansiyonel banka
müşterileri arasında farklılık vardır. Bu farklılık şu yönde olduğu analizlerde tespit edilmiştir.
Katılım bankası müşterileri katılım bankacılığının personelinin bakımlı olduğunu düşünürken,
konvansiyonel banka müşterileri katılım bankası personelinin bakımlı olmadığını iddia
etmektedir.
”Katılım Bankalarında Personelin Samimi Olması.” ifadesinin p değerine baktığımızda 0,006
olduğu görülmektedir. Bu değer 0,05 den küçük olduğundan H1 kabul edilir. ”Katılım
Bankalarında Personelin Samimi Olması.” ifadesinin katılım bankası ve konvansiyonel banka
müşterileri arasında farklılık vardır. Bu farklılık şu yönde olduğu analizlerde tespit edilmiştir.
Katılım bankası müşterileri katılım bankası personelinin samimi olduğunu düşünürken,
konvansiyonel banka müşterileri katılım bankası personelinin samimi olmadığını iddia
etmektedir.
”Katılım Bankalarında Personelin Bilgi Düzeyi.” ifadesinin p değerine baktığımızda 0,007
olduğu görülmektedir. Bu değer 0,05 den küçük olduğundan H1 kabul edilir. ”Katılım
Bankalarında Personelin Bilgi Düzeyi.” ifadesinin katılım bankası ve konvansiyonel banka
müşterileri arasında farklılık vardır. Bu farklılık şu yönde olduğu analizlerde tespit edilmiştir.
Katılım bankası müşterileri katılım bankası personelinin bilgi düzeyinin yüksek olduğunu
düşünürken, konvansiyonel banka müşterileri katılım bankası personelinin bilgi düzeyinin
yüksek olmadığını iddia etmektedir.
“Katılım Bankalarında Personelin Nazik ve Kibar Olması.” ifadesinin p değerine baktığımızda
0,043 olduğu görülmektedir. Bu değer 0,05 den küçük olduğundan H1 kabul edilir. ”Katılım
Bankalarında Personelin Nazik ve Kibar Olması.” ifadesinin katılım bankası ve konvansiyonel
banka müşterileri arasında farklılık vardır. Bu farklılık şu yönde olduğu analizlerde tespit
edilmiştir. Katılım bankası müşterileri katılım bankası personelinin nazik ve kibar olduğunu
düşünürken, konvansiyonel banka müşterileri katılım bankası personelinin nazik ve kibar
olmadığını iddia etmektedir.
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”Katılım Bankalarında Personelin Sizde Güven Oluşturması.” ifadesinin p değerine
baktığımızda 0,026 olduğu görülmektedir. Bu değer 0,05 den küçük olduğundan H1 kabul
edilir. ”Katılım Bankalarında Personelin Sizde Güven Oluşturması.” ifadesinin katılım bankası
ve konvansiyonel banka müşterileri arasında farklılık vardır. Bu farklılık şu yönde olduğu
analizlerde tespit edilmiştir. Katılım bankası müşterileri katılım bankası personelinin güven
oluşturduğunu düşünürken, konvansiyonel banka müşterileri katılım bankası personelinin
güven oluşturmadığını iddia etmektedir.
İkiden Fazla Grup Karşılaştırması (Anova Testi Karşılaştırması)
Bir önceki bölümde iki gruplu olan katılım bankası müşterileri ile konvansiyonel banka
müşterilerinin katılım bankacılığı hakkındaki düşüncelerin karşılaştırması yapılmıştır.
Buradaki bölümde ise ikiden fazla grupun Eğitim Durumu ve Gelir Düzeylerinin Katılım
Bankacılığı hakkındaki düşüncelerinin karşılaştırması yapılacaktır. Karşılaştırmalar iki yönlü
Anova Analizi ile yapılmıştır. Analize dahil edilen değişkenlerin varyanslarının homojen olup
olmadığı bilinmediğinden varyansların eşit olması durumunda Tukey, varyanslarının eşit
olmadığı durumunda Tamhane’s T2 testi ile karşılaştırma yapılmıştır.
Eğitim Durumu ile Katılım Bankası İle İlgili İfadelerin Karşılaştırması
İki yönlü Anova Analizi yapmadan önce varyansların homojen olup olmadığının test edilmesi
gerekmektedir.
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Test of Homogeneity of Variances
Levene
Statistic
Katılım Bankacılığı, Faizsiz /İslami Bankacılık
,708
Anlamına Gelir.
Katılım Bankalarına Özgü Hizmetler Hakkında
,614
Yeterli Derecede Bilgiliyim.
Katılım Bankacılığında Faizin Kullanılmadığını
,528
Düşünüyorum.akalede
Katılım Bankalarında Finansman Kullanımında
1,251
Nakit Para Verilmediğini Biliyorum.
Katılım Bankalarını Diğer Bankalara Göre Daha
,516
Güvenilir Buluyorum.
Katılım
Bankalarını
Konvansiyonel/Ticari
Bankalarla Karşılaştırdığımda Hizmet Kalitesinin
,472
Daha İyi Olduğunu Düşünüyorum.
Katılım Bankacılığı İşlemlerinin Daha Hızlı
,881
Olduğunu Düşünüyorum.
Katılım Bankaları Daha Düşük Maliyetli Hizmet
,991
Sunar.
Katılım Bankaları, Diğerlerinden Daha Çok Kazanç
1,732
Sağlar.
Katılım Bankalarında Personelin Bakımlı Olması
,489
Katılım Bankalarında Personelin Samimi Olması
3,021
Katılım Bankalarında Personelin Bilgi Düzeyi
2,933
Katılım Bankalarında Personelin Nazik Ve Kibar
6,103
Olması
Katılım Bankalarında Personelin Sizde Güven
6,349
Oluşturması
Tablo.11: Varyansların Homojenliği Testi

df1 df2 Sig.
2

356 ,493

2

356 ,542

2

356 ,590

2

356 ,287

2

356 ,597

2

356 ,624

2

356 ,415

2

356 ,372

2

356 ,178

2
2
2

356 ,614
356 ,050
356 ,055

2

356 ,002

2

356 ,002

Yukarıdaki belirtilmiş tabloda Sig. değeri 0,05 den büyük ise varyansların eşit olduğu kabul
edilir. Eğer küçük ise varyansların eşit olmadığı söylenmektedir. Bu durumda Katılım
Bankalarında Personelin Nazik ve Kibar Olması ve Katılım Bankalarında Personelin Sizde
Güven Oluşturması değişkenlerinin varyansların eşit olmadığını söylenmektedir. Bu iki
değişken için Tamhane’s T2 testi ile karşılaştırma yapılacaktır. Diğer değişkenler için ise
Tukey testi ile karşılaştırma yapılacaktır.
Aşağıda hipotezler sunulmuştur.
Hipotez 1:
H0 : ”Katılım Bankacılığı, Faizsiz /İslami Bankacılık Anlamına Gelir” ifadesinin Eğitim
Durumu arasında farklılık yoktur.
H1 : ”Katılım Bankacılığı, Faizsiz /İslami Bankacılık Anlamına Gelir” ifadesinin Eğitim
Durumu arasında farklılık vardır.
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Hipotez 2:
H0 : ”Katılım Bankalarına Özgü Hizmetler Hakkında Yeterli Derecede Bilgiliyim” ifadesinin
Eğitim Durumu arasında farklılık yoktur.
H1 : ”Katılım Bankalarına Özgü Hizmetler Hakkında Yeterli Derecede Bilgiliyim” ifadesinin
Eğitim Durumu arasında farklılık vardır.
Hipotez 3:
H0 : ”Katılım Bankacılığında Faizin Kullanılmadığını Düşünüyorum.” ifadesinin Eğitim
Durumu arasında farklılık yoktur.
H1 : ”Katılım Bankacılığında Faizin Kullanılmadığını Düşünüyorum.” ifadesinin Eğitim
Durumu arasında farklılık vardır.
Hipotez 4:
H0 : ”Katılım Bankalarında Finansman Kullanımında Nakit Para Verilmediğini Biliyorum.”
ifadesinin Eğitim Durumu arasında farklılık yoktur.
H1 : ”Katılım Bankalarında Finansman Kullanımında Nakit Para Verilmediğini Biliyorum.”
ifadesinin Eğitim Durumu arasında farklılık vardır.
Hipotez 5:
H0 : ”Katılım Bankalarını Diğer Bankalara Göre Daha Güvenilir Buluyorum.” ifadesinin Eğitim
Durumu arasında farklılık yoktur.
H1 : ”Katılım Bankalarını Diğer Bankalara Göre Daha Güvenilir Buluyorum.” ifadesinin Eğitim
Durumu arasında farklılık vardır.
Hipotez 6:
H0 : ”Katılım Bankalarını Konvansiyonel/Ticari Bankalarla Karşılaştırdığımda
Kalitesinin Daha İyi Olduğunu Düşünüyorum.” ifadesinin Eğitim Durumu arasında
yoktur.
H1 : ”Katılım Bankalarını Konvansiyonel/Ticari Bankalarla Karşılaştırdığımda
Kalitesinin Daha İyi Olduğunu Düşünüyorum.” ifadesinin Eğitim Durumu arasında
vardır.

Hizmet
farklılık
Hizmet
farklılık

Hipotez 7:
H0 : ”Katılım Bankacılığı İşlemlerinin Daha Hızlı Olduğunu Düşünüyorum.” ifadesinin Eğitim
Durumu arasında farklılık yoktur.
H1 : ”Katılım Bankacılığı İşlemlerinin Daha Hızlı Olduğunu Düşünüyorum.” ifadesinin Eğitim
Durumu arasında farklılık vardır.
Hipotez 8:
H0 : ”Katılım Bankaları Daha Düşük Maliyetli Hizmet Sunar.” ifadesinin Eğitim Durumu
arasında farklılık yoktur.
H1 : ”Katılım Bankaları Daha Düşük Maliyetli Hizmet Sunar.” ifadesinin Eğitim Durumu
arasında farklılık vardır.
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Hipotez 9:
H0 : ”Katılım Bankaları, Diğerlerinden Daha Çok Kazanç Sağlar.” ifadesinin Eğitim Durumu
arasında farklılık yoktur.
H1 : ”Katılım Bankaları, Diğerlerinden Daha Çok Kazanç Sağlar.” ifadesinin Eğitim Durumu
arasında farklılık vardır.
Hipotez 10:
H0 : ”Katılım Bankalarında Personelin Bakımlı Olması.” ifadesinin Eğitim Durumu arasında
farklılık yoktur.
H1 : ”Katılım Bankalarında Personelin Bakımlı Olması.” ifadesinin Eğitim Durumu arasında
farklılık vardır.
Hipotez 11:
H0 : ”Katılım Bankalarında Personelin Samimi Olması.” ifadesinin Eğitim Durumu arasında
farklılık yoktur.
H1 : ”Katılım Bankalarında Personelin Samimi Olması.” ifadesinin Eğitim Durumu arasında
farklılık vardır.
Hipotez 12:
H0 : ”Katılım Bankalarında Personelin Bilgi Düzeyi.” ifadesinin Eğitim Durumu arasında
farklılık yoktur.
H1 : ”Katılım Bankalarında Personelin Bilgi Düzeyi.” ifadesinin Eğitim Durumu arasında
farklılık vardır.
Hipotez 13:
H0 : ”Katılım Bankalarında Personelin Nazik Ve Kibar Olması.” ifadesinin Eğitim Durumu
arasında farklılık yoktur.
H1 : ”Katılım Bankalarında Personelin Nazik Ve Kibar Olması.” ifadesinin Eğitim Durumu
arasında farklılık vardır.
Hipotez 14:
H0 : ”Katılım Bankalarında Personelin Sizde Güven Oluşturması.” ifadesinin Eğitim Durumu
arasında yoktur.
H1 : ”Katılım Bankalarında Personelin Sizde Güven Oluşturması.” ifadesinin Eğitim Durumu
arasında farklılık vardır.
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ANOVA
Sum of
Squares
Between
4,876
Groups
Within Groups 726,428
Total
731,304
Between
Katılım Bankalarına Özgü
2,459
Groups
Hizmetler Hakkında Yeterli
Within Groups 605,446
Derecede Bilgiliyim.
Total
607,905
Between
Katılım Bankacılığında Faizin
10,097
Groups
Kullanılmadığını
Within Groups 676,527
Düşünüyorum.
Total
686,624
Between
Katılım Bankalarında
1,232
Groups
Finansman Kullanımında Nakit
Within Groups 692,071
Para Verilmediğini Biliyorum.
Total
693,304
Between
Katılım Bankalarını Diğer
3,005
Groups
Bankalara Göre Daha Güvenilir
Within Groups 561,803
Buluyorum.
Total
564,808
Katılım Bankalarını
Between
10,331
Konvansiyonel/Ticari
Groups
Bankalarla Karşılaştırdığımda Within Groups 512,465
Hizmet Kalitesinin Daha İyi
Total
522,797
Olduğunu Düşünüyorum.
Between
Katılım Bankacılığı İşlemlerinin
7,271
Groups
Daha Hızlı Olduğunu
Within Groups 468,361
Düşünüyorum.
Total
475,632
Between
4,305
Katılım Bankaları Daha Düşük
Groups
Maliyetli Hizmet Sunar.
Within Groups 511,010
Total
515,315
Between
Katılım Bankaları,
,878
Groups
Diğerlerinden Daha Çok
Within Groups 403,841
Kazanç Sağlar.
Total
404,719
Between
1,134
Katılım Bankalarında
Groups
Personelin Bakımlı Olması
Within Groups 455,106
Total
456,240
Katılım Bankacılığı, Faizsiz
/İslami Bankacılık Anlamına
Gelir.
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df

Mean
Square

2

2,438

356
358

2,041

2

1,230

356
358

1,701

2

5,049

356
358

1,900

2

,616

356
358

1,944

2

1,503

356
358

1,578

2

5,166

356

1,440

F

Sig.

1,195 ,304

,723 ,486

2,657 ,072

,317 ,729

,952 ,387

3,588 ,029

358
2

3,636

356
358

1,316

2

2,152

356
358

1,435

2

,439

356
358

1,134

2

,567

356
358

1,278

2,763 ,064

1,500 ,225

,387 ,679

,443 ,642
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Between
2,815
2
1,407
Groups
Within Groups 502,400 356 1,411
Total
505,214 358
Between
,827
2
,413
Katılım Bankalarında
Groups
Personelin Bilgi Düzeyi
Within Groups 504,900 356 1,418
Total
505,727 358
Between
Katılım Bankalarında
3,538
2
1,769
Groups
Personelin Nazik Ve Kibar
Within Groups 537,164 356 1,509
Olması
Total
540,702 358
Between
1,698
2
,849
Katılım Bankalarında
Groups
Personelin Sizde Güven
Within Groups 559,210 356 1,571
Oluşturması
Total
560,908 358
Tablo.12: Eğitim Durumuna Göre ANOVA Analizi
Katılım Bankalarında
Personelin Samimi Olması

,997 ,370

,292 ,747

1,172 ,311

,541 ,583

Yukarıdaki tabloda bulunan p değerlerine göre kabul edilen hipotezler "değerlendirilir.
“Katılım Bankacılığı, Faizsiz /İslami Bankacılık Anlamına Gelir” ifadesinin p değerine
baktığımızda 0,304 olduğu görülmektedir. Bu değer 0,05 den büyük olduğundan H0 kabul
edilir. ”Katılım Bankacılığı, Faizsiz /İslami Bankacılık Anlamına Gelir” ifadesinin Eğitim
Durumu arasında farklılık yoktur.
“Katılım Bankalarına Özgü Hizmetler Hakkında Yeterli Derecede Bilgiliyim” ifadesinin p
değerine baktığımızda 0,486 olduğu görülmektedir. Bu değer 0,05 den büyük olduğundan H0
kabul edilir. ”Katılım Bankalarına Özgü Hizmetler Hakkında Yeterli Derecede Bilgiliyim”
ifadesinin Eğitim Durumu arasında farklılık yoktur.
”Katılım Bankacılığında Faizin Kullanılmadığını Düşünüyorum.” ifadesinin p değerine
baktığımızda 0,072 olduğu görülmektedir. Bu değer 0,05 den büyük olduğundan H0 kabul
edilir. ”Katılım Bankacılığında Faizin Kullanılmadığını Düşünüyorum.” ifadesinin Eğitim
Durumu arasında farklılık yoktur.
”Katılım Bankalarında Finansman Kullanımında Nakit Para Verilmediğini Biliyorum.”
ifadesinin p değerine baktığımızda 0,729 olduğu görülmektedir. Bu değer 0,05 den büyük
olduğundan H0 kabul edilir. ”Katılım Bankalarında Finansman Kullanımında Nakit Para
Verilmediğini Biliyorum.” ifadesinin Eğitim Durumu arasında farklılık yoktur.
”Katılım Bankalarını Diğer Bankalara Göre Daha Güvenilir Buluyorum.” ifadesinin p değerine
baktığımızda 0,387 olduğu görülmektedir. Bu değer 0,05 den büyük olduğundan H0 kabul
edilir. ”Katılım Bankalarını Diğer Bankalara Göre Daha Güvenilir Buluyorum.” ifadesinin
Eğitim Durumu arasında farklılık yoktur.
Katılım Bankalarını Konvansiyonel/Ticari Bankalarla Karşılaştırdığımda Hizmet Kalitesinin
Daha İyi Olduğunu Düşünüyorum.” ifadesinin p değerine baktığımızda 0,029 olduğu
görülmektedir. Bu değer 0,05 den küçük olduğundan H1 kabul edilir. ”Katılım Bankalarını
Konvansiyonel/Ticari Bankalarla Karşılaştırdığımda Hizmet Kalitesinin Daha İyi Olduğunu
Düşünüyorum.” ifadesinin Eğitim Durumu arasında farklılık vardır. Bu farklılık şu yönde
olduğu analizlerde tespit edilmiştir.
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Öncelikle Tablo 7’de bu değişkenin varyansının eşit olduğu tespit etmiştir. Bu nedenle Tukey
testi karşılaştırması yapılacaktır. Eğitim durumu lise ve altı olanların katılım bankacılığının
hizmet kalitesinin daha iyi olduğunu düşünürken, önlisans ve lisans mezunu olanların katılım
bankacılığının hizmet kalitesinin daha iyi olmadığını iddia etmektedir.
”Katılım Bankacılığı İşlemlerinin Daha Hızlı Olduğunu Düşünüyorum.” ifadesinin p değerine
baktığımızda 0,064 olduğu görülmektedir. Bu değer 0,05 den büyük olduğundan H0 kabul
edilir. ”Katılım Bankacılığı İşlemlerinin Daha Hızlı Olduğunu Düşünüyorum.” ifadesinin
Eğitim Durumu arasında farklılık yoktur.
”Katılım Bankaları Daha Düşük Maliyetli Hizmet Sunar.” ifadesinin p değerine baktığımızda
0,225 olduğu görülmektedir. Bu değer 0,05 den büyük olduğundan H0 kabul edilir. ”Katılım
Bankaları Daha Düşük Maliyetli Hizmet Sunar.” ifadesinin Eğitim Durumu arasında farklılık
yoktur.
”Katılım Bankaları, Diğerlerinden Daha Çok Kazanç Sağlar.” ifadesinin p değerine
baktığımızda 0,679 olduğu görülmektedir. Bu değer 0,05 den büyük olduğundan H0 kabul
edilir. ”Katılım Bankaları, Diğerlerinden Daha Çok Kazanç Sağlar.” ifadesinin Eğitim Durumu
arasında farklılık yoktur.
”Katılım Bankalarında Personelin Bakımlı Olması.” ifadesinin p değerine baktığımızda 0,642
olduğu görülmektedir. Bu değer 0,05 den büyük olduğundan H0 kabul edilir. ”Katılım
Bankalarında Personelin Bakımlı Olması.” ifadesinin Eğitim Durumu arasında farklılık yoktur.
”Katılım Bankalarında Personelin Samimi Olması.” ifadesinin p değerine baktığımızda 0,370
olduğu görülmektedir. Bu değer 0,05 den büyük olduğundan H0 kabul edilir. ”Katılım
Bankalarında Personelin Samimi Olması.” ifadesinin Eğitim Durumu arasında farklılık yoktur.
”Katılım Bankalarında Personelin Bilgi Düzeyi.” ifadesinin p değerine baktığımızda 0,747
olduğu görülmektedir. Bu değer 0,05 den büyük olduğundan H0 kabul edilir. ”Katılım
Bankalarında Personelin Bilgi Düzeyi.” ifadesinin Eğitim Durumu arasında farklılık yoktur.
“Katılım Bankalarında Personelin Nazik Ve Kibar Olması.” ifadesinin p değerine baktığımızda
0,311 olduğu görülmektedir. Bu değer 0,05 den büyük olduğundan H0 kabul edilir. ”Katılım
Bankalarında Personelin Nazik Ve Kibar Olması.” ifadesinin Eğitim Durumu arasında farklılık
yoktur.
”Katılım Bankalarında Personelin Sizde Güven Oluşturması.” ifadesinin p değerine
baktığımızda 0,583 olduğu görülmektedir. Bu değer 0,05 den büyük olduğundan H0 kabul
edilir. ”Katılım Bankalarında Personelin Sizde Güven Oluşturması.” ifadesinin Eğitim Durumu
arasında farklılık yoktur.
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Gelir Durumu İle Katılım Bankası İle İlgili İfadelerin Karşılaştırması
İki yönlü Anova Analizi yapılmadan önce varyansların homojen olup olmadığının test edilmesi
gerekmektedir.
Test of Homogeneity of Variances
Levene
df1 df2 Sig.
Statistic
Katılım Bankacılığı, Faizsiz /İslami Bankacılık
1,230
2 356 ,294
Anlamına Gelir.
Katılım Bankalarına Özgü Hizmetler Hakkında
4,918
2 356 ,008
Yeterli Derecede Bilgiliyim.
Katılım Bankacılığında Faizin Kullanılmadığını
2,436
2 356 ,089
Düşünüyorum.
Katılım Bankalarında Finansman Kullanımında
,945
2 356 ,390
Nakit Para Verilmediğini Biliyorum.
Katılım Bankalarını Diğer Bankalara Göre Daha
2,424
2 356 ,090
Güvenilir Buluyorum.
Katılım
Bankalarını
Konvansiyonel/Ticari
Bankalarla Karşılaştırdığımda Hizmet Kalitesinin
1,981
2 356 ,139
Daha İyi Olduğunu Düşünüyorum.
Katılım Bankacılığı İşlemlerinin Daha Hızlı
2,035
2 356 ,132
Olduğunu Düşünüyorum.
Katılım Bankaları Daha Düşük Maliyetli Hizmet
2,100
2 356 ,124
Sunar.
Katılım Bankaları, Diğerlerinden Daha Çok Kazanç
2,936
2 356 ,054
Sağlar.
Katılım Bankalarında Personelin Bakımlı Olması
2,486
2 356 ,085
Katılım Bankalarında Personelin Samimi Olması
1,048
2 356 ,352
Katılım Bankalarında Personelin Bilgi Düzeyi
1,330
2 356 ,266
Katılım Bankalarında Personelin Nazik Ve Kibar
,623
2 356 ,537
Olması
Katılım Bankalarında Personelin Sizde Güven
,320
2 356 ,726
Oluşturması
Tablo.13: Varyansların Homojenliği Testi
Yukarıdaki belirtilmiş tabloda Sig. değeri 0,05 den büyük ise varyansların eşit olduğu kabul
edilir. Eğer küçük ise varyansların eşit olmadığı söylenmektedir. Bu durumda Katılım
Bankalarına Özgü Hizmetler Hakkında Yeterli Derecede Bilgiliyim değişkenin varyansın eşit
olmadığını söylenmektedir. Bu değişken Tamhane’s T2 testi ile karşılaştırma yapılacaktır.
Diğer değişkenler ise Tukey testi ile karşılaştırma yapılacaktır.
Aşağıda hipotezler sunulmuştur.
Hipotez 1:
H0 : ”Katılım Bankacılığı, Faizsiz /İslami Bankacılık Anlamına Gelir” ifadesinin Gelir Durumu
arasında farklılık yoktur.
H1 : ”Katılım Bankacılığı, Faizsiz /İslami Bankacılık Anlamına Gelir” ifadesinin Gelir Durumu
arasında farklılık vardır.

301

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES & HUMANITIES
18-19 Sep, 2021 / MUŞ-TURKEY
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https:// www.ispecongress.org/
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

Hipotez 2:
H0 : ”Katılım Bankalarına Özgü Hizmetler Hakkında Yeterli Derecede Bilgiliyim” ifadesinin
Gelir Durumu arasında farklılık yoktur.
H1 : ”Katılım Bankalarına Özgü Hizmetler Hakkında Yeterli Derecede Bilgiliyim” ifadesinin
Gelir Durumu arasında farklılık vardır.
Hipotez 3:
H0 : ”Katılım Bankacılığında Faizin Kullanılmadığını Düşünüyorum.” ifadesinin Gelir Durumu
arasında farklılık yoktur.
H1 : ”Katılım Bankacılığında Faizin Kullanılmadığını Düşünüyorum.” ifadesinin Gelir Durumu
arasında farklılık vardır.
Hipotez 4:
H0 : ”Katılım Bankalarında Finansman Kullanımında Nakit Para Verilmediğini Biliyorum.”
ifadesinin Gelir Durumu arasında farklılık yoktur.
H1 : ”Katılım Bankalarında Finansman Kullanımında Nakit Para Verilmediğini Biliyorum.”
ifadesinin Gelir Durumu arasında farklılık vardır.
Hipotez 5:
H0 : ”Katılım Bankalarını Diğer Bankalara Göre Daha Güvenilir Buluyorum.” ifadesinin Gelir
Durumu arasında farklılık yoktur.
H1 : ”Katılım Bankalarını Diğer Bankalara Göre Daha Güvenilir Buluyorum.” ifadesinin Gelir
Durumu arasında farklılık vardır.
Hipotez 6:
H0 : ”Katılım Bankalarını Konvansiyonel/Ticari Bankalarla Karşılaştırdığımda
Kalitesinin Daha İyi Olduğunu Düşünüyorum.” ifadesinin Gelir Durumu arasında
yoktur.
H1 : ”Katılım Bankalarını Konvansiyonel/Ticari Bankalarla Karşılaştırdığımda
Kalitesinin Daha İyi Olduğunu Düşünüyorum.” ifadesinin Gelir Durumu arasında
vardır.

Hizmet
farklılık
Hizmet
farklılık

Hipotez 7:
H0 : ”Katılım Bankacılığı İşlemlerinin Daha Hızlı Olduğunu Düşünüyorum.” ifadesinin Gelir
Durumu arasında farklılık yoktur.
H1 : ”Katılım Bankacılığı İşlemlerinin Daha Hızlı Olduğunu Düşünüyorum.” ifadesinin Gelir
Durumu arasında farklılık vardır.
Hipotez 8:
H0 : ”Katılım Bankaları Daha Düşük Maliyetli Hizmet Sunar.” ifadesinin Gelir Durumu
arasında farklılık yoktur.
H1 : ”Katılım Bankaları Daha Düşük Maliyetli Hizmet Sunar.” ifadesinin Gelir Durumu
arasında farklılık vardır.
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Hipotez 9:
H0 : ”Katılım Bankaları, Diğerlerinden Daha Çok Kazanç Sağlar.” ifadesinin Gelir Durumu
arasında farklılık yoktur.
H1 : ”Katılım Bankaları, Diğerlerinden Daha Çok Kazanç Sağlar.” ifadesinin Gelir Durumu
arasında farklılık vardır.
Hipotez 10:
H0 : ”Katılım Bankalarında Personelin Bakımlı Olması.” ifadesinin Gelir Durumu arasında
farklılık yoktur.
H1 : ”Katılım Bankalarında Personelin Bakımlı Olması.” ifadesinin Gelir Durumu arasında
farklılık vardır.
Hipotez 11:
H0 : ”Katılım Bankalarında Personelin Samimi Olması.” ifadesinin Gelir Durumu arasında
farklılık yoktur.
H1 : ”Katılım Bankalarında Personelin Samimi Olması.” ifadesinin Gelir Durumu arasında
farklılık vardır.
Hipotez 12:
H0 : ”Katılım Bankalarında Personelin Bilgi Düzeyi.” ifadesinin Gelir Durumu arasında
farklılık yoktur.
H1 : ”Katılım Bankalarında Personelin Bilgi Düzeyi.” ifadesinin Gelir Durumu arasında
farklılık vardır.
Hipotez 13:
H0 : ”Katılım Bankalarında Personelin Nazik ve Kibar Olması.” ifadesinin Gelir Durumu
arasında farklılık yoktur.
H1 : ”Katılım Bankalarında Personelin Nazik ve Kibar Olması.” ifadesinin Gelir Durumu
arasında farklılık vardır.
Hipotez 14:
H0 : ”Katılım Bankalarında Personelin Sizde Güven Oluşturması.” ifadesinin Gelir Durumu
arasında yoktur.
H1 : ”Katılım Bankalarında Personelin Sizde Güven Oluşturması.” ifadesinin Gelir Durumu
arasında farklılık vardır.
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ANOVA
Sum of
Squares
Between
10,417
Groups
Within Groups 720,886
Total
731,304
Between
Katılım Bankalarına Özgü
1,885
Groups
Hizmetler Hakkında Yeterli
Within Groups 606,020
Derecede Bilgiliyim.
Total
607,905
Between
Katılım Bankacılığında Faizin
,222
Groups
Kullanılmadığını
Within Groups 686,402
Düşünüyorum.
Total
686,624
Between
Katılım Bankalarında
1,420
Groups
Finansman Kullanımında Nakit
Within Groups 691,884
Para Verilmediğini Biliyorum.
Total
693,304
Between
Katılım Bankalarını Diğer
2,787
Groups
Bankalara Göre Daha Güvenilir
Within Groups 562,021
Buluyorum.
Total
564,808
Katılım Bankalarını
Between
6,101
Konvansiyonel/Ticari
Groups
Bankalarla Karşılaştırdığımda Within Groups 516,696
Hizmet Kalitesinin Daha İyi
Total
522,797
Olduğunu Düşünüyorum.
Between
Katılım Bankacılığı İşlemlerinin
4,192
Groups
Daha Hızlı Olduğunu
Within Groups 471,440
Düşünüyorum.
Total
475,632
Between
2,260
Katılım Bankaları Daha Düşük
Groups
Maliyetli Hizmet Sunar.
Within Groups 513,055
Total
515,315
Between
Katılım Bankaları,
6,259
Groups
Diğerlerinden Daha Çok
Within Groups 398,460
Kazanç Sağlar.
Total
404,719
Between
1,781
Katılım Bankalarında
Groups
Personelin Bakımlı Olması
Within Groups 454,458
Total
456,240
Katılım Bankacılığı, Faizsiz
/İslami Bankacılık Anlamına
Gelir.
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df

Mean
Square

2

5,209

356
358

2,025

2

,943

356
358

1,702

2

,111

356
358

1,928

2

,710

356
358

1,943

2

1,393

356
358

1,579

2

3,050

356

1,451

F

Sig.

2,572 ,078

,554 ,575

,058 ,944

,365 ,694

,883 ,415

2,102 ,124

358
2

2,096

356
358

1,324

2

1,130

356
358

1,441

2

3,129

356
358

1,119

2

,891

356 1,277
358

1,583 ,207

,784 ,457

2,796 ,062

,698 ,498
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Between
,603
2
,302
Groups
Within Groups 504,611 356 1,417
Total
505,214 358
Between
1,898
2
,949
Katılım Bankalarında
Groups
Personelin Bilgi Düzeyi
Within Groups 503,830 356 1,415
Total
505,727 358
Between
Katılım Bankalarında
3,016
2
1,508
Groups
Personelin Nazik Ve Kibar
Within Groups 537,686 356 1,510
Olması
Total
540,702 358
Between
,895
2
,448
Katılım Bankalarında
Groups
Personelin Sizde Güven
Within Groups 560,013 356 1,573
Oluşturması
Total
560,908 358
Tablo.14: Gelir Durumuna Göre ANOVA Analizi
Katılım Bankalarında
Personelin Samimi Olması

,213 ,808

,670 ,512

,998 ,369

,285 ,753

Yukarıdaki tabloda bulunan p değerlerine göre kabul edilen hipotezler değerlendirilmiştir.
“Katılım Bankacılığı, Faizsiz /İslami Bankacılık Anlamına Gelir” ifadesinin p değerine
baktığımızda 0,078 olduğu görülmektedir. Bu değer 0,05 den büyük olduğundan H0 kabul
edilir. ”Katılım Bankacılığı, Faizsiz /İslami Bankacılık Anlamına Gelir” ifadesinin gelir
durumu arasında farklılık yoktur.“Katılım Bankalarına Özgü Hizmetler Hakkında Yeterli
Derecede Bilgiliyim” ifadesinin p değerine baktığımızda 0,575 olduğu görülmektedir. Bu
değer 0,05 den büyük olduğundan H0 kabul edilir. ”Katılım Bankalarına Özgü Hizmetler
Hakkında Yeterli Derecede Bilgiliyim” ifadesinin gelir durumu arasında farklılık yoktur.
”Katılım Bankacılığında Faizin Kullanılmadığını Düşünüyorum.” ifadesinin p değerine
baktığımızda 0,944 olduğu görülmektedir. Bu değer 0,05 den büyük olduğundan H0 kabul
edilir. ”Katılım Bankacılığında Faizin Kullanılmadığını Düşünüyorum.” ifadesinin gelir
durumu arasında farklılık yoktur.
”Katılım Bankalarında Finansman Kullanımında Nakit Para Verilmediğini Biliyorum.”
ifadesinin p değerine baktığımızda 0,694 olduğu görülmektedir. Bu değer 0,05 den büyük
olduğundan H0 kabul edilir. ”Katılım Bankalarında Finansman Kullanımında Nakit Para
Verilmediğini Biliyorum.” ifadesinin gelir durumu arasında farklılık yoktur.
”Katılım Bankalarını Diğer Bankalara Göre Daha Güvenilir Buluyorum.” ifadesinin p değerine
baktığımızda 0,415 olduğu görülmektedir. Bu değer 0,05 den büyük olduğundan H0 kabul
edilir. ”Katılım Bankalarını Diğer Bankalara Göre Daha Güvenilir Buluyorum.” ifadesinin
gelir durumu arasında farklılık yoktur.
”Katılım Bankalarını Konvansiyonel/Ticari Bankalarla Karşılaştırdığımda Hizmet Kalitesinin
Daha İyi Olduğunu Düşünüyorum.” ifadesinin p değerine baktığımızda 0,124 olduğu
görülmektedir. Bu değer 0,05 den büyük olduğundan H1 kabul edilir. ”Katılım Bankalarını
Konvansiyonel/Ticari Bankalarla Karşılaştırdığımda Hizmet Kalitesinin Daha İyi Olduğunu
Düşünüyorum.” ifadesinin gelir durumu arasında farklılık yoktur.
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”Katılım Bankacılığı İşlemlerinin Daha Hızlı Olduğunu Düşünüyorum.” ifadesinin p değerine
baktığımızda 0,207 olduğu görülmektedir. Bu değer 0,05 den büyük olduğundan H0 kabul
edilir. ”Katılım Bankacılığı İşlemlerinin Daha Hızlı Olduğunu Düşünüyorum.” ifadesinin gelir
durumu arasında farklılık yoktur.
”Katılım Bankaları Daha Düşük Maliyetli Hizmet Sunar.” ifadesinin p değerine baktığımızda
0,457 olduğu görülmektedir. Bu değer 0,05 den büyük olduğundan H0 kabul edilir. ”Katılım
Bankaları Daha Düşük Maliyetli Hizmet Sunar.” ifadesinin gelir durumu arasında farklılık
yoktur.
”Katılım Bankaları, Diğerlerinden Daha Çok Kazanç Sağlar.” ifadesinin p değerine
baktığımızda 0,062 olduğu görülmektedir. Bu değer 0,05 den büyük olduğundan H0 kabul
edilir. ”Katılım Bankaları, Diğerlerinden Daha Çok Kazanç Sağlar.” ifadesinin gelir durumu
arasında farklılık yoktur.
”Katılım Bankalarında Personelin Bakımlı Olması.” ifadesinin p değerine baktığımızda 0,498
olduğu görülmektedir. Bu değer 0,05 den büyük olduğundan H0 kabul edilir. ”Katılım
Bankalarında Personelin Bakımlı Olması.” ifadesinin gelir durumu arasında farklılık yoktur.
”Katılım Bankalarında Personelin Samimi Olması.” ifadesinin p değerine baktığımızda 0,808
olduğu görülmektedir. Bu değer 0,05 den büyük olduğundan H0 kabul edilir. ”Katılım
Bankalarında Personelin Samimi Olması.” ifadesinin gelir durumu arasında farklılık yoktur.
”Katılım Bankalarında Personelin Bilgi Düzeyi.” ifadesinin p değerine baktığımızda 0,512
olduğu görülmektedir. Bu değer 0,05 den büyük olduğundan H0 kabul edilir. ”Katılım
Bankalarında Personelin Bilgi Düzeyi.” ifadesinin gelir durumu arasında farklılık yoktur.
“Katılım Bankalarında Personelin Nazik Ve Kibar Olması.” ifadesinin p değerine baktığımızda
0,369 olduğu görülmektedir. Bu değer 0,05 den büyük olduğundan H0 kabul edilir. ”Katılım
Bankalarında Personelin Nazik Ve Kibar Olması.” ifadesinin gelir durumu arasında farklılık
yoktur.
”Katılım Bankalarında Personelin Sizde Güven Oluşturması.” ifadesinin p değerine
baktığımızda 0,753 olduğu görülmektedir. Bu değer 0,05 den büyük olduğundan H0 kabul
edilir. ”Katılım Bankalarında Personelin Sizde Güven Oluşturması.” ifadesinin gelir durumu
arasında farklılık yoktur.
2.2.4. Korelasyon Analizi
Bu bölümde Korelasyon analizi yapılmıştır. Korelasyon analizinde amaç, iki ya da daha fazla
değişkenler arasında bir bağlantı olup olmadığını ölçmektir. Verimiz kategorik veri
olduğundan Spearman Korelasyon Katsayına göre analizi yapılmıştır.
Burada aşağıdaki değişkenler arasında bir ilişki olup olmadığının analizi yapılmıştır.
- Paranızı Değerlendireceğiniz Zaman Aşağıdakilerden Hangisini Tercih Edersiniz?
- Bankacılık İşlemlerinizi Aşağıdakilerden Hangisi İle Yapıyorsunuz?
- Katılım Bankacılığı, Faizsiz /İslami Bankacılık Anlamına Gelir.
- Katılım Bankalarına Özgü Hizmetler Hakkında Yeterli Derecede Bilgiliyim.
- Katılım Bankacılığında Faizin Kullanılmadığını Düşünüyorum.
- Katılım Bankalarında Finansman Kullanımında Nakit Para Verilmediğini Biliyorum.
- Katılım Bankalarını Diğer Bankalara Göre Daha Güvenilir Buluyorum.
- Katılım Bankalarını Konvansiyonel/Ticari Bankalarla Karşılaştırdığımda Hizmet Kalitesinin
Daha İyi Olduğunu Düşünüyorum.
- Katılım Bankacılığı İşlemlerinin Daha Hızlı Olduğunu Düşünüyorum.
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- Katılım Bankaları Daha Düşük Maliyetli Hizmet Sunar.
- Katılım Bankaları, Diğerlerinden Daha Çok Kazanç Sağlar.
- Katılım Bankalarında Personelin Bakımlı Olması
- Katılım Bankalarında Personelin Samimi Olması
- Katılım Bankalarında Personelin Bilgi Düzeyi
- Katılım Bankalarında Personelin Nazik Ve Kibar Olması
- Katılım Bankalarında Personelin Sizde Güven Oluşturması
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Katılım Bankacılığı, Faizsiz
/İslami Bankacılık Anlamına
Gelir.

Personelin

Personelin

Katılım Bankalarında
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Katılım Bankalarında
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Katılım Bankalarında
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,070
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Katılım
Bankalarını
Konvansiyonel/Ticari
Bankalarla
Karşılaştırdığımda
Hizmet
Kalitesinin
Daha İyi İşlemlerinin
Olduğunu
Katılım Bankacılığı
Daha Hızlı Olduğunu Düşünüyorum.

Katılım Bankalarında Finansman
Kullanımında
Nakit
Para
Verilmediğini Biliyorum.
Katılım Bankalarını Diğer Bankalara
Göre Daha Güvenilir Buluyorum.

Katılım Bankalarında
Bakımlı Olması

Bankacılık İşlemlerinizi
Aşağıdakilerden Hangisi İle
Yapıyorsunuz?

Correlation
Coefficient
Sig.
(2-tailed)
Correlation
Coefficient
Sig.
(2-tailed)
Correlation
Coefficient
Sig.
(2-tailed)

Katılım Bankaları, Diğerlerinden
Daha Çok Kazanç Sağlar.
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İşlemlerinizi
Aşağıdakilerden
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Bankacılık Anlamına Gelir.
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Katılım Bankalarında
Personelin Sizde Güven
Oluşturması

Correlation
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Tablo. 13: Korelasyon Matrisi
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3. SONUÇ
3.1. Genel Değerlendirme ve Tartışma
Kâr amaçlı faaliyet gösteren bankaları yoğun bir rekabet içerisindedirler. Bu rekabet içerisinde
kendine yer bulmaya çalışan katılım bankalarının tarihi geleneksel bankalar kadar eski değildir.
Zaman içerisinde gelişen katılım bankacılığı, dünyada yaygın ismiyle İslami bankacılık veya
faizsiz bankacılık, 1960’lı yıllardan itibaren finansal altyapı düzenlemelerine başlamış, fiilen
ilgili kurum ve kuruluşları yapılandırma yoluna gitmişlerdir. Ülkemizde ise 1983 yılında
düzenlenen kararname ile Özel Finans Kurumlarının yasal dayanağı oluşturulmuştur. 1984
yılında ilk özel finans kurumu olan Albaraka Türk Özel Finans Kurumu kurulmuştur.
Ülkemizde yaşanan 2000-2001 ekonomik krizlerinden konvansiyonel bankalara göre daha
güçlü çıkan özel finans kurumları, unvanından ve sektördeki bazı kurumlarının olumsuz
tecrübelerinden dolayı (İhlas Finans Kurumu) güven problemi yaşamıştır ve günümüzde de
etkisini sürdürmektedir. 2005 yılında 5411 sayılı bankacılık kanunu ile özel finans kurumları
banka statüsüne kavuşturularak faizsiz finans sektörüne güven ve mevzuat açısından ciddi
katkıları olmuştur.
Katılım bankacılığı algısının ölçüldüğü çalışmada banka tercih nedenleri, katılım bankacılığı
ve konvansiyonel bankacılık hakkında finansal bilgi düzeyleri, eğitim ve gelir düzeyine göre
bankacılık hizmetlerinin kalitesi gibi durumlar incelenmiştir.
Araştırmada katılım bankacılığını tercih nedenleri arasında %40,1 oranla güvenilir olması en
ön sırada yer almıştır. Yukarıda da belirtildiği gibi faizsiz finans sektöründe daha önce yaşanan
olumsuz deneyimin hala etkisinin sürdüğü düşünülmektedir. Ankette yer alan katılım
bankalarını güvenilir buluyor musunuz sorusuna kesinlikle katılmıyorum, katılmıyorum ve
fikrim yok şeklinde yanıt verenlerin toplam oranı %51’dir.
Katılımcıların bazı banka isimleri arasından katılım bankalarını işaretlemeleri istenilen kısımda
ortalama olarak %36’lık bir oranla doğru işaretlendiği, en çok bilinen katılım bankasının Vakıf
Katılım Bankası olduğu görülmüştür. Ağırlıklı olarak katılım bankaları ile işlem yapanlar ile
ağırlıklı olarak konvansiyonel bankalarla işlem yapanların oranı %29,9’a karşı %70,01’lik
oranlarla katılım bankacılığıyla daha az çalışıldığı gözlenmiştir. Yaklaşık 3 katı olan bu oran,
sırasıyla sadece katılım bankaları veya sadece konvansiyonel bankalarla çalışanların %11 ve
%31’lik oranlarla benzerlik göstermektedir.
Paranızı değerlendireceğiniz zaman hangisini tercih edersiniz sorusuna %27,9 konvansiyonel
devlet, %39,8 devlet katılım, %15,9 özel konvansiyonel ve %16,4’lük oranlarla cevaplar
verilmiş, iki tür banka tercihinde de 2 katı oranla devlet bankalarının tercih edilmek istendiği
öğrenilmiştir.
Katılım bankacılığının temel ilkesi olan faizsizlik ilkesi ile ilgili olarak katılım bankacılığı
faizsiz bankacılık demektir hakkındaki görüşleri incelendiğinde kesinlikle katılmıyorum,
katılmıyorum ve bir fikrim yok cevapları toplamda %62,2’lik dilimi oluşturmuştur. Ayrıca
katılım bankacılığı hakkındaki bilgi düzeyi ölçülmek istenen soruda kesinlikle katılmıyorum,
katılmıyorum ve fikrim yok şıklarını işaretleyenlerin toplamda 63,2’lik dilimi oluşturduğundan
katılım bankacılığıyla ilgi bilgi düzeyinin düşük olduğu gözlenmiştir. Yine başka bir soruda
konvansiyonel bankacılık hakkında bilgi düzeyi öğrenilmek istendiğinde kesinlikle
katılmıyorum, katılmıyorum ve bir fikrim yok diyenlerin oranı toplamda %56 çıkmış yani genel
anlamda finansal bilgi düzeyinin düşük olduğu gözlenmiştir.
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Konvansiyonel bankaları tercih nedenleri arasında nakit para verilmesinin %39,6’lık oranla ilk
sırada yer alması, müşterilerinin nakit para ihtiyaçlarının tercih unsurunda önemli rol
oynadığını göstermektedir.
Ankette bu tür algı ve tercihler hakkında bilgiye ulaşmanın yanında katılım bankası ve
konvansiyonel banka müşterilerinin düşüncelerinde farklılık olup olmadığı da ölçülmek
istenmiştir. Katılım ve konvansiyonel banka müşterileri arasında katılım bankacılığının faizsiz
bankacılık anlamına geldiğine dair düşünceleri yönünden herhangi bir farklılık
bulunmamaktadır. İki banka türünde de verilen bankacılık hizmetleri hakkında yeterli derecede
bilgi sahip olmakla ilgili anlamlı bir farkın olmadığı gözlenmiştir.
Katılım bankacılığını güvenilir buluyor musunuz sorusuyla ilgili olarak katılım banka
müşterilerinin güvenilir bulduğu, konvansiyonel banka müşterilerinin güvenilir bulmadığı
sonucuna ulaşılmıştır. Bir başka anlamlı fark ise katılım bankacılığının hizmet kalitesi
hakkındadır. Katılım bankası müşterileri hizmet kalitesini iyi olarak nitelendirirken,
konvansiyonel banka müşteri hizmet kalitesini yeterli görmemektedir. Katılım bankacılığı
işlemlerinin yeterince hızlı olup olmadığını öğrenilmek istendiğinde anlamlı fark çıkmış,
katılım bankası müşterileri, işlemlerin yeterince hızlı olduğunu, konvansiyonel banka
müşterilerinin katılım bankacılığı işlemlerinin yeterince hızlı olmadığını düşündüğü
gözlenmiştir. Katılım bankacılığı daha düşük maliyetli hizmet sunar düşüncesiyle ilgili yine
anlamlı fark çıkmış, katılım bankası müşteri katılım bankalarının daha düşük maliyetle hizmet
sunduğunu belirtmiş konvansiyonel banka müşterilerinin aksi yönde düşündüğü sonucuna
ulaşılmıştır. Anlamlı farklıklardan birisi de katılım bankacılığının daha çok kazanç sağlayıp
sağlamadığı ile ilgilidir. Katılım banası müşterileri, katılım bankacılığının daha çok kazanç
sağladığını düşünürken, konvansiyonel banka müşterileri ise katılım bankacılığının daha çok
kazanç sağlamadığını düşünmektedir.
Anketimizde katılım bankası personelleri ile ilgili olarak samimi olması, bilgi düzeyi, bakımlı
olması, nazik olması ve güven oluşturması yönünden 5 farklı anket sorusunun tamamında
anlamlı farklılık oluşmuş, katılım bankası müşterilerinin katılım bankası personellerini bu
yönden olumlu bulduğu, konvansiyonel banka müşterilerinin olumsuz bulduğu gözlenmiştir.
Bu anlamlı farklılıklarla ilgili sorularda, katılım bankasıyla çalışmayan banka müşterilerinin
çalışmadığı, bilmediği, tanımadığı banka, uygulama ve personelleri hakkında olumsuz
önyargılarının bulunduğu düşünülmektedir.
Lise ve altı, önlisans-lisans ve lisansüstü olarak 3 kategori olarak olarak eğitim durumlarıyla
ilgili anlamlı fark olup olmadığını ölçmek amacıyla sorulan sorularda lise ve altının katılım
bankacılığı hizmet kalitesinin yeterli olduğu, diğer eğitim düzeyinde yer alanların yeterli
olmadığını düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır. Düşük, orta ve yüksek olaka
kategorilendirdiğimiz gelir düzeyleri arasında ise ankette sorulan sorularla ilgili olarak herhangi
bir farklılığın bulunmadığı gözlenmiştir.
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3.2. Sonuç ve Öneriler
Müslüman nüfusun ağırlıklı olduğu ülkelerde konvansiyonel bankacılık sektörünün faize dayalı
altyapısı 1950’li yıllardan itibaren sorgulanmaya başlanmış, 1970’li yılların ortalarında faizsiz
bankacılık sistemine yönelik ilk adımların atılması ile beraber faizsiz prensiplere uygun olarak
faaliyet gösteren bankalar sisteme dâhil olarak Müslüman nüfusun ağırlıklı olduğu ülkelerde
konvansiyonel bankalara önemli bir alternatif haline gelmeye başlamıştır Buradaki hedef kitleyi
gören bazı uluslararası bankalar da bu ve diğer ülkelerde katılım bankacılığı yaparak faizsiz
bankacılık sisteminin gelişmesine etki etmiştir.
Ekonomik, dini ve sosyal sebeplerden dolayı ortaya çıkan İslami bankacılık (faizsiz bankacılık)
ülkemizde katılım bankacılığı adı altında faaliyet göstermektedir. 2020 yılı itibarıyla toplam
bankacılık sektörü içerisindeki %7,2 olan paylarını 2025 yılında %15 olarak
hedeflemektedirler.
Bu çalışma ile Samsun ilindeki banka müşterilerinin katılım bankacılığı algıları, banka tercih
nedenleri, katılım bankacılığı hakkındaki düşünceleri, finansal bilgi düzeyleri ölçülmüştür.
Ayrıca katılım bankası ve konvansiyonel banka müşterilerinin algıları arasında farklılık
bulunup bulunmadığı araştırılmıştır.
Yapılan araştırma neticesinde katılım bankacılığı algısının düşük olduğu gözlenmiştir.
Katılımcılarının bir kısmının katılım bankalarını ve uygulamalarını, katılım bankalarının
konvansiyonel bankalardan farkını bilmediği anlaşılmıştır. Bunun yanında konvansiyonel
banka müşterilerinin de bankacılık ürünlerinden yeteri derecede bilgi sahibi olmadığı
görülmüştür. Bu aslında finansal bilgi düzeyinin eksik olduğunu göstermektedir.
Banka tercih nedenleri incelendiğinde güvenilirlik ön plana çıkmıştır. Gelişmekte olan ülkelerin
finans yapısı görece kırılgan olduğu için insanların finansal kuruluşlardan öncelikli
beklentisinin güven olduğu görülmüştür. Banka tercihlerinde ister katılım bankası ister
konvansiyonel banka olsun kamu ve özel ayrımı yapıldığında kamuya ait bankaların tercih
(TKBB, 2021)Katılım bankası personellerinin nazik, bakımlı, bilgi sahibi, güvenilir ve samimi
olması katılım bankası ve konvansiyonel banka müşteri tarafından incelendiğinde anlamlı fark
oluşmuş katılım bankası müşterileri katılım bankası personellerinin bu yönlerini teyit ederken
konvansiyonel banka müşterileri bu görüşe katılmamıştır. Aslında böylelikle, katılım
bankasıyla hiç çalışmayan kısımın böyle bir önyargısının olmasının, katılım bankacılığını
olumsuz algılamalarının bir sonucu olarak görülmektedir.
Sistem olarak sosyal ve ekonomik yönden refah düzeyini artırıcı ve ekonomiye sağlıklı katkısı
olduğu görülen katılım bankacılığının daha etkin ve verimli olabilmesi için katılım bankalarına
şu öneriler verilebilir:
- Katılım bankacılığı ve faizsiz bankacılık sistemini daha geniş kitlelere ulaştıracak reklam,
pazarlama çalışmaları yapılmalıdır.
- Finans ve ekonomi dersleri verilen üniversitelerin ilgili önlisans ve lisans bölümlerinde katılım
bankacılığı, faizsiz bankacılık dersleri verilmeli, konferans ve paneller düzenlidir.
- Katılım bankacılığı ürün çeşitleri artırılmalı, mevcut ürünlerin etkinliği geliştirilerek daha çok
kitleyi bu sistemle tanıştırabilmelidir.
- İnsanların hesap müşterisi oldukları bankayla daha sık çalıştıklarından dolayı katılım
bankalarının kurumların maaş ödemelerine uygun altyapı oluşturmaları gerekmektedir.
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- Şube ve ATM sayılarını artırmalıdırlar.
- Katılım bankalarının sunduğu ürün standartlarının belirlenmesi, müşteriler tarafından anlaşılır
ve sade bir işleyiş yapısının sağlanması gerekmektedir.
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FARMERS’ RESPONSES TO THE BEEF CATTLE SHARING SYSTEM IN BONE
REGENCY, SOUTH SULAWESI PROVINCE, INDONESIA

Andi Agustina SPt
Hasanuddin University
Prof. Dr. Ir Sitti Nurani Sirajuddin
SPt, MSi, IPU, Hasanuddin University
Prof. Dr. Ir Lellah Rahim
MSc, IPU, MEng, Hasanuddin University
Dr. Ir Hikmah M. Ali
SPt, MSi, IPU, Hasanuddin University
ABSTRACT
The profit-sharing system carried out in Indonesia in beef cattle business is dependent on the
agreement of the breeder. Since 2015 in Patimpeng District, Bone Regency, Indonesia, the
production sharing system for beef cattle is different, namely in the fattening system, capital
owners buy seeds in various regions. The initial weight of Bali cattle is an average of 400 kg to
500 kg at the age of 2 to 3 years. Different types of cattle / breeds of cattle that are kept, the
sale period depends on the achievement of the resulting weight. The profit-sharing system
between farmers and capital owners works together with the aim of being able to provide
benefits for both parties. This study aims to determine the response of farmers to seeds, feed,
initial body weight, final body weight and fattening time in the beef cattle production sharing
system. This research was conducted from December 2019 to January 2020, in Masago Village,
Patimpeng Sub district, Bone Regency. The type of research used is descriptive quantitative.
The research population was the breeders who do the production sharing system for beef cattle
in Bone Regency. The sample is a farmer who performs a profit-sharing system for fattening
beef cattle in Patimpeng District, Bone Regency, totaling 25 people. Data was collected through
interviews with the help of questionnaires. The analysis used in this study is descriptive
statistics. The results showed that the profit-sharing system fattening business in Masago
Village, Patimpeng sub district, Bone Regency regarding the response of farmers to seeds, feed,
initial body weight, final body weight and fattening time was 601 in the Very Good category.
Keywords: response, profit sharing system, farmers, cattle
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, Gazetecilik
ORCID: 0000-0002-0966-3359
Hasan ÖZYURT
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ÖZET
Medyada belgeseller belirli bir konu üzerine belge niteliği taşıyan verilerin görsel ve işitsel
olarak sunumu anlamına gelmektedir. Belgeselin, çekildiği dönem itibarıyla önemli olması
sonraki yıllarda da değerini koruyarak gelecek nesillere bir arşiv niteliği taşımasını da
sağlamaktadır. Günümüzde medya kurumları arşivlerini yeniden takipçilerine açmaktadır.
Bu medya kurumlarından biri de BBC’dir. BBC, köklü ve eski bir kurum olarak geniş bir ses
ve görüntü arşivine sahiptir. 2011 yılında, BBC News Türkçe Youtube kanalı aracılığıyla
Türkiye ile ilgili arşivin bir bölümünü takipçileri ile paylaşmaktadır. BBC News Türkçe’nin
2021 yılı itibarıyla 770 bin abonesi bulunmaktadır. BBC News Türkçe, Arşiv Odası adlı
program Youtube’da 77 video ile yer almaktadır. Bu videolar yakın tarihe ait kayıtları içerdiği
gibi ünlü veya önemli kişilerle yapılan eski röportajları da içermektedir.
Sosyal medya erişim kolaylığı ve ücretsiz olması sebebiyle birçok kişi tarafından
kullanılmaktadır. Sosyal medyanın etkileşim ve gönderilerin tekrar paylaşılabilmesi gibi
özellikleri bireyleri sosyal medyaya yönlendirmektedir. Öyle ki, tarihi belgeseller popüler
kültüre ait bir konu olmadığı halde yüksek takipçiye sahip olmaktadır. Arşiv Odası adlı
programın en düşük izlemesi bile Eylül 2021 iki binden fazladır. BBC bir yandan kendi güçlü
yayıncılığını ispat ederken diğer yandan sosyal medyanın gücünü kullanmaktadır.
Çalışmada, BBC News Türkçe’nin Arşiv Odası adlı program, yayın politikaları, sunum
şekilleri, içerik yönünden incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda, program bölümlerinin önemli
tarihlerde konuyla ilgili arşiv bölümleri olarak ve BBC’nin kendine özgü sunumla yayınlandığı,
sosyal medya üzerinden arşivlerin tekrar sunumunun köklü medya kurumları için önemli
olduğu, videolarda genellikle siyah beyaz görüntüler aracılığıyla nostaljik bir sunum yapıldığı
bulgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Belgesel, BBC News Türkçe, Yakın Tarih, Youtube
RE-PRESENTATION OF DOCUMENTARY ARCHIVES ON SOCIAL MEDIA: THE
EXAMPLE OF THE BBC ARCHIVE ROOM
ABSTRACT
Documentaries in the media mean the visual and auditory presentation of documented data on
a particular subject. The fact that the documentary is important in terms of the period it was
made ensures that it preserves its value in the following years and also provides an archive for
future generations. Today, media institutions open their archives to their followers through
social media.
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One of these media institutions is the BBC. As a well-established and old institution, the BBC
has an extensive audio and video archive. In 2014, it shares a part of the archive about Turkey
with his followers through the BBC News Turkish Youtube channel. BBC News Turkish has
770,000 subscribers as of 2021. BBC News Turkish, Archive Room program is on Youtube
with 77 videos. These videos include historical recordings as well as past interviews with
famous or important people.
Social media is used by many people due to its ease of access and free of charge. Features of
social media such as interaction and re-sharing of posts lead individuals to social media.
Although historical documentaries are not a subject of popular culture, they have a high
following. Even the lowest viewership of the program called Archive Room is more than two
thousand in September 2021. While the BBC proves its own strong broadcasting, on the other
hand, it uses the power of social media.
In the study, BBC News Turkish's Archive Room program was examined in terms of
broadcasting policies, presentation styles and content. As a result of the study, it was found that
the program sections were broadcast as archive sections on the subject on important dates and
with the unique presentation of the BBC, the re-presentation of the archives over social media
is important for well-established media institutions, and a nostalgic presentation is usually made
through black and white images in the videos.
Keywords: Documentary, BBC News Turkish, Recent History, Youtube
Introduction
The BBC, as a public service broadcaster, is generally accepted as a model in the world in radiotelevision broadcasting (Önen & Tanyıldızı, 2010: 127). It is observed that starting from the
twentieth century, the importance given to transnational broadcasting has increased in parallel
with the value that states attach to the importance of forming public opinion in the international
arena. In this context, public diplomacy, which is generally seen as a sub-field of international
relations, gained importance as a communication strategy with the Second World War
(Yanardağoğlu, 2014: 116). One of the organizations acting on behalf of public diplomacy is
the BBC. The BBC produces broadcasts in almost every program type. The BBC has its own
radio and television services. Radio and television services are also included in a unique
broadcasting arrangement (Kırık, 2012: 66).
The BBC was established in 1922 as a commercial structure. After the First World War, the
increasing need for a broadcasting organization based on national interests and dependent on
government decisions resulted in the termination of the commercial status of the BBC and
starting broadcasting with the status of a public institution in 1927 (Yalçın, 2015: 100-101).
The first regular radio broadcasts in England started in 1924 (Kırık, 2012: 62).
The BBC Turkish Service that founded on 20 November 1939 was broadcasting in 32 languages
as part of the BBC World Service. The BBC Turkish Service that broadcasting from London
was creating its financial resources with the license money collected from the public every year.
The BBC World Service's budget was provided from the state budget through the British
Ministry of Foreign Affairs. BBC Radio's World Service has a separate budget. There was no
budget of World Service in the years when the BBC was founded, and the fact that the BBC
required separate funding for external broadcasts when the first language services were
established before the Second World War. Due to the corporate strategies and budget cuts of
the BBC, many other countries' BBC radio and BBC Radio Turkish broadcasts were ended on
27 May 2011.
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Radio broadcasts of the Turkish Service, like many other language sections, were ended so that
the BBC World Service could cut its budget by 25 percent (www.bbc.com). The emergence of
new channels on the internet and social media has also affected public broadcasting and created
a viewing/ listening problem in public broadcasting.
For this reason, as there has been a decrease in the audience of public broadcasting, these
organizations have also turned to new media tools. It has become impossible for public service
broadcasters to meet the heavy financial investments required by new media technologies.
Thus, while these institutions turn to commercial broadcasting and partnerships in order to
provide the necessary financial support or broadcast appropriate programs and maintain their
existence, on the other hand, they have become directly dependent on government decisions
and public service broadcasting initiatives and practices of advanced capitalist countries
(Yalçın, 2015: 111). In the process of adapting to this new media, BBC News Turkish also
broadcast the audio recordings in its archive on Youtube. Due to the fact that Youtube is a free
social media and its ease of access, it brings a large number of followers to the broadcasters and
in this way, media programs meet with the audience.
Today, the nation-state has to balance the requirements of contemporary globalization with its
own needs. Nation-states may tend to control the communication space and information flow
in the face of the increasing power of globalizing networks. International news channels support
democratic movements by making it easier for viewers to get information during periods when
the state tries to impose censorship (Sreberny:2000: 107; Quoted by Yanardağoğlu, 2014: 120).
BBC News Turkish service also has such a claim, and it fulfilled this function especially in the
September 12, 1980 Coup. BBC Turkish Service is known for following Turkish political life
closely to announce the elections won by Turgut Özal in 1983 to the Turkish people before
anyone else (Kırık, 2012: 70).
From this point of view, the BBC has a large archive on many subjects. It shares this archive
with different programs on social media as required by today's conditions. Web 2 is the sum of
print, radio, TV and film offering an ever-increasing amount of content (Kohle, 2014: 173).
With the emergence of this technology, social media tools have had the opportunity to both
expand and deepen their content. As a result, social media tools gained more followers. In this
way, a wide audience met with documentary broadcasts through social media.
Social Media is a dual platform on which all previous forms of media converge. Documentary
producers need to understand, adapt and apply this new technology (Kohle, 2016: 55). In this
way, documentaries become more visible. This is how the increase in the number of viewers
and interaction occur. With the re-sharing of social media tools, the productions reach a wider
audience and interact with more people.
Digital technology has made productions possible with low budgets, greatly reducing
production and post-production costs. Advances in technology are transforming the way
productions reach audiences. New, inexpensive and convenient platforms, changing
distribution channels and well-established business models diversify consumer viewing
models for documentaries (Kuruoğlu and Akçora, 2017: 517). Social media provides a great
opportunity for the documentary for these new business models. Even an old radio program can
be turned into a visual program on Youtube, as in the example of the BBC.
Developments in communication technology have changed the communication media and tools
and expanded the usage purposes of these tools (Karakuş, 2021: 462).
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Youtube, which has become one of the most popular social media platforms of today, has
exceeded the limits of traditional media in content production and access and has become the
meeting point of large masses with its constantly developed infrastructure (Zinderen, 2020:
215). Youtube gave television and radio, which is called traditional media, the chance to
republish their archives and created a new audience for live broadcasts. Broadcasting archives
after a long time is one of the ways of using nostalgia in the media.
Purpose and Method of the Study
The program called Archive Room was produced by Cenk Erdil and Aylin Yazar. The first
video was uploaded to Youtube on November 4, 2014.
The study is based on the analysis of the content of the videos in the BBC News Turkish Archive
Room program on Youtube. The analysis includes the structure of the program and the way it
is presented. The study was carried out in order to understand the methods used in re-visualizing
old radio programs and their reflections on the content of the videos.
In the study, there are 77 videos of the program called Archive Room. 61 of these videos are
program videos and 16 videos are promotional videos of these programs. These videos are audio
recordings of the Turkish service of BBC Radio. These radio recordings were rearranged in a
certain format and turned into videos and broadcasted on the BBC's Youtube channel.
Review and Findings
Table 1: Features of Archive Room Program Videos
Number of
First Release
Name of Video
Braodcast Date
Views
Date
(8.9.2021)
Zeki Müren
1976
20 Nov. 2014
236.434
Ahmet Kaya
1996
27 Nov.2014
63.001
Uğur Mumcu
1983
04 Dec. 2014
37.740
Müjdat Gezen
1984
11 Dec.2014
9.831
İbrahim Tatlıses
1983
18 Dec.2014
432.665
Yılbaşı Özel
1983
25 Dec.2014
33.179
1983-84
Barış Manço
1978
01 Jan 2015
73.558
Cevher Özden
1983
08 Jan 2015
119.108
Hrant Dink
2005
15 Jan 2015
21.773
Uğur Mumcu
1984
22 Jan 2015
83.834
Ajda Pekkan
1996
29 Jan 2015
7.119
İsmail Cem
1974
05 Feb 2015
14.443
M.Çobanoğlu1989
12 Feb 2015
105.529
Ş. Taşlıova
Erol Günaydın
2009
19 Feb 2015
19.237
Duygu Asena
1999
26 Feb 2015
27.037
Yaşar Kemal
1981
05 March 2015
74.331
İlhan Berk
1986
12 March 2015
20.167
Gönül Yazar
1986
19 March 2015
17.378
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Hümeyra
Cem Karaca
Abidin Dino
Ferdi Tayfur
Ara Dinkjian
S.Kan- G.
Aykal
Altan ve Sevinç
Erbulak
Kenan Evren
1981- 1988
Yılmaz Güney
N. Bilge Ceylan
27 Mart 1994
Seçimleri
Ferhan Şensoy
Süleyman
Demirel
Attila İlhan
Aziz Nesin
Sevgi Soysal
Fikret Kızılok
Kıbrıs 19632015
Müslüm Gürses
Ruhi Su
Haldun Dormen
Levent Kırca
Orhan
Gencebay
Leyla Gencer
Arif Mardin
Cumhuriyetin
50. Yılı
Celal Bayar
M. K. Atatürk
BBC Türkçe
Otobüsü
Vedat Türkali
Zülfü Livaneli
Nükhet Duru
Adalet Ağaoğlu

1989
1979
1984
1984
2012

26 March 2015
02 April 2015
09 April 2015
16 April 2015
23 April 2015

37.408
59.053
46.043
185.330
28.591

9:00
21:38
13:13
13:48
15:29

1983

30 April 2015

10.436

8:45

1988

07 May 2015

16.949

25:43

1981- 1988

14 May 2015

140.248

12:21

1988
2008

21 May 2015
28 May 2015

367.410
74.743

9:41
11:24

1994

04 June 2015

290.012

16:28

1991

11 June 2015

69.085

13:09

indefinite

18 June 2015

55.696

18:29

1991
1993
1976
1996

25 June 2015
02 July 2015
09 July 2015
16 July 2015

43.155
103.732
35.543
20.096

12:57
10:26
22:25
8:38

indefinite

23 July 2015

58.761

19:25

2007
1977
1986
1996

30 July 2015
17 Sep. 2015
24 Sep. 2015
01 Oct. 2015

70.706
65.900
7.944
51.971

15:27
12:34
12.42
14:47

1983

08 Oct. 2015

96.675

15:08

2008
2003

15 Oct. 2015
22 Oct. 2015

30.131
14.134

15:11
11:02

1973

29 Oct. 2015

5.297

11:36

1982
1973

05 Nov. 2015
12 Nov. 2015

75.387
128.742

14:26
17:35

1989

19 Nov. 2015

2.818

13:41

1987
1996
1996
1993

26 Nov. 2015
03 Dec. 2015
10 Dec. 2015
17 Dec. 2015

17.787
13.957
3.487
24.237

8:44
25:40
13:21
16:19
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Yıldız Kenter
1970’ler Dünya
ve Türkiye
Timur Selçuk
Abdi İpekçi
Suikastı
Fedon
A. Menderes
Uçak Kazası
Genco Erkal
Behice Boran
De Valois
BBC Türkçe
Son Program

2007

24 Dec. 2015

36.361

8:55

1979

31 Dec. 2015

97.514

19:48

1992

28 Jan. 2016

16.071

12:50

1979

04 Feb. 2016

44.575

12:56

1992

11 Feb. 2016

12.673

9:07

1959

18 Feb. 2016

50.584

18:52

2008-2015
1983
2001

25 Feb. 2016
03 March 2016
10 March 2016

14.537
33.056
6.326

29:11
7:16
16:50

2011

17 March 2016

18.797

24:10

Analysis of the Archive Room Program in Terms of Data
- According to Table 1, the total monitoring as of 08.09. 2021 is 3,978,322.
- The total views of 61 videos is 65,218 on average.
- A total of 776 minutes were broadcast (approximately 13 hours), excluding promotional
videos.
- When the data in Table 1 is analyzed, the most watched five videos are; İbrahim Tatlıses
(432.665), Yılmaz Güney (376.410), Zeki Müren (236.434), 27 March 1994 Elections
(290.012), Ferdi Tayfur (185.330) respectively.
- In the least watched five videos are; BBC Turkish Bus (2.818), Nükhet Duru (3487), 50th
Anniversary of the Republic (5.297), De Valois (6,326), Ajda Pekkan (7.119), respectively.
The BBC Turkish Bus and the 50th Anniversary of the Republic videos are the videos in which
the BBC has brought itself to the forefront. Ajda Pekkan and Nükhet Duru are names that the
new generation does not know much. De Valois, on the other hand, was not followed by large
masses because she was not a well-known person in Turkey.
- The first five longest videos in the program respectively; Genco Erkal (29:11), Altan and
Sevinç Erbulak (25:43), Zülfü Livaneli (25:40), BBC Turkish Final Program (24:10), Sevgi
Soysal (22:25).
- Except for the promotional videos, the shortest videos in the program are as follows: Cevher
Özden (5:22), Erol Günaydın (6:07), Ahmet Kaya (6:30), İbrahim Tatlıses (6:42), Müjdat
Gezen (6:57). Generally, the first videos appear to consist of shorter durations. After the video
of Cem Karaca, which was broadcast on April 2, 2015, the duration of the video was extended.
As an exception to this situation, there are also videos shorter than 10 minutes.
- Among the videos, the oldest according to the first broadcast date is the A. Menderes Plane
Crash in 1959, respectively. 50th Anniversary of the Republic (1973), M. K. Atatürk November
10 (1973), İsmail Cem (1974), Sevgi Soysal (1976), Zeki Müren (1976).
-Among the videos, according to the first broadcast date, the most recent ones are Ara Dinkjian
(2012), BBC Turkish Latest Program (2011), Erol Günaydın (2009), N. Bilge Ceylan (2008),
Leyla Gencer (2008), Genco Erkal (2008- 2015).
- When the average broadcast year of the 61 videos in the program is taken, it appears as 1989.

327

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES & HUMANITIES
18-19 Sep, 2021 / MUŞ-TURKEY
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https:// www.ispecongress.org/
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

- There are two videos named Süleyman Demirel and Kıbrıs, whose first broadcast date is
uncertain.
- Between 30 July 2015- 17 September 2015 and 31 December 2015- 28 January 2016,
broadcasts were interrupted twice. The first break can be seen as a summer vacation.
Table 2: Analysis of the Archive Room Program in Terms of Subject
Topic Analysis
Nımber of Videos
%
44
72 %
Art and culture
5
8.2 %
Policy
10
16.4 %
Recent Events
2
3.4 %
Important days
Total
61
% 100
When the sections of the Archive Room program are analyzed according to their subjects, it is
seen that the subject of the program is culture and art by 72%. This is followed by recent
historical events (16.4%), political issues (8.2%) and events on important days (3.4%).
Table 3: Distribution of the Subjects of the Program by Gender
Gender Distribution
Sayı
%
13
Female
22.4 %
45
Male
77.6 %
Total
58
100 %
There are 58 videos, excluding videos containing general topics. In the analysis of 58 videos, it
is seen that 22.4% of the people who are the subject of the videos are female and 77.6% are
male.
Table 4: Analysis of the Archive Room Program in Terms of Nostalgia
Number of Videos and
Nostalgia Use
%
Usage
Black and White
61/61
100 %
Photographs
Old Videos
61/61
100 %
Old Audio Recording
61/61
100 %
Total
61/61
100 %
Among all program sections, the use of black and white photos was by 100%, old video was by
100%, and old sound recording was by 100%. It is seen that nostalgia is used in all episodes.
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Analysis of the Archive Room Program in Terms of Presentation
- All parts of the program begin with the BBC logo followed by black and white photographs.
- Although there are two producers of the program, only Aylin Yazan took on the role of both
program producer and presenter.
- BBC Turkish audio recordings used in the program were processed and gained a new quality.
Likewise, the old videos and images used in the program were reprocessed and gained a new
identity.
- The videos contain biographical passages about the interviewee.
- In some parts of the videos, there are artist performances.
- Microphone and radio table images are used in all videos. In this way, the effort to maintain
the radio quality of BBC Radio can be seen.
- By means of the image of black and white steps at the beginning of the program, the effect of
entering the archive room of the radio is tried to be achieved.
- It is seen that the institutional presentation formats of the radio section of the BBC Turkish
Service are included.
CONCLUSION and EVALUATION
* A total of 13 hours of video content has been watched by approximately 4 million people.
Considering that the old programs were re-arranged and put on air, it can be said that the
program received a high number of views.
* All videos use black and white photos. These photos consist of photos of famous people and
images of moving clocks. It is seen that old sound recordings and old videos are also used in
all program sections. These images clearly point to the use of nostalgia in the program.
* Black and white and color images are used together in all videos. This can be considered as a
reference to both the past and the present.
* The use of black and white is clearly in the foreground in all videos.
* Interview videos were interviews of artists who had been to the UK at the end of their concert
or program. Some interviews were conducted over the phone.
* In the videos, there are biography passages during the interviews.
* In the interview videos, it is seen that the people who gave the interview mentioned some
issues that they did not mention at any time and place.
* In the videos, details such as the radio control desk and the radio microphone are displayed
in close-up.
* Videos have very few comments. It is seen that most of the comments made use positive
language. The comments made have positive content within the framework of the "good old
days" brought by nostalgia.
* Biographical videos have more views than other video types. In these videos, it is seen that
there are names from the art community. It can be said that people's personal curiosities come
to the fore here. The video named March 27, 1994 Elections is a highly watched and nonbiographical video.
* It is seen that the least watched videos are the ones that highlight the corporate identity of the
BBC and that are not popular today.
* It was found that the videos between November 20, 2014 and April 2, 2015 consisted of
videos of shorter duration. Among the first 20 videos broadcast between these dates, the longest
one is around 9 minutes.
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* There is no relationship between the duration of the videos and the views. It is seen that
famous people and interesting topics are watched more.
* The average of the first broadcast years of the video shows 1989 and clearly shows the
nostalgic use of the archives.
* When the sections of the Archive Room program are analyzed according to their subjects, it
is seen that they are mostly on cultural and artistic subjects. This subject is followed by recent
historical events, political issues and important days, respectively.
* When evaluated in terms of the people who are the subject of the program, it was found that
more than 75% of them were men. In this respect, it is possible to say that the male-female
balance is not observed in the program. All of the female figures, except Behice Boran, are
people related to culture and art.
REFERENCES
Karakuş, M. (2021). “Gelenekselden Dijitale Propaganda ve Araçlarının Dönüşümü”,
Selçuk İletişim, 14 (1), 462- 492.
Kırık, A. M. (2012). “İngiltere’de Kamu Hizmeti Yayıncılığı Ve Toplumsal Farkındalık
Çerçevesinde Bbc’nin Tarihsel Analizi”, IIB Internatıonal Refereed Academic Social Sciences
Journal International Congress on Culture and Society Special Issue, 3 (5), 60- 71.
Kohle, F. (2014). “Social Media and Documentary Cinema: the Arab Spring, The Wall
Street Movement, Challenges and Implications for Documentary Filmmakers”, Media Watch,
5 (2), 173- 184.
Kohle, F. (2016). “What is Social Media and Why is it Important to Documentary
Filmmakers?”, Media Watch, 7 (1), 55- 74.
Kuruoğlu H. & Akçora, E. (2017). “Dijital Ortamdaki Belgesel Filmde Yeni Anlatım
Biçimleri”, 1. Uluslararası İletişimde Yeni Yönelimler Konferansı Bildiri Kitabı, 510- 522.
Önen, S. M. & N. İ. Tanyıldızı (2010). “Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)
Yayınlarının Yönetsel Denetimi: İngiltere Yayın Kurumu (BBC) Bir Model Olabilir Mi?”
Amme İdaresi Dergisi, 43 (3), 125- 152.
Yalçın, Ö. (2015). “İngiltere’de Kamu Hizmeti Yayıncılığı: Dijital Medya Ortamında
BBC’nin Var Olma Mücadelesi”, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 40, 98- 118.
Yanardağoğlu, E. (2014). “Uluslararası İletişim ve Kamu Diplomasisi: BBC Dünya
Servisi Haber Merkezi Örneği”, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 38, 116- 132.
Zinderen, İ. E. (2020). “Yeni Medya Ekolojisi Ekseninde YouTube: Türkiye Örneği”,
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24 (1) , 215-232.
https://www.bbc.com/turkce/kurumsal/2010/10/000001_hakkimizda
(Access
Date:5.9.2021)

330

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES & HUMANITIES
18-19 Sep, 2021 / MUŞ-TURKEY
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https:// www.ispecongress.org/
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

YOUTUBE USAGE AND ITS IMPACT ON THE ACADEMICAL PERFORMANCE
OF THE STUDENTS OF THREE TINY DISTRICTS OF INDIA
Registrar and Assistant Professor Patricia Michelle Mathias
Sharda University, Department of Mass Communication
Manoj Bedukala
NISCORT Media College
ABSTRACT
At every nook and corner today, be it travelling or entertainment, academical field or marketing
purposes, it is not an uncommon site to find people engrossed in their smartphones consuming
Audio-visual content. YouTube has arrived and has become a go-to option for many who want
to consume free Over-the-Top content for many. This research focuses on YouTube and its
significance in the life of Students from the 11th and 12th Class (Intermediates) of three districts
in Telangana. YouTube is a website that allows everyone to upload videos, watch videos, share
them, view and comment on them and do live video streaming. There have been researches in
this field on various elements that highlight the varied impact of YouTube. However, for the
purpose of this research, the researchers have used a sample size of around 200 students from
three districts of the state of Telangana, namely Adilabad, Kumuram Bheem and Mancherial in
order to gauge the impact of YouTube on the academical performance of these intermediate
students. A manually filled Survey questionnaire, made with the help of Likert scales was used
in this quantitative research. The research views the percolation of YouTube and the influence
it has in today’s age on the academical performance of students from these little towns of India
wherein once upon a time some years back, even teachers could not afford a mobile. The
research highlights the significance of YouTube in the life of these students and the positive
and negative effect on their academical performance.
Keywords: YouTube Usage, YouTube addiction, YouTube effect, YouTube Impact

331

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES & HUMANITIES
18-19 Sep, 2021 / MUŞ-TURKEY
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https:// www.ispecongress.org/
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

SOCIAL MEDIA & ITS INFLUENCE ON “BRAND AWARENESS”
Ms. Remanshu Attrai
SMFE, Sharda University
ABSTRACT
Social media is the most powerful tool to develop and enhance the brand image of any
individual or a company, and it increases the amount of exposure a brand receives and increases
traffic. This platform is a very effective and strong network among the people. This platform is
used for communication and used to share and exchange knowledge and information among
people. Many companies use these social media to promote their products and make customers
aware of their brand. The role of social media in brand awareness has also been developed as
extensive support for business and marketing. This study covers the influence of social media
marketing and its role in improving brand awareness. It is also to find the correlation between
social media communication marketing and its brand awareness in social media. This study
scrutinizes the role of social media on the brand awareness of 5 small retailers to find out the
performance signals that most influence the perceived success of social media. The tendency
of using social media is rapidly increasing fast among consumers, and different brands also take
help from social media to build relationships with their clients. This study is conducted to
inspect the impact of brand communication through social media on brand awareness. The
research seeks to find how effective social media is to consumers as well as sellers. The research
also aims to highlight the problems faced through social media. Finally, to study the factors
influencing social media for small local retailers.
Keywords: Brand Awareness, Social Media, Marketing Communication; Online Marketing,
SMEs
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COMMUNICATION ON TWITTER DURING THE 2021 TURKEY WILDFIRES
Senior Research Fellow Kishan
D.S.B. Campus, Kumaun University, Department of Journalism and Mass Communication
ABSTRACT
Wildfires seem to be a significant concern all around the world. Several wildfires recorded in
Turkey in 2021. The wildfires in Turkey started in the last week of July 2021 and are one of the
worst wildfires in a decade. Many citizens were affected by this disaster and many people had
to be admitted to the hospital. Simultaneously, the hashtag #HelpTurkey started trending on
Twitter, people were also tweeting with this hashtag. Communication during all the four phases
of disaster: mitigation, preparedness, response, and recovery is the most important component
to tackle the emergency situation. Communication during disaster is very critical because
meeting the information needs is also an important concern in such situations. Nowadays, social
media is becoming a major tool to connect with people during disaster and it also a most critical
tool of disaster communication strategy. And Twitter a social media platform is now arisen as
an important communication tool and provide communication platform to the government and
citizens to connect each other during emergency. Objective of the research is to understand the
how the government and citizens of Turkey is used Twitter as a disaster communication tool
during wildfires. Tweets will be collected through the data analysis software. Content analysis
of collected tweets will be done. The tentative results will be summarizing that Twitter usage
pattern of people & the government and potential of the Twitter during disaster. It will also help
to build a communication strategy for the disasters.
Keywords: Communication, Turkey, Wildfires, Twitter, Disaster
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ROLE OF WOMEN AND FOLK MEDIA AMONG HMAR COMMUNITY IN THE
VIRTUAL MODE OF EDUCATION
Assist. Prof. Dr. Emmanuel Lalrochang Hmar
Dept of Mass Communication, Asian Institute of Management and Technology
ABSTRACT
Due to the deathly corona virus disease, everything has changed. Even in the field of education
the system has now completely changed and everything has transformed from physical and
traditional way to virtual mode. The Hmar women of Dima Hasao area also play an important
part in helping their children in the education.
In earlier women were just portrayed as house wife and to be inside a house and take care of
her child without going out. But these days’ women have empowered themselves very fast and
they are also playing important role in upliftment of society with men.
The Hmar women also play an important role in the education of their children, they understand
the importance of education and moreover they have also trained themselves in order to be able
to handle the mobile using the ICT. The paper will highly focus on the women of the Hmar
people about their way of adapting and source of communication in this rapid growing
communication age. The paper will also highlight how the traditional folk media in this age is
still used to make the students interest in doing their assignments and attending their online
classes without fail.
The study is based on primary data with selected people form Harangjao village; Primary data
were collected by questionnaire schedule and online interview. Sampling method is applied to
collect the data.
Key words: Hmar women, folk media, pandemic situation, virtual class
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DEVELOPMENT AND STANDARDIZATION OF SOCIAL MEDIA DEPENDENCY
SCALE
Assist. Prof. Dr. Neha Bhushan
Sharda University, Greater Noida (UP)
ABSTRACT
Social Media Dependency refers to the situation of an individual to use social media platforms
all the time in order to continue existing or operating. The habit of using social media more
than usual for different purposes can be categorized as dependency on social media. Based on
the review of available literature, the five dimensions of social media dependency have been
identified by the researcher. These dimensions are dependency for information, dependency for
self-expression, dependency for entertainment, neglecting social life and work, lack of control.
This study is an attempt to develop a scale that can measure the dependency of an individual
on social media. The aim of the study is to develop a self-assess reliable and valid social media
dependency scale. Initially, 30 items were constructed on the basis of above mentioned five
dimensions. It had been shared with three experts to rate them on a five-point scale for the face
validity of the items. The final scale has 25 items; it is a five-point psychometric scale. The
scale has been assessed using test-retest reliability by administering the scale twice on a sample
of 100 subjects with a time gap of one month. The coefficient of correlation was found .95
indicating high reliability of the scale. To ascertain concurrent validity, the scale was validated
against Pathological Internet Use Scale (PIUS) and Social Media Addiction Scale Student Form
(SMAS-SF), the high value of the coefficient of correlation r=.79 and .82 with SMAS-F, clearly
indicates that it is a valid scale to measure social media dependency. The test was
administered on a sample size of 560 social media users for the purpose of its standardization.
Z-score has been calculated, the basis of its value norms has been formed.
Keywords: Dependency, Information, Social Media, Scale
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İSLÂM HUKUKUNDA KASSÂMLIK VE MİRAS PAYLAŞIMINDAKİ ROLÜ
Üzeyir KÖSE
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi
ORCID: 0000-0001-6877-4465
ÖZET
İslâm hukukunda miras paylaşımı ile ilkeler ve mirasçıların payları genel olarak naslar
tarafından belirlenmiştir. Ancak nasların her bir miras problemini doğrudan çözümlediği iddia
edilemez. Terekede nakit para, altın ve gümüş gibi menkullerin yanında farklı değerde ev,
dükkân, arsa veya tarlaların mevcudiyeti miras paylaşımını zorlaştıran etkenlerdir. Mirasçılar,
terekenin niteliğinden kaynaklanan bu problemi kendi aralarında anlaşarak çözebilirler.
Mahkemeye intikal eden miras davalarında hâkimin görevi vârislerin terekedeki haklarını
beyan etmektir. Miras mallarını bölmek ve vârisler arasında paylaştırmak hâkimin görevi
değildir. İslâm’ın ilk dönemlerinden itibaren bu işi daha çok kassâmlar yapmıştır. Kassâmlar
şirket ve miras gibi konularda menkul ve gayrimenkul malları bölerek şâyi hisseleri belirli hale
getiren kişilerdir. İslâm hukukçuları kassâmların Müslüman, adil ve ilim sahibi kişiler arasından
seçilmesi üzerinde ısrarla durmuşlardır. Şartlar uygun olduğu sürece bunların ücretleri/maaşları
devlet hazinesinden karşılanır. Zira kassâmlar hem mahkemeye yardımcı olmakta hem de
toplumsal maslahata katkıda bulunmaktadır. Ayrıca kassâmların maaşlarının hazineden
karşılanması rüşvet töhmetini de ortadan kaldıracaktır. Mahkeme kassâm görevlendirmemişse
vârisler, ücretini kendileri ödeyerek bir kassâmla anlaşabilirler. Tamamı mislî mallardan oluşan
bir tereke, vârislerden birinin mahkemeye müracaatıyla taksim edilmek istendiğinde, taksime
rıza göstermeyen vârislerin itirazı dikkate alınmaz. Zira bu paylaşım vârislerden herhangi
birinin zararına olmaz. Tereke, kıymetleri birbirine eşit olmayan menkul ve gayrimenkul
mallardan oluşmakta ise kısmet-i tefrik usulü uygulanır. Kısmet-i tefrike konu olan tereke,
bölünmesi mümkün olan ve bölünmesi mümkün olmayan mallardan oluşabilir. Müşterek bir
mal bölündükten sonra ortaklardan her birinin kendi hissesi üzerinde taksimden önceki
menfaatinin devam etmesi o malın bölünebilir olduğunu gösterir. Bu tür tereke mallarının
taksimi için vârislerden bir kısmının talepte bulunması yeterlidir. Bölünemeyen mallar
ifadesiyle taksim edilmesi tüm vârislerin aleyhine sonuç doğuracak mallar kastedilmekledir.
Hanefilere göre bu tür mallar ancak vârislerin ortak talebiyle taksim edilebilir. Şâfiîler ise
taksimle menfaati azalan mallar ile tamamen işlevsiz hale gelen mallar arasında ayrıma
gitmişlerdir. Buna göre hâkim, vârisleri tamamen aleyhlerine olan bir taksime zorlayamaz. Zira
Hz. Peygamber malın telef edilmesini yasaklamıştır.
Anahtar Kelimeler: İslâm Hukuku, Miras Paylaşımı, Kassâm
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QASSAM IN ISLAMIC LAW AND ITS ROLE IN HERITAGE SHARING
ABSTRACT
In Islamic law, the principles of inheritance sharing and the shares of heirs are generally
determined by the texts. However, it cannot be claimed that the texts directly solve each
inheritance problem. The existence of houses, shops, plots or fields of different values in the
estate, as well as movables such as cash, gold and silver, are the factors that make inheritance
sharing difficult. The heirs can solve this problem arising from the nature of the estate by
agreeing among themselves. In inheritance cases submitted to the court, the duty of the judge
is to declare the heirs’ rights in the estate. Since the first periods of Islam, this work has been
done mostly by qassams. Qassams are the persons who divide the movable and immovable
properties in matters such as company and inheritance and make the said shares definite. Islamic
jurists insisted on the selection of qassams from among Muslim, just and knowledgeable people.
As long as the conditions are suitable, their wages/salaries are met from the state treasury.
Because the qassams both help the court and contribute to the social interest. In addition,
meeting the salaries of the qassams from the treasury will eliminate the accusation of bribery.
If the court has not appointed a qassam, the heirs can agree with a qassam by paying the fee
themselves. When it desired to divide an estate, which consists entirely of identical goods, upon
the application of one of the heirs to the court, the objection of the heirs who do not consent to
the division shall not be taken into account. Because this sharing will not harm any of the heirs.
After a joint property is divided, the continuation of the interest of each of the partners on their
own shares before the division indicates that the property is divisible. It is sufficient for some
of the heirs to make a request fort he division of such estates. By the term indivisible goods, it
is meant the goods whose division will cause consequences to the detriment of all heirs.
According to Hanafis sect, such goods can only be divided upon the joint request of the heirs.
The Shafiis, on the other hand, made a distinction between the goods whose benefits have been
reduced by partition and those which have become completely dysfunctional. Accordingly, the
judge cannot force the heirs to a division that is completely againts them. Because The Prophet
Mohammed forbade the destruction of property.
Keywords: Islamic law, inheritance sharing, qassam
GİRİŞ
Mal edinme ve biriktirme fıtrî bir niteliğe sahiptir.1 İnsanın dünya hayatında biriktirmiş olduğu
bu mallar, nereden kazanılıp nereye harcandığı cihetiyle, bir imtihan vesilesidir. Bir diğer
imtihan vesilesi ise çocuklardır. Nikâhla kurulan aile birlikteliğinden toplumun temel beklentisi
neslin devamına katkı sağlamalarıdır. Bu arzuyla hareket eden insan, bir taraftan ekonomik
sıkıntıdan uzak bir yaşam sürmeyi arzulamakta diğer taraftan da vefatının ardından çocuklarına
bırakacağı mirasla onlara maddi destekte bulunmak istemektedir. Hatta bu istek kimi zaman
insanın mal kazanma ve biriktirme hırsını artırmaktadır.
Murisin vefatıyla birlikte tereke üzerinde zorunlu bir miras ortaklığı doğmaktadır. Bu ortaklık
normal şartlarda mirasın paylaşılmasına kadar devam etmektedir. İslâm hukukunda miras
paylaşımı ile ilkeler ve mirasçıların payları genel olarak naslar tarafından belirlenmiştir.

1

el-Bakara 2/177; en-Nisâ 4/5.
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Ancak nasların her bir miras problemini doğrudan çözümlediği iddia edilemez. Terekede nakit
para, altın ve gümüş gibi menkullerin yanında farklı değerde ev, dükkân, arsa veya tarlaların
mevcudiyeti miras paylaşımını zorlaştıran etkenler olarak değerlendirilebilir. Mirasçılar,
terekenin niteliğinden kaynaklanan bu problemi kendi aralarında anlaşarak çözebilirler. Diğer
bir ifadeyle mirasçılar karşılıklı rızaya dayalı bir miras taksimi yapabilirler. Bunun için tüm
mirasçıların akıllı ve baliğ olmalarının yanında miras paylaşımında hazır bulunmaları gerekir.
Mirasçıların rızaî taksim yoluyla miras problemlerini çözememesi, mirasçılar arasında çocuk
ve akıl hastası gibi vesayet altında olan kimselerin bulunması veya mirasçılardan birinin
mahkemeye müracaat etmesi durumlarından en az birinin varlığı halinde kazaî taksim yoluna
gidilecektir.2 İslâm hukukunda kazaî miras taksimi ilk dönemlerden itibaren kassâmlar
tarafından yapılmıştır. Özellikle hâkimler tarafından belirlenen ve yardımcı mahkeme görevlisi
olarak kabul edilen kassâmlarda birtakım nitelikler arandığı görülmektedir. Bu çalışmada
kassâmların temel nitelikleri, miras taksimindeki yetkileri ve miras davalarını çözümlemede
oynamış oldukları rol bir bildirinin sınırları çerçevesinde ele alınmıştır.
Miras Paylaşımı/Taksîm
Murisin vefatıyla birlikte tereke üzerinde birtakım işlemlerin yapılması gerekir. Hanefilerde
tercih edilen görüşe göre terekeden öncelikle ölenin cenaze masrafları karşılanır. Sonrasında
varsa borçları ödenir. Bundan sonra ölenin vasiyeti olup olmadığı araştırılır. Şayet vasiyeti
varsa terekenin 1/3’ünü geçmemek üzere vasiyeti yerine getirilir. Geriye kalan mallar ise
mirasçılarının hakkıdır.3 İslâm hukukunda miras mallarının paylaşımı için taksîm/kısmet tabiri
kullanılmaktadır. “Ḳ-s-m” kökünden türetilmiş olan taksîm lügatte “ayırmak, bölmek, pay
etmek” vb. anlamlara gelmektedir.4 Sözlük anlamıyla bağlantılı olarak fıkıhta taksîm/kısmet
denildiğinde müşterek maldaki şâyiʿ hissenin, ortaklardan birinin talebiyle o malın muayyen
bir tarafında toplanması kastedilmektedir.5 Mecellede taksîm/kısmet “hisse-i şâyiʿayı taʿyîn
etmektir” şeklinde tanımlanmıştır.6 Bu, taksîmin genel anlamıdır. İslâm miras hukuku açısından
ise taksîm, terekenin vârisler arasında paylaştırılmasını ifade eder. Buna göre taksîm, önceden
gayri muayyen olan miras hissesini muayyen hale getirmektedir.7 Taksîmin konusu müşterek
mülkiyettir. Müşterek mülkiyetin ortaklıktan ayrılma ya da terekenin mirasçılar arasında
paylaşılması yoluyla sonlandırılması durumunda taksîme gidilir. Taksîm, payların birbirinden
ayrılması ve birinin öbürü ile değiştirilmesinden ibarettir. Zira her bir müşterek mâlikin payı,
paylaştırılan malın bütün cüzlerini kapsayacak niteliktedir.8 Diğer bir ifadeyle her bir miras
hissesinde diğer mirasçıların hissesi bulunmaktadır.
2

Ḥüsâmüddîn ʿUmar b. ʿAbdilazîz b. Mâze Ṣadrüşşehîd, Şerḥu Edebi’l-Ḳâḍî li’l-Ḫaṣṣâf, thk. Muhyî Hilâl esSerhân (Bağdat: Dârü’l-ʿArabiyye, 1398/1978), 4/105.
3
Hayreddin Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku (İstanbul: İz Yayıncılık, 2016), 1/433.
4
Ebi’l-Faḍl Cemâliddîn Muhammed b. Mükerrem İbn Manẓûr, “ḳ-s-m”, Lisânu’l-ʿArab, (Suudi Arabistan:
Vizâratü’ş-şuʿûni’l-İslâmiyye ve’l-evkâf, ts.), 15/378.
5
Fetâva’l-hindiyye, tsh. Abdullatîf Ḥasan Abdurrahmân (Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1421/2000), 5/252;
Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuki İslâmiyye ve Istılahatı Fıkhiyye Kamusu, (İstanbul: Ravza Yayınları, 2018), 7/58.
6
Mecelle, md.1114.
7
Abdullâh b. Mahmûd b. Mevdûd Mevṣılî, el-İḫtiyâr li taʿlîli’l-muḫtâr (Kahire: Dârü’l-Fikri’l-ʿArabî, ts.), 2/72;
Bilmen, Istılahatı Fıkhiyye Kamusu, 7/137.
8
Vehbe Zuḥaylî, el-Fıḳhu’l-İslâmiyyü ve edilletuhu (Şam: Dârü’l-Fikr, 1985), 5/656; Heyet, “Ḳısmet”, elMevsûʿatü’l-fıkhiyye (Kuveyt: Vizâratü’l-Evkâf ve’ş-Şüûni’l-İslâmiyye, 1416/1995), 33/205; Hadi Sağlam,
“İslâm Fıkıh Doktrininde Müşterek Mülkiyetin Taksiminde Muhdesatın Durumu (İştirak ve Müşterek Araziler
Örneği)”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16/2 (2012), 371.
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Taksîmin Meşruiyeti
Taksîmin meşruiyeti Kitap, sünnet ve icmâ ile sabittir.9 İslâm hukukuna göre vefat eden kişinin
geride bıraktığı mallar mirasçılarının hakkıdır. Mirasçıların terekedeki hakları, vefat eden
kimseye yakınlık derecelerine göre değişmektedir. Bu noktada temel dayanak naslardır. Miras
hisselerini belirleyen bu nasların10 doğrudan taksîmin meşruiyetinin delili olduğu söylenebilir.
Ancak fıkıh kaynaklarında taksîmin meşruiyetine delil olarak ganimetlerin paylaştırılmasını
düzenleyen “Biliniz ki ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri Allah’a,
Peygamber’e, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara aittir…” (el-Enfâl 8/41)
mealindeki âyet ile Hz. Salih ile kavmi arasında meydana gelen su ihtilafının çözümünün
anlatıldığı “Onlara, suyun aralarında (Hz. Salih’in kavmi ile deve) paylaştırıldığını haber ver.
Her biri içme sırası geldiğinde hazır bulunsun.” (el-Kamer 54/28) mealindeki âyet
gösterilmektedir.11 Ganimet mallarındaki hisseleri açıklayan âyet, doğrudan miras paylaşımına
delil olmasa da, aynî mülkiyetin taksîmine işaret etmektedir. Zira ganimetin beşte birinin
sayılan gruplara verilmesi ancak taksîm ile mümkün olacaktır.12 Hz. Salih ile kavmi arasındaki
su ihtilafının çözümünden haber veren âyetler ise aynî mülkiyetin taksîminden ziyade menfaat
mülkiyetinin taksîmine (muhâyee) işaret etmektedir.13 Miras taksîminin meşruiyetine
Kur’an’dan bir başka delil ise miras hisselerinin zikredildiği âyetlerden hemen önce yer alan
“Miras taksim edilirken kendilerine mirastan pay düşmeyen yakınlar, yetimler ve yoksullar da
hazır bulunurlarsa onlara o maldan bir şeyler verin ve güzel söz söyleyin.” (en-Nisâ 4/8)
mealindeki âyettir.14 Saʿîd b. Müseyyeb başta olmak üzere bazı âlimler bu âyetin miras
ayetleriyle nesh edildiğini ifade etmişlerdir. Ancak İbn Abbas, ʿAtâ, Hasan el-Basrî, Şaʿbî,
İbrâhîm en-Nehaî ve Mücâhid’e göre bu âyet mensuh olmayıp muhkemdir.15
Hz. Peygamber’den gelen rivayetler ve ashabın uygulamaları da taksîmin meşruiyetine delâlet
etmektedir. Hz. Peygamber, Cahiliye döneminde yapılmış miras taksîmlerinin bulunduğu hal
üzere varlığını devam ettireceğini ifade ettikten sonra İslâmiyet’le birlikte taksîmin de İslâmî
esaslara göre yapılacağını bildirmiş16 ve her hak sahibine hakkını vermeyi emretmiştir.17
9

Muvaffaḳuddîn Ebî Muḥammed Abdullâh b. Ahmed b. Muḥammed İbn Ḳudâme, el-Muġnî, thk. Abdullâh b.
Abdulmuḥsin et-Türkî, (Riyad: Dârü ʿAlemi’l-Kütüb, 1417/1997), 14/97; İmâm ʿAlâuddîn Ebî Bekr b. Mesʿûd
Ḳâsânî, Bedâiʿu’ṣ-ṣanâiʿi fî tertîbî’ş-şerâiʿi, 2. Baskı (Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-ʿArabî, 1394/1974), 7/17; Heyet,
“Ḳısmet”, el-Mevsûʿatü’l-fıkhiyye, 33/206.
10
Bk. en-Nisâ 4/7-12, 33, 176; el-Enfâl 8/75.
11
Şemsü’l-Eimme Ebû Bekr Muḥammed b. Ebî Sehl es-Seraḫsî, el-Mebsût (Beyrût: Dârü’l-Mârife, 1989), 15/2;
Mevṣılî, el-İḫtiyâr, 2/72; İbn Ḳudâme, el-Muġnî, 14/97.
12
Mevṣılî, el-İḫtiyâr, 2/72; Zuḥaylî, el-Fıḳhu’l-İslâmiyyü ve edilletuhu, 5/657.
13
Zuḥaylî, el-Fıḳhu’l-İslâmiyyü ve edilletuhu, 5/657.
14
Ebi’l-Ḥasen ‘Ali b. Muḥammed b. Ḥabîb el-Mâverdî, Edebü’l-Ḳâḍî, thk. Muḥyî Hilâl es-Serḥân, (Bağdat:
Maṭbaʿatü’l-ʿAnî, 1392/1972), 2/170; Ebi’l-Ḥuseyn Yaḥyâ b. Ebi’l-Ḫayr b. Sâlim ‘İmrânî, el-Beyân fî mezhebi’lİmâm eş-Şâfiî (Beyrut: Dârü’l-Minhâc, 1421/2000), 13/127; İbn Ḳudâme, el-Muġnî, 14/97; Muḥammed b. Aḥmed
b. Muḥammed b. Aḥmed İbn Rüşd el-Ḫafîd, Bidâyetü’l-müctehid ve nihâyetü’l-muḳteṣid (Beyrut: Dârü’lKütübi’l-İlmiyye, 1434/2013), 654.
15
Ebî Bekr Aḥmed b. ʿAlî er-Râzî el-Ceṣṣâṣ, Aḥkâmü’l-Kur’ân, thk. Muḥammed Ṣâdıḳ Ḳamḥâvî (Beyrut: Dârü
İḥyâi’t-Türâsi’l-Arabî, 1412/1992), 2/368; Ebû Abdillâh Muḥammed b. Aḥmed b. Ebî Bekr el-Ḳurṭubî, el-Câmiʿ
li Aḥkâmi’l-Ḳur’ân, thk. Abdullâh b. Abdulmuḥsin et-Türkî (Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1427/2006), 6/83-84.
16
Süleymân b. Eşʿas es-Sicistânî Ebû Dâvûd, Kitâbü’s-sünen, thk. Muḥammed Avvâme, (Beyrut: Müessesetü’rReyyân, 2004), “Talâk”, 30; Ebû Abdillâh Muhammed b. Yezîd Mâce el-Ḳazvînî İbn Mâce, es-Sünen, thk. Beşşâr
Avvâd Maʿrûf (Beyrut: y.y., 1998), “Ferâiz”, 14.
17
Ebû Dâvûd, “Büyuʿ”, 88; Ebû ʿÎsâ Muḥammed b. ʿÎsâ b. Sevre Tirmizî, el-Câmiʿu’ṣ- ṣaḥîḥ (Beyrut: Dârü’lĞarbi’l-İslâmî, 1998), “Vesâyâ”, 5; İbn Mâce, “Vesâyâ”, 6.
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Hz. Peygamber’in bu emrine binaen ilk halifeler diğer davaların yanında miras davalarına da
bakmışlardır. Hz. Ali dönemiyle birlikte ise miras anlaşmazlıklarını çözüme bağlamak için
kassâmlık müessesesi ihdas edilmiştir.18 Diğer taraftan miras yoluyla tereke üzerinde ortak
mülkiyet hakkına sahip olan vârisler, kendi hisseleri üzerinde serbest tasarruf hakkına sahip
olmak isteyeceklerdir. Bu ise mirasın paylaşılmasını zorunlu kılan akli delil olarak karşımıza
çıkmaktadır.19
Kassâm
Kassâm denildiğinde ganimet, şirket ve miras gibi konularda menkul ve gayrimenkul malları
bölerek şâyi hisseleri belirli hale getiren kişi ya da memur kastedilir. Kâsım ve mukassım
kavramları da aynı anlamı ifade eder. Bu, kassâmın genel manasıdır.20 Dar manada ise kassâm,
tarafların rızasıyla ya da taraflardan en az birinin mahkemeye müracaatıyla dava mahalline
gidip gerekli tahkikatı yaptıktan sonra davayı hükme bağlayan ve terekeyi mirasçılar arasında
taksîm eden memurdur.21 İslâm adliye teşkilatında ilk dönemlerden itibaren kassâmlara
rastlanmaktadır. Hz. Ali’nin bu iş için Abdullah b. Yahyâ el-Kindî’yi görevlendirdiği ve
maaşını beytülmalden ödediği zikredilmektedir.22 Kassâmların devletten maaş almalarını ve
yapmış oldukları işin niteliğini dikkate alan İmâm Şâfiî, onları hâkimler gibi telakki etmiştir.23
Özellikle devlet tarafından tayin edilen kassâmlar iki açıdan hâkimlere benzetilmiştir. İlki,
kassâmların taksimde zorlayıcı bir yetkilerinin olması; ikincisi ise hakları sahiplerine
vermeleridir. Bu iki husus hâkimler için de geçerlidir.24 Bu anlayışın bir yansıması olarak
özellikle mahkeme tarafından görevlendirilen kassâmlarda birtakım nitelikler aranmıştır.
Ancak bu niteliklerin neler olması gerektiği noktasında tam bir ittifaktan bahsetmek mümkün
değildir.25
Müslüman olması: Mahkeme tarafından Müslümanlar arasındaki miras davarını hükme
bağlaması için görevlendirilecek kassâmın Müslüman olması gerekir. İcra edeceği görev
dikkate alındığında bunun bir zorunluluk olduğu söylenebilir.26
Adalet sahibi olması: Yardımcı mahkeme görevlileri arasında yer alan kassâm, ifâ ettiği görev
yönüyle hâkimi temsil etmektedir. Diğer bir ifadeyle hâkimin görevlendirmesiyle miras
taksîminde bulunmaktadır. Bu sebeple kassâm adil olmalıdır. Adil olmaktan maksat ise
Mecellenin ifadesiyle kişinin hasenâtının seyyiâtına galip olmasıdır.27
18
Ebi’l-Ḥasen ‘Ali b. Muḥammed b. Ḥabîb el-Mâverdî, el-Ḥâvi’l-Kebîr fî fıḳhi meẕhebi’l-İmâm eş-Şâfiî, thk. ‘Ali
Muḥammed Muavvıḍ-‘Adil ‘Aḥmed ‘Abdülmevcûd (Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1414/1994), 16/245;
Ṣadrüşşehîd, Şerḥu Edebi’l-Ḳâḍî li’l-Ḫaṣṣâf, 4/103; Fahreddin Atar, İslâm Adliye Teşkilatı (Ankara: Diyanet İşleri
Başkanlığı Yayınları, 1999), 146.
19
Seraḫsî, el-Mebsût, 15/13; Şemsüddîn Muḥammed b. el-Ḫaṭîb Şirbînî, Muğni’l-muḥtâc ilâ maʿrifeti meʿanî
elfâẓi’l-minhâc (Beyrut: Dârü’l-Maʿrife, 1418/1997), 4/557; ‘İmrânî, el-Beyân, 13/127; İbn Ḳudâme, el-Muġnî,
14/97.
20
Said Öztürk, “Kassâm”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2001), 24/579.
21
Atar, İslâm Adliye Teşkilatı, 146; Öztürk, “Kassâm”, 24/579.
22
Seraḫsî, el-Mebsût, 15/4, 16/102; Mevṣılî, el-İḫtiyâr, 2/72; Ṣadrüşşehîd, Şerḥu Edebi’l-Ḳâḍî li’l-Ḫaṣṣâf, 4/103.
23
Muḥammed b. İdrîs eş-Şâfiî, el-Ümm, thk. Rıf’at Fevzî ‘Abdülmüṭṭalib, (b.y.: Dârü’l-Vefâ, 1422/2001), 7/526.
24
Mâverdî, Edebü’l-Ḳâḍî, 2/172.
25
Ḳâsânî, Bedâiʿu’ṣ-ṣanâiʿi, 7/18; Heyet, “Ḳısmet”, el-Mevsûʿatü’l-fıkhiyye, 33/226.
26
Atar, İslâm Adliye Teşkilatı, 147.
27
Mecelle, md. 1705.
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Diğer taraftan kassâmın yapmış olduğu taksîm mirasçılar açısından bağlayıcıdır. Miras
taksîminde haksızlık yapılmadığından ve her hak sahibinin hakkını aldığından emin olabilmek
için kassâmın adalet sıfatını haiz olması gerekir. Mâlikîler, Şâfiîler ve Hanbelîler bu şart
üzerinde ısrarla durmuşlardır.28 Hanefîler ise kassâmlarda adalet şartını müstehap
görmüşlerdir.29
İlim: Miras taksîminde bulunacak kişinin işin gerektirdiği bilgi birikimine sahip olması
zorunludur. Bunun için öncelikle kassâmın ferâiz ilmini iyi bilmesi gerekir. İlaveten kassâmın
miras taksîminde gerekli olan matematik ve alan hesaplama gibi ilmî yeterliliklere sahip olması
beklenir. Bu şart üzerinde daha çok Şâfîiler ve Hanbelîler durmuştur.30 Ayrıca Hanbelîler,
kassâmın taksîm edilecek malların kıymetini takdir edebilecek bilgi birikimine sahip olmasını
gerekli görmüşlerdir. Çoğunluk ise kassâmın terekedeki malların kıymetlerini uzman
yardımıyla belirleyebileceğini ifade ederek bu eksikliği bir kusur olarak görmemiştir.31
Azalarının sağlam olması: Terekede nakit para, altın, gümüş gibi menkul malların yanında ev,
dükkân, arsa, tarla, bahçe gibi gayrimenkullerin bulunması sık rastlanan bir durumdur.
Kassâmın terekedeki gayrimenkul malları taksîm edebilmesi için bunları yerinde görmesi
gerekir. Bu sebeple kassâmın terekeyi yerinde incelemesine engel bedenî kusurlarının
olmaması gerekir.32
Bu şartları çoğaltmamız mümkündür. Örneğin mezheplerin teşekkül dönemindeki sosyal
durumun bir yansıması olarak kassâmın hür olmasının gereğine vurgu yapanlar olduğu gibi
hâkime kıyasla erkek olma şartını öne sürenler ve mala tamah etmeyen tok gözlü kimseler
arasından seçilmesinin gereğine işarette bulunanlar da olmuştur.33
Kassâmın Maaşı/Ücreti
Mahkemeye intikal eden miras davalarında hâkim, vârislerin her birinin terekedeki hakkını
açıklamakla mükelleftir. Mirasın paylaştırılması ise doğrudan hâkimin görevi değildir. Ancak
mirasçıların tereke üzerindeki paylarının oransal olarak açıklanması her zaman anlaşmazlıkları
ortadan kaldırmayabilir. Bu durumda mirasçılar ya kendilerinin belirleyeceği birini vekil tayin
ederek terekeyi taksîm edecekler ya da bunun için mahkemeye müracaat edeceklerdir. Miras
davası mahkemeye intikal ettiğinde hâkim, tereke üzerinde gerekli incelemeleri yaparak bizzat
taksîmde bulunabilir. Hâkimin mirası taksîm etmediği durumlarda ise yukarıda bahsi geçen
niteliklerde birinin görevlendirilmesi gerekir. Devlet tarafından görevlendirilen kassâmın
maaşı/ücreti şartlar uygun olduğu sürece devlet hazinesinden karşılanır. Bu noktada mezhepler
arasında ittifak vardır.34
28

Heyet, “Ḳısmet”, el-Mevsûʿatü’l-fıkhiyye, 33/227.
Zuḥaylî, el-Fıḳhu’l-İslâmiyyü ve edilletuhu, 5/680.
30
Mâverdî, Edebü’l-Ḳâḍî, 2/173; Şirbînî, Muğni’l-muḥtâc, 4/558; Ẓâfer el-Ḳâsımî, Niẓâmü’l-ḥukm fi’ş-şerîʿa
ve’t-tarîḫi’l-İslâmî (Beyrut: Darü’n-Nefâis, 1412/1992), 2/408; Zuḥaylî, el-Fıḳhu’l-İslâmiyyü ve edilletuhu, 5/681.
31
Ḳâsımî, Niẓâmü’l-ḥukm, 2/408; Heyet, “Ḳısmet”, el-Mevsûʿatü’l-fıkhiyye, 33/227.
32
Zuḥaylî, el-Fıḳhu’l-İslâmiyyü ve edilletuhu, 5/681; Atar, İslâm Adliye Teşkilatı, 147.
33
Mâverdî, Edebü’l-Ḳâḍî, 2/173; Şirbînî, Muğni’l-muḥtâc, 4/557.
34
Şâfiî, el-Ümm, 7/526; Ebi’l-Ḥasan Aḥmed b. Muḥammed b. Aḥmed b. Caʿfer el-Ḳudûrî, Muḫtaṣaru’l-Ḳudûrî,
(Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1997), 227; Mâverdî, Edebü’l-Ḳâḍî, 2/174; Seraḫsî, el-Mebsût, 16/102; Mevṣılî,
el-İḫtiyâr, 2/73; Şirbînî, Muğni’l-muḥtâc, 4/558; ‘İmrânî, el-Beyân, 13/129; Ṣadrüşşehîd, Şerḥu Edebi’l-Ḳâḍî li’lḪaṣṣâf, 4/103.
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Zira kassâmlar, yüklenmiş oldukları vazife itibarıyla hem mahkemeye yardımcı olmakta hem
de toplumsal maslahata katkıda bulunmaktadır. Ayrıca kassâmların maaşlarının devlet
tarafından karşılanması rüşvet töhmetini de ortadan kaldıracaktır.35
Devlet kassâm atamamışsa ya da görevlendirilen kassâmın ücretini ödemeye muktedir değilse
vârisler, teberruan bu işi yapan birinden yardım alabilecekleri gibi ücretini ödeyerek bir
kassâmla da anlaşabilirler. Ebû Hanife’ye göre vârislerin küçük-büyük, kadın-erkek olmaları
ve mirastaki payları dikkate alınmaksızın bu ücret aralarında eşit olarak paylaştırılır. Ona göre
kassâmın yapmış olduğu tek bir iş olup o da mirastaki hisseleri birbirinden ayırmaktır.36 Bu işte
az hisse ile çok hisse eşittir. Hatta kimi zaman hissesi az olan vârisin payının ayrılması için
harcanan çaba diğerlerinden daha fazla olabilmektedir.37 İmâm Mâlik de bu konuda Ebû Hanife
ile aynı görüştedir.38
İmâmeyn’e göre ise kassâmın ücretinin ödenmesinde her bir vârisin yükümlülüğü, mirastaki
hissesiyle doğru orantılıdır. Onlara göre kassâm için ödenmesi gereken ücret ortak mülkün
masrafıdır. Dolayısıyla ücretin takdirinde her bir vârisin mirastaki hissesinin dikkate alınması
gerekecektir.39 İmâmeyn bu noktada kıyas yerine istihsanla amel etmeyi tercih etmiştir. Zira
kıyas esas alındığında kassâmın ücretinin vârisler arasında eşit olarak paylaştırılması
gerekmektedir.40 Şâfiîler ve Hanbelîler de bu kanaati paylaşmaktadır.41
Kassâm’ın alacağı ücretin miktarının belirlenmesinde Mâverdî dört ihtimal üzerinde
durmaktadır. Bunlar:
1. Kassâm ile taksîm talebinde bulunan vârisler belli bir ücret üzerinde anlaşmış olabilirler. Bu
durumda kassâmın belirlenen ücretten fazlasını talep etmesine itibar edilmeyeceği gibi vârisler
de daha fazlasıyla sorumlu tutulamaz.
2. Vârisler, teberruan taksîm işini yapan biriyle anlaşmış olabilirler. Bu durumda kassâma ücret
ödenmesine gerek yoktur.
3. Vârisler ile kassâm, meçhul bir ücret üzerinde anlaşmış olabilir ya da aralarında fâsid bir
icâre akdi kurulmuş olabilir. Bu durumda kassâma misil ücret ödenmesi gerekir.
4. Herhangi bir ücret konuşulmamış olabilir. Bu durumda taksîm mahkeme kararıyla
yapılıyorsa kassâma misil ücret ödenmesi gerekir. Vârisler, kassâmdan taksîm talebinde
bulunmuşlarsa ücret gerekip gerekmeyeceği noktasında üç görüş vardır: Şâfiîlerin genel kabulü
bu durumda kassâma bir ücret verilmesinin gerekmeyeceği yönündedir. Müzenî ise mezhebin
genel görüşünden ayrılarak kassâmın emeğinin karşılığı olarak ücreti hak edeceğini ifade
etmiştir. Diğer bir görüşe göre ise bu konuda kassâmın durumu dikkate alınır. Şayet kassâm,
taksîm işini ücretle yapmayı âdet haline getirmişse (ücretle çalıştığı biliniyorsa) ücreti hak eder.
Aksi halde kassâma ücret ödenmesi gerekmez.42

35

Mevṣılî, el-İḫtiyâr, 2/73; Ṣadrüşşehîd, Şerḥu Edebi’l-Ḳâḍî li’l-Ḫaṣṣâf, 4/105.
Seraḫsî, el-Mebsût, 16/103; Ḳâsânî, Bedâiʿu’ṣ-ṣanâiʿi, 7/19; Zuḥaylî, el-Fıḳhu’l-İslâmiyyü ve edilletuhu, 5/682.
37
Mevṣılî, el-İḫtiyâr, 2/74.
38
Zuḥaylî, el-Fıḳhu’l-İslâmiyyü ve edilletuhu, 5/682.
39
Ḳudûrî, Muḫtaṣar, 227; Seraḫsî, el-Mebsût, 16/103; Mevṣılî, el-İḫtiyâr, 2/73-74.
40
Mâverdî, Edebü’l-Ḳâḍî, 2/181; ‘İmrânî, el-Beyân, 13/129.
41
Mâverdî, Edebü’l-Ḳâḍî, 2/181; ‘İmrânî, el-Beyân, 13/129; İbn Ḳudâme, el-Muġnî, 14/115; Zuḥaylî, el-Fıḳhu’lİslâmiyyü ve edilletuhu, 5/682.
42
Mâverdî, Edebü’l-Ḳâḍî, 2/179-180; Mâverdî, el-Ḥâvi’l-Kebîr, 16/247-248.
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Kassâmın Mirası Taksim Etmesi
Mûrisin vefatıyla birlikte, istisnai durumlar dışında, tereke üzerinde ortak mülkiyet hakkına
sahip olan vârisler, terekeyi kendi aralarında anlaşma yoluyla bölüşebilirler. Buna fıkhî açıdan
bir engel yoktur. Ancak rızaî taksîmde bulunabilmek için tüm vârislerin muvafakati gereklidir.
Bu sebeple vârislerden biri veya birkaçı gaipse rızaî taksîm yapılmaz. Vârisler arasında akıl
hastası veya çocuk gibi tasarruf ehliyeti bulunmayanların mevcudiyeti halinde ise rızaî miras
taksîmi için ya bunların velileri ya da vâsileri hazır bulunmalı veya mahkeme onlar adına bir
vâsi tayin etmelidir.43 Yukarıda ifade edildiği üzere ortak kararla terekeyi paylaşmak isteyen
vârisler bunun için bir kassâmla anlaşabilirler. Kassâm bu işi ücretle yapıyorsa vârisler bu ücreti
ödemek zorundadır.
Vârisler sulh yoluyla mirası paylaşamamışlarsa kazaî taksîm yoluna gidilecektir. Hâkimin kazaî
taksim sürecini başlatması için vârislerden herhangi birinin mahkemeye müracaatı yeterlidir.
Diğer mirasçıların muhalefet etmelerine itibar edilmez. Hâkim, miras taksîmini doğrudan
kendisi yapabileceği gibi bu iş için bir kassâm da görevlendirebilir.44 Kassâmın temel görevi,
terekeyi vârisler arasında adil bir şekilde paylaştırmaktır. Bunun için öncelikle terekenin ne tür
mallardan oluştuğunun tespit edilmesi gerekir. Taksîm edilecek mallar ya ʿayn ya da menfaat
olur. ʿAyn malların taksîminde ise kısmet-i cem ve kısmet-i tefrik metotlarından biri
uygulanır.45
Kısmet-i Cem/Aynı Cins Malların Paylaştırılması
Müşterek malların vârislerin hisselerine göre kısımlara ayrılması ve bölünen malın her
cüz’ünde şâyi olan hisselerin birer kısımda toplanması şeklinde uygulanan taksime kısmet-i
cem adı verilir.46 Kısmet-i cem usulüyle taksîm yapılabilmesi için terekenin aynı cins mallardan
oluşması gerekir. Cem yoluyla taksîm, vârislerin rızası ile onların huzurunda yapıldığında sahih
ve bağlayıcıdır. Vârislerden birinin ya da birkaçının taksîme karşı olmaları durumunda ise en
az birinin talebiyle kazaî taksim yoluna gidilir. Tereke tek cins maldan müteşekkil ise hâkim,
taksîme karşı olan vârisi icbara yetkilidir. Terekenin birden fazla cins maldan oluşması ve her
bir cins malın müstakil olarak taksiminin mümkün olmaması durumunda vârisler cem yoluyla
taksime zorlanmazlar.47
Cem yoluyla taksîm yapılabilecek terekenin veznî ya da keylî olan mislî mallardan olması
gerekir. Diğer bir ifadeyle tereke malları miktarı hacim ölçüsüyle tespit edilen aynı cins tahıl
ya da bakliyat; ağırlık ölçüsüyle tespit edilen demir, çimento, kireç ve külçe altın gibi
madenlerden oluşmakta ise cem yoluyla taksîm yapılır.48 Aynı cinsten ölçülebilen ve
tartılabilen tereke mallarının taksîminde Hanefiler diğer mezheplere göre daha temkinli
davranmışlardır.

43

Ṣadrüşşehîd, Şerḥu Edebi’l-Ḳâḍî li’l-Ḫaṣṣâf, 4/105.
Seraḫsî, el-Mebsût, 15/5; Heyet, “Ḳısmet”, el-Mevsûʿatü’l-fıkhiyye, 33/215; Bilmen, Istılahatı Fıkhiyye
Kamusu, 7/141-143.
45
Bilmen, Istılahatı Fıkhiyye Kamusu, 7/142.
46
Bilmen, Istılahatı Fıkhiyye Kamusu, 7/58; Mehmet Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, 5. Baskı
(İstanbul: Ensar Neşriyat, 2015), 308.
47
Mevṣılî, el-İḫtiyâr, 2/73; Heyet, “Ḳısmet”, el-Mevsûʿatü’l-fıkhiyye, 33/215; Ali el-Hafîf, İslâm Hukukuna Göre
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Onlara göre bu tür mislî malların ölçülüp tartılmadan kabala/göz kararı taksîm edilmesi,
vârislerden bazılarının hak ettikleri hisseden fazla ya da eksik almaları sonucunu doğurabilir.
Bu ise en basit tabiriyle haksız kazançtır.49 Diğer mezheplere göre ise karşılıklı rıza ile
vârislerden bazılarının eksik ya da fazla alma ihtimalleri taksîme zarar vermez. Onlara göre
taksîm ve alışveriş birbirinden farklı şeylerdir. Bu sebeple alışverişte gözetilen her hususun
taksîmde gözetilmesi zorunlu değildir. Mislî malların taksîmi, genel olarak, vârislerden
herhangi biri için zarar doğurmaz. Bu sebeple tamamı mislî mallardan oluşan bir tereke kazaî
olarak taksim edilmek istendiğinde, taksîme rıza göstermeyen vârisin itirazı dikkate alınmaz.50
Günümüzde tahıl, bakliyat ve madenlerin yanında aynı standartlarda üretilen fabrikasyon
ürünlerin mislî mal olarak kabul edilmesi gerektiği aşikârdır. Bu sebeple mirasa konu olan
mağaza, market, züccaciye vb. içerisinde yer alan mallar kısmet-i cem yoluyla taksîm
edilecektir. Zira mislî malların taksîminde ifraz ciheti baskındır. Diğer bir ifadeyle mislî mallar
taksîm edildiğinde her bir vâris kendi hissesini aynen almış kabul edilir. Kıyemî malların
taksîminde ise mübadele ciheti daha baskındır. Bu durumda her bir vâris, terekeden kendisine
düşen hisseyi tam olarak almamış olsa da payına düşen hisseye rıza göstermiştir.51
Kısmet-i Tefrik/Farklı Türden Malların Paylaştırılması
Bir müşterek malın taksîm edilip her parçasında şâyi olan hisselerin birer kısmında tayin
edilmesine kısmet-i tefrik denir.52 Terekede kıymetleri birbirine eşit olmayan menkul ve
gayrimenkul malların bulunması durumunda kısmet-i tefrik usulü uygulanır. Kısmet-i tefrik
yoluyla tereke taksîm edilmek istendiğinde iki durum karşımıza çıkmaktadır. Kısmet-i tefrike
konu olan tereke, bölünmesi mümkün olan ve bölünmesi mümkün olmayan mallardan
oluşabilir.53 Bu durumda kassâmın takip edeceği usul de farklı olacaktır.
Bölünebilir Malların Taksîmi
Taksîm edildiğinde menfaatinin zail olmayacağı mallara bölünebilir, paylaşılabilir mallar
anlamında kâbil-i kısmet denir.54 Müşterek bir mal bölündükten sonra ortaklardan her birinin
kendi hissesi üzerinde taksîmden önceki menfaatinin devam etmesi o malın bölünebilir
olduğunu gösterir.55 Bu tür tereke mallarının taksimi için vârislerden bir kısmının talepte
bulunması yeterlidir. Diğer vârislerin itirazına itibar edilmez. Örneğin terekede bulunan bir
tarım arazisi, taksîmden sonra her bir vârisin kendi hissesinde tarımsal üretimde bulunmasına
imkân verecek genişlikte/özellikte ise kassâm bu araziyi paylaştırır. Diğer bir ifadeyle
bölünebilir mallardan oluşan bir terekeyi vârisler kendi aralarında anlaşarak taksîm
etmemişlerse, içlerinden birinin talebiyle kazaî taksîme gidilir. Taksîm edildiğinde vârislerden
bir kısmının kullanımına uygun olan tereke malları da bölünebilir mallar olarak kabul edilir.56
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Seraḫsî, el-Mebsût, 15/53; Fetâva’l-hindiyye, 5/257.
Mevṣılî, el-İḫtiyâr, 2/73; İbn Rüşd el-Ḫafîd, Bidâyetü’l-müctehid, 655.
51
Mevṣılî, el-İḫtiyâr, 2/73; Fetâva’l-hindiyye, 5/252; Zuḥaylî, el-Fıḳhu’l-İslâmiyyü ve edilletuhu, 5/658.
52
Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, 308.
53
Semerḳandî, Tuḥfetü’l-fuḳahâ, 3/282; Ḳâsânî, Bedâiʿu’ṣ-ṣanâiʿi, 7/19.
54
Mecelle md. 1131.
55
Mâverdî, Edebü’l-Ḳâḍî, 2/185; Ḳâsânî, Bedâiʿu’ṣ-ṣanâiʿi, 7/19; Mevṣılî, el-İḫtiyâr, 2/75; ‘İmrânî, el-Beyân,
13/131-132; el-Hafîf, Hukukî İşlemler ve Hükümleri, 593.
56
Mâverdî, Edebü’l-Ḳâḍî, 2/185, 187.
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Bölünemeyen Malların Taksîmi
Bölünemeyen mallar ifadesiyle taksîm edilmesi tüm vârislerin aleyhine sonuç doğuracak mallar
kastedilmekledir. Tereke mallarından bir kısmı yapı itibarıyla birden fazla hisseye ayrılmaya
müsait olmayabilir. Bazı mallar ise taksîm edildiğinde vârislerin kendilerine düşen hisseden
faydalanmasını imkânsız hale getirebilir.57 Klasik kaynaklarda tereke içerisinde yer alan
değirmen, hamam, küçük bir ev gibi gayrimenkuller, her birinden birer adet olan hayvanlar,
inci ve pırlanta gibi mücevherler bölünmeye uygun olmayan mallara örnek olarak
verilmektedir. Hanefilere göre bu tür mallar, vârislerden birinin ya da birkaçının mahkemeye
müracaatıyla taksîm edilemez. Ancak tüm vârisler, değer kaybına rağmen, terekedeki bu tür bir
malın taksîm edilmesini talep etmişlerse hâkim ya da mahkeme tarafından belirlenen bir kassâm
vasıtasıyla taksîme gidilir.58 İmâm Mâlik’e göre bu durumda tüm vârislerin mutabakatı şart
olmayıp içlerinden birinin talebiyle tereke taksîm edilir. Bunlar “Ana-babanın ve akrabaların
bıraktıklarından erkeklere bir hisse vardır. Ana-babanın ve akrabaların bıraktıklarından
kadınlara da bir hisse vardır. Bunlar az ya da çok belirli bir hissedir.” (en-Nisâ 4/7) âyetinde
ifade edilen duruma vurgu yaparak her bir vârise düşen hissenin az ya da çok olması veya
kendisine düşen hissenin istifadeye uygun olup olması arasında ayrım yapmamışlardır. İbnü’lKâsım ve İbnü’l-Mâcişûn gibi Mâlikî fakihler bu noktada hocalarından ayrılarak ancak
taksîmden sonra da maldan istifade imkânının varlığı durumunda taksîmi geçerli saymışlardır.59
Şâfiîler ise taksîm edildiğinde menfaatinin azalacağı ya da tamamen ortadan kalkacağı mallar
arasında ayrım yapmışlardır. Buna göre vârislerin tamamının aleyhine olan bir taksîme rıza
göstermeyen vâris zorlanamaz. Zira Hz. Peygamber malın telef/çarçur edilmesini
yasaklamıştır.60 Aynı şekilde hâkim, tek parça elmas, inci, yakut gibi tereke mallarının
paylaştırılması için bir kassâm atayamaz. Hatta hâkim, böyle bir taksîmden haberdar olduğunda
vârisleri bundan menetmekle sorumludur. Zira böyle bir taksîme kalkışan kişinin durumu
sefehin durumu gibidir. Ancak vârislerin ortak talebiyle taksîmle değeri ve kendisinden istifade
imkânı azalacak olan ev, arsa/arazi gibi malları paylaştırması için bir kassâm görevlendirilmesi
caizdir.61
Hanefilere göre terekedeki taksîme/bölünmeye uygun olmayan mallar, vârislerin rızasıyla
içlerinden herhangi birine verilebilir. Bu durumda kâbili kısmet olmayan tereke malına sahip
olan vâris, diğer vârislere payları oranında bir ödeme yapmakla mükellef tutulur. Bu işlem bir
tür alışveriş olduğundan karşılıklı rıza ile yapılmalıdır. Vârislerden herhangi biri, taksîmi
mümkün olmayan bu malı almak istemediğinde ise ya bu tür malların menfaati taksîm edilir ya
da satışı yapılarak her bir vârise hissesi oranında ödeme yapılır.62
Kazaî Miras Taksîmine Yapılan İtiraz
Tereke taksîm edildiğinde mirasçılar açısından bağlayıcı hale gelir. Fakihlerin çoğunluğu bu
noktada terekenin vârislerin kendi aralarında sulh yoluyla paylaşılmış olması ile mahkeme
kararıyla taksîme gidilmiş olması arasında fark görmemişlerdir.
57
Ḳudûrî, Muḫtaṣar, 227; ʿAlâaddîn es-Semerḳandî, Tuḥfetü’l-fuḳahâ, (Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye,
1405/1984), 3/280; İbn Rüşd el-Ḫafîd, Bidâyetü’l-müctehid, 655; ‘İmrânî, el-Beyân, 13/132.
58
Seraḫsî, el-Mebsût, 15/51-52, 54; Ḳâsânî, Bedâiʿu’ṣ-ṣanâiʿi, 7/189; Heyet, “Ḳısmet”, el-Mevsûʿatü’l-fıkhiyye,
33/216-217;
59
İbn Rüşd el-Ḫafîd, Bidâyetü’l-müctehid, 655.
60
Buḥârî, “Zekât”, 53.
61
Mâverdî, Edebü’l-Ḳâḍî, 2/ 186-188; ‘İmrânî, el-Beyân, 13/132; Bilmen, Istılahatı Fıkhiyye Kamusu, 7/169.
62
Seraḫsî, el-Mebsût, 15/19.
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Bununla birlikte vârisler; tereke üzerinde ödenmemiş borcun varlığı, yerine getirilmemiş
vasiyetin mevcudiyeti, hakkı teslim edilmemiş vâris ya da vârislerin ortaya çıkması, taksîmde
gabn-i fahiş olması, vârislerden herhangi birine düşen hissenin kusurlu olması/ayıp
muhayyerliği, taksîmde hata yapılması gibi durumlardan birinin varlığı iddiasıyla mahkemeye
müracaat ederek taksîmin iptalini veya yenilenmesini talep edebilirler.63
SONUÇ
Miras paylaşımı İslâm hukukunun en önemli araştırma alanlarından biridir. Murisin vefatıyla
birlikte tereke üzerinde vârisler arasında bir ortaklık ilişkisi doğmaktadır. Bu ilişki ölenin
cenaze giderlerinin karşılanması, borçlarının ödenmesi ve vasiyetinin yerine getirilmesinin
ardından mirasın paylaşımıyla sona ermektedir. Ancak miras paylaşımı oldukça zor ve
uzmanlık gerektiren bir işlemdir. İslâm tarihinin ilk dönemlerinden itibaren bu meşakkatli ve
uzmanlık gerektiren işi kassâm adı verilen görevliler yerine getirmiştir. Kassâmlar daha çok
vârislerin kendi aralarında anlaşarak çözüme kavuşturamadıkları davalarda görev almışlardır.
Kassâmların yüklendikleri görevin ağırlığının bilincinde olan İslâm âlimleri onlarda bazı
niteliklerin varlığını gerekli görmüşlerdir. Bunlar genel olarak kassâmın Müslüman, adil ve ilim
sahibi olmasının yanında bedensel kusurlardan uzak olması şeklinde ifade edilmektedir.
Kassâmı doğrudan devlet görevlendirmişse ücretinin de devlet tarafından ödenmesi gerekli
görülmektedir. Bu durum rüşvet ve yolsuzluk gibi algıların oluşmasının önüne geçmektedir.
Devletin kassâm görevlendirmediği durumlarda ise vârisler bir kassâmla anlaşarak miras
taksîmini yapabilirler. Kassâmın temel görevi, terekeyi vârisler arasında adil bir şekilde
paylaştırmaktır. Bunun için öncelikle terekenin ne tür mallardan oluştuğunun tespit edilmesi
gerekir. Taksim edilecek mallar ya ʿayn ya da menfaat olur. ʿAyn malların taksiminde ise
kısmet-i cem ve kısmet-i tefrik metotlarından biri uygulanır. İslâm hukuk tarihinde ortaya çıkan
kassâmlık müessesesi bir taraftan terekenin adil bir şekilde paylaşılmasına hizmet ederken diğer
taraftan muhtemel miras kavgalarına engel olmaktadır. Bu yönüyle kassâmlık müessesesinin
akrabalar arası iyi ilişkilerin miras paylaşımı sebebiyle bozulmasının önüne geçtiği söylenebilir.
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ÖZET
Ebu Bekir Râzî (865-925), İslam filozofları içinde tıp alanında önemli eserler vermiş öncü
filozoflardan biridir. Özellikle bu alanda yazdığı el-Havi adlı kitabında dünyada ilk defa hasta
kayıtlarını düzenli olarak tutmuş ve bu kayıtları kitaplaştırmıştır. Diğer taraftan Tıbbu’r-Rahani
adlı eserinde de insanların ruh sağlıklarını korumaları için ahlaki açıdan nelere dikkat etmeleri
gerektiği konusunda önemli bilgiler vermiştir.
Bu kitap içerisine insanın ruhi açıdan huzurlu bir yaşam sürmesinin anahtarlarını vermiş olan
Razi, insanın sağlıklı ve dengeli bir manevi hayat yaratabilmesi için yapması gereken ilk şeyin,
aklının rehberliğinde nefsini kontrol altına almak olduğunu öne sürer. Zira Razi'ye göre akıl
sağlığı olmadan insanın ruh sağlığından bahsetmek mümkün değildir.
Diğer taraftan Celaleddin Devvani (1425-1502) İran’ın Kazerun şehrinde doğmuş,
Karakoyunlular ve Akkoyunlular döneminde yaşamış çok yönlü bir bilgindir. Kelam, tefsir,
hadis, fıkıh, felsefe ve tasavvuf alanlarında eserler vermiş ve birçok öğrenci yetiştirmiştir.
Ahlak-ı Celâlî adlı eserinde ruh sağlığına ilişkin düşüncelerine yer verilmiştir.
Devvanî, ruh sağlığını ele alırken ilk üzerinde durduğu konu akıl sağlığıdır. Çünkü akıl sağlığı
olmayan bir insanda ruhi sağlıktan söz edilemez. Ayrıca Nefsin Sağlığını Koruma, Öfkenin
Tedavisi, Ölüm Korkusunun tedavisi, Hüznün tedavisi, Hasedin Tedavisi konularında Razi ve
Devvani’nin uyum içinde olduklarını görmek mümkündür. Öte yandan, Razi eserinde cehaletin
tedavisi konusunda bilgi vermezken Devvani kendi eserinde bu konuyu da eklemiştir.
Razî’nin düşünce yapısı, nefsin sahip olduğu heva duygusunu kontrol altına almak, insanın
kendini tanıması, insanın kendini beğenmesinde aşırı gidilmesinin ruh üzerinde bıraktığı
olumsuz tesir ve bu olumsuz tesirden kurtulmanın yolları gibi konularda Devvani’ye göre daha
farklıdır.
Bu çalışmada, ifade edilmiş konular üzerinde durularak, Devvanî ve Razî arasındaki benzer ve
farklı yönlerden bahsedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ebu Bekir Razi, Devvani, Ruh Sağlığı, Ahlak, Nefis
A COMPARISON ON THE TREATMENT OF SPIRITUAL DISEASES IN RAZI AND
DEVVANI
ABSTRACT
Abu Bakr Razi (865-925) is one of the leading philosophers among Islamic philosophers who
have given important works in the field of medicine. Especially in his book al-Hawi, which he
wrote in this field, he kept patient records regularly for the first time in the world and compiled
these records into a book. On the other hand, in his book al-Tibb al-Ruhani, he gave important
information about what people should pay attention to morally in order to protect their mental
health.
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Razi, who has given the keys to a spiritually peaceful life in this definition suggests that the
first thing a person needs to do in order to create a healthy and balanced spiritual life is to take
control of his soul under the guidance of his mind. Because, according to Razi, it is not possible
to talk about a person's spiritual health without mental health.
On the other hand, On the other hand, Celalettin Devvani (1425-1502), who was born in the
Iranian city of Kazerun and lived during the period of Qara Qoyunlu and Aq Qoyunlu is a
versatile scholar. He has composed books in the fields of kalam, tafsir, hadith, fiqh, philosophy,
and mysticism, and also trained many students. His thoughts on spiritual health in her book
called Ahlak-ı Celâlî were included.
While Devvani deals with mental health, the first issue he focuses on is spiritual health. Because
there can be no talk of spiritual health in a person who does not have mental health. In addition,
it is possible to see that Razi and Devvani are in harmony on the subjects of Protecting the
Health of the Self, Treatment of Anger, Treatment of Fear of Death, Treatment of Sadness,
Treatment of Envy. On the other hand, while Razi does not provide information on the treatment
of ignorance in his work, Devvani added in his written work.
Razi's mentality is different from Devvani's on issues such as controlling the desire of the soul,
self-knowledge, the negative effect of excessive self-love on the soul, and ways to get rid of
this negative influence.
In this paper, the similar and different aspects between Devvani and Razi are mentioned by
emphasizing the expressed issues.
Keywords: Abu Bakr Razi, Devvani, Mental Health, Morality, Soul
GİRİŞ
Tam adı Ebu Bekir Muhammed b. Zekeriyya b. Yahya er-Razi’dir. Batıda Rhazes olarak bilinir.
Ebu Bekir er-Razi 251/865 yılında Rey şehrinde doğmuş ve 313/925 yılında da yine Rey
şehrinde vefat etmiştir. İslam dünyasında tabip-filozof olarak meşhur olmuş, yaşadığı devrin
bilimsel çalışmalarından haberdar olduğu gibi aynı zamanda kendinin de bu çalışmalara büyük
katkıları olmuştur. Bu anlamda kendi zamanına kadar Grek, Hint, Fars ve İslam tıbbı hakkında
derin bilgiye sahip olmuş ve bu gelişmelerden hareketle kendi tıbbi metodu olan hasta takibini
dünyada ilk defa gerçekleştirmiş ve bu çalışmasını da kitaplaştırarak tıp tarihine adını
yazdırmıştır.
Diğer taraftan önceleri kimya ile meşgul olmuş ancak yaptığı deneylerden gözleri zarar görmesi
ile tıp ilmine merak sarmıştır. İslam dünyasında deney ve gözlem metodunu ilk kullanan bilim
insanı olması yanında modern kimyanın öncüsü olarak da kabul edilir.
Bu anlamda eserlerinin toplam sayısının iki yüz civarında olduğunu biliyoruz1 Razi’nin
günümüze ulaşan eserleri arasında, dünyada ilk defa bir doktorun kendisine muayene olan
hastaların takibini yaparak, hastalığın seyri ve tedavi için verilen ilaçların isim ve miktarlarını
ve hastanın iyileşme sürecinin takibini yaptığı kitabı olan el-Havi, konumuz açısından son
derece önemli olan ve Türkçeye de tercüme edilen et-Tıbbu’r-Ruhani kitan ile Filozofça
Yaşamak adlı risalesini konumuz açısından ifade etmek gerekir.
Diğer taraftan Celalettin Devvanî, 1425?-1502? yılları arasında yaşamıştır. İlk eğitimini
babasından alan Devvanî, sonra Şiraz’a giderek eğitimini tamamlamıştır.

1

İbn Nedim, el-Fihrist, çev. Mehmet Yolcu vdğr., (İstanbul: Çıra Yayınları, 2017), 768-777.

350

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES & HUMANITIES
18-19 Sep, 2021 / MUŞ-TURKEY
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https:// www.ispecongress.org/
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

Akkoyunlu ve Karakoyunlu devletleri zamanında yaşayan Devvanî, bu devletlerde önemli
siyasi göreveler üstlenmiştir. Ayrıca kelam, tefsir, hadis, fıkıh, felsefe ve tasavvuf alanlarında
önemli eserler vermiş, aynı zamanda kadılık ve müderrislik görevlerinde de bulunmuştur.2
Devvanî’nin konumuzla ilgili eseri Ahlak-ı Celalî’dir. İçeriği açısından büyük oranda Tusî’nin
Ahlak-ı Nasıra adlı kitabına benzemesine karşın, Devvanî’nin konuyu ele alış tarzı farklıdır.
Kitap üç bölümden oluşmakta olup, konumuzla ilgili alan, birinci bölüm olan “Ahlak İlmi ve
Ahlakı Güzelleştirme” bölümünde işlenmektedir.
1. Razi’nin Ruh Sağlığı Üzerine Tavsiyeleri.3
Genel anlamda İslam filozofları, Aristo’dan kaynaklı nefsi üç kategori içinde ele alırlar.4 Bunlar
nebati, hayvani ve insanî nefstir. Her nefs kademesinin belli güçleri vardır. Bunlar bitkilerde
beslenme ve büyüme, hayvanî nefste beslenme, büyüme yanında öfke, arzu ve şehvet gücü;
insanî nefste bunlara ilaveten düşünme gücü vardır. Bu güçlerin toplamı insanın duygu ve
düşüncelerini yönetir. İşte hem ruhi açıdan ve hem de maddi bedenin sağlığı açısından nefsi
kontrol altında tutmak, yetkinleştirmek esastır.5
Razi, insanın ruhi yapısını akıl-heva ilişkisi üzerine oturtmuştur. Bunun sebebi nefsin hevasının
aklı hükmü altına alması ile ortaya çıkan nefsi hastalıkları anlatmak ve nasıl tedavi edileceğini
göstermektir. Bu amaçla Razi, öncelikli olarak aklın hevayı yönetmesinin önemini belirtir ve
bu durum ahlaki olarak yetkinkeşmenin ilk adımı olarak görür. Bu adım gerçekleşmezse, o
zaman ahlaki yetkinleşme mümkün olmaz ve insanın ruhi yapısında da düzelme görülmez.
Bunun için;
1.a. Akıl nefsin heva duygusunu kontrol altında tutmalıdır. Çünkü heva insanın öfke, şehvet,
istek ve arzusu doğrultusunda yaşamasıdır. Bu durum aynı zamanda insanın aklı devre dışı
bırakarak yaşaması ve her türlü kötü fiili yapabilecek duruma gelmesi halidir. Bu aynı zamanda
insanın yetkinleşmesi açısından olumsuz bir davranıştır.
1.b. İnsan aklının rehberliğinde haz ve elem dengesini iyi kurmalıdır. Çünkü haz ve elem maddi
şeyler için geçerli iki duygu olup insanın her davranışında ortaya çıkabilecek potansiyele
sahiptir. Ayrıca hazzın oluşması, insanın herhangi bir elemden kurtulması sonucudur. Bu iki
nefsi duygu, kontrol altında tutulmalıdır. Çünkü bu iki duygu aynı zamanda ifrat ve tefrit
şeklinde yaşandığında, insan nefsinin yetkinleşmesini engel olmaktadır.
1.c. Razi dengeli bir yaşamın ancak üzüntü ve ölüm korkusunun ifrat ve tefritten uzak kalarak
gerçekleşebileceğini ifade eder.
Razi, üzüntünün sebeplerini;
a. Sevilen bir şeyin kaybedilmesinden dolayı duyulan üzüntü,
b. Hayatın hiçbir zaman tek düze olmadığını bilmek,
c. Sevinç ve hüznün beraber olduğu bir dünyada yaşadığımızın bilincinde olmak,
d. Sahip olduğumuz şeylere karşı aşırı düşkün olmamak,
e. Başına bela ve musibet gelmeyen bir insanın olmadığının bilincinde olmak,

2
3

4
5

Harun Anay, “Devvanî”, TDV İslam Ansiklopedisi, 9, 257-262, (İstanbul: TDV Basımevi 1994), https://islam
ansiklopedisi.org.tr/devvani Erişim, 30/08/2021.
Bu bölümde enel anlamda faydalanılandığım eser için bk. Osman Mutluel, “Ebu Bekir Razi’nin Ruh Sağlığı
Üzerine Tavsiyeleri” 10. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi Erzurum, 2021, 131-137.
https://tr.europen journal .com/conferencebooks, erişim: 02/09/2021.
Aristoteles, Ruh Üzerine, çev. Zeki Özcan, (İstanbul: Sentez Yayınları, 2014), 83.
Müfit Selim Saruhan, İslam Filozofları İle Ruhsal Tıp, (Ankara: Fecr Yayınları, 2021), 32 vd
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e. İnsanın hevasının peşine düşmesi sonucu itidali terkederek ifrat ve tefrit içinde yaşamas
olarak sıralar.
Bunların temel tedavisinde ana etken olarak itidalli bir yaşam sürmenin geldiği belirterek, ancak
bu takdirde insan bu hayatta kaybettikleri için daha az üzüntü duyar görüşünü ortaya koyar.
Aynı şekilde ölüm korkusunu yenmenin en iyi ilacının bu hayatta düzgün yaşamak, insanlara
ve çevreye karşı duyarlı olmak yanında ölmeyen bir insanın var olmadığının bilincinde olarak
ölüm için hazırlık yapmak gerektiğini belirtir.6
2. Razi’de Mutluluğuna Ulaşmaya Engel Olan Davranışlar.
Razi aklı, Allah’ın insana bahşettiği en faydalı, en değerli nimet olarak kabul eder. Çünkü ona
göre insan, akıl sayesinde hayvanlardan üstün kılındı, onlara sahip oldu, onları idaresi altına
aldı ve hem bize hem kendileri açısından faydalı olabilecek şekilde kullandı. Yine akıl
sayesinde amaçlarımıza ulaştık. Buluşlar yaptık yeni yerler keşfettik. Zorluklarla başa
çıkmasını öğrendik. Uzayı keşfettik ve Allah’ın bilgisine ulaşma imkânı elde ettik. Bütün bu
güzellikleri sayesinde elde ettiğimiz aklı iyi korumalı ve hevanın eline ve idaresine
bırakmamalıyız. Eğer aklı hevanın eline bırakırsak, o zaman akıl normal işleyişini kaybeder ve
doğru düşünme özelliğimizi yok ederiz. Bu yüzden hevayı aklın rehberliğine alıp, terbiye etmeli
ve bu sayede insan her türlü aşırılıklardan kurtulmalı ve aynı zamanda mutluluğu elde
etmelidir.7
Razi’ye göre insanın Heva’yı terkederek ahlaki hasletlerle donanması için sakınması ve yerine
getirmesi gereken davranışlar vardır. Bu davranışlar;
2.a. Sarhoş olmaktan Sakınmak.
Sarhoşluk, akılın işlevini yerine getirmesini engel ve aklın hayvani nefsin hizmeti altına
girmesine neden olur. Aynı zamanda sarhoşluk, insanın hem maddi bedeni için çeşitli
hastalıkların ortaya çıkmasına hem de akıl ve idrakin tam olarak işlevini yapmasına engel
olmaktadır. Çünkü sarhoş olan bir insan aklını tam kullanamaz ve hevanın emrine girer. İnsanın
karar verme gücü ortadan kalkar hatta yanlış kararlar verir. Bu durum, insan ayılınca pişmanlık
duyacağı fiillerin ortaya çıktığını fark eder ve ruhi çöküntünün oluşmasına neden olur.8
2.b. Hased Etmekten Sakınmak.
Razi’ye göre sakınılması gereken bir başka kötü davranış, haseddir. Hased eden kişinin en
büyük özelliği, kendisine zarar vermiş olmasına bakmaksızın, başka insanların zarar
görmesinden müthiş zevk almasıdır. Bu açıdan hased, nefse en büyük zararı veren ruhi
hastalıklardan biridir. Çünkü hased eden kişi, hased ettiği kimsenin elde ettiği bir şeyi
engellemesi mümkün değildir. Bu durum hased eden kişinin ruhunda tedavisi mümkün
olmayan derin yaralar açar. Hased etmenin bir başka nedeni insanın kendini aşırı derecede
sevmesidir. Bu durum insanın herşeyin iyisini, güzelini kendinin layık olduğuna ve diğer
insanların bu nimete layık olmadığına inanmasından kaynaklanır. Bu aynı zamanda
düşmanlığın ortaya çıkmasına da sebep olur. Sonuçta o kişiye karşı davranışlarında acıma
duygusunu yitirir, adaletten sapar ve zulüm boyutuna varır.

6

Razi, Tıbbur’r-Ruhânî, ter. Hüseyin Karaman, İstanbul: İz Yayıncılık, 2008),
Razi, Tıbbur’r-Ruhânî, 57-58.
8
Razi, Tıbbur’r-Ruhânî, 115.
7
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Razi hasedden kurtulmanın yolunun önce bilgi olarak ahlaki farkındalık oluşması ile kötü bir
davranışın ne olduğunu ve neden kaynaklandığının bilinci çerçevesinde hased tanımalı daha
sonra elde edilen nimetlerin hiçbir zaman sonunun olmadığının farkında olmalıdır. Çünkü insan
hangi nimeti elde ederse etsin, sonuçta ulaşılacak daha üst nimetler vardır. Bu arzu ve isteğin
sonu yoktur. Bu açıdan ahlaki olarak insan hevanın peşinden gitmemeli, şükretmesini
öğrenmeli ve hatta bu davranışı yaşam tarzı haline getirebilmelidir. Bu da hasedden
kurtulmanın ahlaki boyutunu oluşturur.9
2.c. Yalan Söylemekten Sakınmak.
Razi, nefsin heva duygusunun neden olduğu anormal durumlardan bir diğerinin yalan olduğunu
belirtir. Razi’ye göre yalanın nedeni ikidir. Bunlardan biri güzel diğerinin çirkin olduğunu
belirtir. Yalan söylemenin güzel hatta gerekli olduğu bir durumu, yalan söylenilen kişinin bu
yalanı makul karşılayacağı hatta onun için faydalı olacağı bir durumda söylenen yalandır. İkinci
ancak zararlı olan yalan ise ortaya çıktığında insanın mahcup olacağı, ayıplanacağı ve insanlar
nezdinde itibarının ortadan kalkacağı yalandır. Bu yalan türünden kaçınmak gerekir. Diğer
taraftan yalanın tedavisinin yalan söyleyen kimsenin yalanı ortaya çıktığı zaman duyduğu
mahcubiyet, onun ruhi açıdan zedelenmesine neden olacağının bilincinde olmaktır. Bundan
dolayı yalanın terki çok zor olsa da, kişiler özellikle ruhi sağlıkları açısından yalandan mutlaka
vazgeçmelidirler.10
2.d. Açgözlülük ve Oburluktan Sakınmak.
Razi, bir başka kötü huy olan, açgözlülük ve oburluğu insana sonradan acı veren anormal durum
olarak vasıflar. Çünkü bu iki durum insanı küçük düşürme ve rezil etme yanında, zamanla
ortaya çıkan sağlık problemlerine de tetikleyen kötü huylardır. Razi açgözlülüğü hayvani nefsin
arzu (şehevi) gücünün, insani nefsin gücü olan düşünce gücüne hâkim olması ile utanma
duygusunun yokluğu sonucunda ortaya çıktığını belirtir. Bu durum insanın aklını değil de
hevasını tabi olmasının göstergesidir. Açgözlülük ve oburluktan kurtulmanın yegâne yolu,
insanın yeme ve içmesinin sebebinin haz almak değil, hayatı devam ettirmek olduğunu fark
etmesi ile mümkündür.11
2.e. Ucb ve Kendini Beğenmekten Sakınmak.
Razi’ye göre insan ruhunu ifsad eden bir başka nefsi hastalık ucb yani kendini beğenmedir.
Kendini beğenme duygusu hemen hemen her insanda az veya çok bulunur. Ancak zararlı olan
yönü insanın kendi hatalarını küçük, iyi yönlerini ise büyük görürken başkalarını
değerlendirmede nötr kalmaya çalışmasıdır. Özellikle kendi yaptığı küçük iyilikleri büyüterek,
diğer insanların o iyiliği övmelerini beklemek, insanı ruhi açıdan zarar verir. İnsanlar da onun
bu arzusunu yerine getirirse o zaman kendini beğenme, bir hastalık olarak ortaya çıkar. Çünkü
bu durumda insan kendini yetkinleşmiş farz eder ve kendini geliştirme, ahlaken yetkinleşme
isteği ortadan kalkar.12

9

Razi, Tıbbur’r-Ruhânî, 88-91.
Razi, Tıbbur’r-Ruhânî, 98-99.
11
Razi, Tıbbur’r-Ruhânî, 111-112.
12
Razi, Tıbbur’r-Ruhânî, 86-87.
10
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Razi kendini beğenme duygusunu iki şekilde tedavisinin olduğunu belirtir. Bunlardan birincisi,
insan sahip olduğu iyilik ve kötülüklerin değerlendirmesini başkalarına bırakmalıdır. İkinci yol
ise, insanın kendini beğendiği konularda kötü olan kimselerle kıyaslayarak kendini
değerlendirmemelidir.13
2.f. Makam ve Mevki Sevgisinden Sakınmak.
Razi’ye göre insanın ruhi sağlığını korumasının bir yolunun da, kişinin makam ve mevki
sevgisinden arınmakla mümkün olacağını ifade eder. Razi, herhangi bir makamı elde etmek
için her insanın ödemesi gereken bir bedel olduğunu belirtir. Kişi bu bedeli öderken nelerden
vazgeçmesi gerektiğini iyi hesaplamalıdır. Eğer ne olursa olsun bu makamı elde etmeliyim
düşüncesi ile hareket ederse, bu davranış kişinin felaketine sebep olur. Çünkü elde ettiği bu
makam zamanla sıradanlaşır ve makamın kendine verdiği haz kaybolur. Böylece her şey
monotonlaşır. Ancak insan pek çok sıkıntı ile elde ettiği bu makamı korumak ister. Bunun için
yeni sıkıntılara girmek zorunda kalır. Bu açıdan devamlı olmayan bir mevki ve makam için, her
şeyi göze alarak mücadele etmenin kendi ahlaki yaşantısından koparacağının farkında olmak
gerekir. Ayrıca mevki ve makamı elde etme süreci insanı ruhi açıdan yıpratacak ve stres içinde
yaşama neticesinde sağlığının bozulmasına sebep olacaktır.14
Diğer taraftan bir makam elde ettiğimizde, daha önce bulunduğumuz makamda yaşadığımız
hayatı değiştirmeden ve nefsimizi aşırılığa alıştırmadan yeni makamda kalabilmek esas
olmalıdır. Böyle yaparsak akıllıca davranmış oluruz. Ancak yeni makama göre bir hayat
yaşamaya başlarsak ve bu konuda aşırı gidersek, işte o zaman hevamıza göre hareket etmiş
oluruz ki, bu durumda makam ve mevki elimizden gittiğinde ruhen çöküntüye uğrarız.15 (Razi,
2008: 134).
2.h. Öfke Kontrolü Yapabilme Becerisi.
Nefsin öfke gücü, hayvanî nefsin bir özelliği olarak, canlının kendini koruması için gerekli bir
güçtür. Razi de bu gücü, eziyet verenden intikam almak olduğunu belirtir. Ancak bu durum,
anormalleşir ve kendi sınırını aşarsa, o zaman zararı tersine döner ve kızan kişi zarar görür. Bu
kötü durumu ortadan kaldırmanın ilk adımı kişinin öfke gücünün ne olduğunu bilmesidir. İnsan
bu bilgi ile hareket ettiği zaman, kendini hâkim olma konusunda kişide farkındalık oluşur. Zaten
öfke kontrolünün ilk adımı insanda oluşan bu farkındalıktır.
Razi, öfke kontrolünün aynı zamanda ahlaki bir davranış olduğunu belirterek, kibir, buğz,
tevazu ve aşırı sevgi bağını olmaması gerektiğini belirtir. Çünkü kibir ve buğz cezada aşırılığa
sebep olurken ki bu durum zulme yol açar, tevazu ve sevgi cezanın yeteri kadar olmamasına,
bu durum da gerekli cezanın verilmemesine yol açar. Her iki durumda da adalet ortaya
çıkmamış olur. Oysa insanda öfke kontrolünün ahlaki boyutu, adalet mekanizmasının işlemesi
ile mümkündür.16

13

Razi, Tıbbur’r-Ruhânî, 87.
Razi, Tıbbu’r-Ruhani, 129-131.
15
Razi, Tıbbu’r-Ruhani, 134.
16
Razi, Tıbbu’r-Ruhani, 95-96.
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2.k. Aşırı Düşünce ve Endişeden Kurtulmak.
İnsanın aşırı düşünce ve endişe içinde olması, aklın normal çalışmasını engelleyerek elem ve
acı hissetmesine neden olan bir durumdur. Bu ruhi durumu önlemek için;
2.k.a. İnsan acı ve eleme karşı dayanma direncini artırması gerekir.
2.k.b.İnsan kendi bedeninin ihtiyaçları belirlenmeli ve ona göre gıda takviyesi yapılmalıdır.
2.k.c. İnsan herhangi bir sorumluluk üstlendiğinde kapasitesini iyi belirlemeli ve ona göre
sorumluluk almalıdır. Kaldıramayacağı bir sorumluluğu yüklenmekten kaçınmalıdır.
2.k.d.Sıhhatini bozacak düzeyde ifrat ve tefrit derecesinde çok çalışmamalı, ortayol anlayışı
çerçevesinde kalmalıdır. İnsan aşırı çalıştığında da gerekenden az çalıştığında da amacına
ulaşamaz ve başarısızlık endişe ve acıya sebep olur.17
2.m. Ruhi Hastalıkları Önlemede Olumlu Bir Yol Olarak Filozofça Yaşayabilmek
Filozofça yaşamak, Razi için gerçekleştirilmesi gereken bir yaşam tarzıdır. Çünkü filozofça
yaşayabilmek aynı zamanda dünya ve içindeki her şeyin geçici olduğunu fark etmek anlamına
gelir. Bu açıdan kalıcı olmayan bir amaç uğruna başta insanlar olmak üzere, tüm canlılara ve
tabiata karşı kötü olmanın bir anlamının olmadığını da fark etmektir. Razi filozofça yaşamanın
hayata olumlu katkısını şöyle ifade eder. “Bütün insanlara adaletle davranmayı; bundan sonra
onlara faziletle muamele etmeyi, herkese iffeti, rahmeti ve basihati yaymayı; zulüm ve
adaletsizliğe başlayanlar ile siyaseti bozmaya çalışanlar ve fesatçılığı, bozgunculuğu mübah
görenler hariç herkesin yararı için çalışmayı içerir.18 Bu konuda tam olarak uygulandığında
kişiyi insanların zararlarından koruyacak ve ona onların sevgisini kazandıracak olan hayat
şeklini hatırlatmaktan başka söyleyeceğimiz başka bşr şey kalmadı. İnsan adalet ve itidalden
ayrılmadığı ve insanlarla da az tartıştığında büyük oranda onlardan kurtulmuş olur. Buna bir de
iyiliği, herkese yardım etmeyi ve merhameti eklerse onların sevgisini de kazanır. Bu iki özellik
filozofça yaşamanın meyveleridirler”19
3. Devvanî’nin Ruh Sağlığı Üzerine Tavsiyeleri
Devvanî, insan için olması gereken sağlığın, beden sağlığı ile birlikte ruh sağlığının da yerinde
olmasıdır. Bu iki sağlıktan biri eksik olduğu zaman, insan açısından yaşamın lezzeti ortadan
kalkar. Devvanî herhangi bir hastalığın tedavisinde izlenen yolun önce hastalıkların cinslerini
belirlemek sonra o hastalığın sebep ve semptomlarını araştırmak gerektiğini belirtir. Tedavide
üçüncü aşama ise ortaya çıkan hastalığın tedavi yollarını bilmektir. Bu açıdan konuyu ele
aldığımızda, ruhi açıdan sağlıklı bir insanın üç kuvvetin yerinde olması gerektiğini belirten
Devvanî, bu kuvvetlerin aklı kullanarak ayırtetme gücü olan temyiz kuvveti, insanın kendini ve
sevdiklerini koruması anlamında öfke kuvveti ve aşırı istek ve arzu olan şehvet kuvveti
olduğunu belirtir. Bu üç kuvvette niteliksel veya niceliksel açıdan bozulma oluştuğunda insanın
ruhi dengesi de bozulur. Bu bozulma kendini, ifrat (bir konuda aşırı gitme) ve tefrit (bir konuda
hiçbir şey yapmama) şeklinde gösterir.20
Bu üç kuvvette oluşan hastalıklar basittir ancak bunlar diğer hastalıklarla birleştiğinde nefiste
bıraktığı etki açısından, tedavisi mümkün olmayacak kadar ciddi ruhi hastalıklara dönüşebilir.

17

Razi, Tıbbu’r-Ruhani, 102-104.
Razi, Tıbbu’r-ruhani, 135.
19
Razi, Tıbbu’r-Ruhani, 136.
20
Devvanî, Ahlak-ı Celalî, ter. Ejder Okumuş, (Ankara: Fecr Yayınları, 2019), 110-111.
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Bu hastalıklardan bazıları, şaşkınlık, cahillik, aşırı öfke, kötümserlik, kötü kalplilik, hüzün,
kızgınlık, kin, haset, aşk, emel, tembellik, donukluk ve ihmalkârlıktır.21
Devvanî, tıpkı İbn Sina’da olduğu gibi, nefis ile beden arasında niteliksel bir ilişkiden söz eder.
Yani nefsi her ne kadar bedenden ayrı bir yapıda olsa da bedenle birlikte kaldığı süre içinde
ondan etkilenir. Aynı şekilde beden de nefisten etkilenir. Bu etkileşim bedensel bir hastalık
olursa o zaman o hastalığın tedavisi perhiz, ilaç kullanma, dağlama veya kesme gibi bedensel
olmalıdır. Eğer etkileşim örneğin çirkin fiilleri alışkanlık edinme şeklinde ise o zaman ruhi tıp
ile tedavi uygulanmalıdır.
Devvanî, ruhsal hastalıklarda uygulanacak tedavi şekillerini şöyle sıralar:
3.a. Kişi ahlakını güzelleştirmeli, ıslah edilmeli ve erdemsizlikler ondan uzaklaştırılarak aynı
zamanda güzel fiiller tekrarlanarak kalıcı hale getirilmelidir.
3.b. Kişi, alışkanlık haline getirdiği kötü ve çirkin fiillerin kötülüğünü kabul edebilmesi için
fikren, sözsel ve fiili olarak kınanmalı ve gerektiğinde azarlanmalıdır. Bu tedavi yöntemi
bedensel hastalıklarda ilaç vermek gibidir.
3.c. Eğer kişide nefse yerleşen erdemsizliğin tedavisi zorlaşırsa o zaman o kişide ortaya çıkan
erdemsizliğin zıddı oluşunca hangi kötülüklerin ortaya çıkacağı hasta olan kişiye
gösterilmelidir.
3.d. Kişiye gerektiğinde ceza ve ağır sorumluluk ile zor riyazat ve perhiz ile tedavi etme yoluna
gitmektir. Butedavi şekli, hastalığa neden olan alışkanlığın zayıflamasına neden olur. Bu aynı
zamanda bedensel olarak tedavi için bir organı kesmek veya dağlamak mesabesindedir.22
3.1. Temyiz Kuvvetinin Tedavisi
Aklı kullanarak nesneleri ayırtetme gücü olan Temyiz Kuvveti’nin hastalığının üç çeşit
olduğunu belirten Devvanî, bunları herhangi bir konuda şaşkınlık (hayret), bilmediğinin
farkında olmak anlamında cehl-i basit ve bilmediğini bilmemek ama bildiğini zannetmek olan
cehl-i mürekkep olarak sıralar. 23
Saşkınlık’ın tedavisinin mantık ilmi çerçevesinde olması gerektiğini ifade eden Devvanî, iki
önerme ile karşılaşıldığnda, bunlardan birinin yanlış olduğunu bilerek ona göre davranıp kişide
oluşan şakınlığın giderilmesi gerekir.24
Basit cehaletin özellikle ilmi konularda olması gerektiğini ifade eden Devvanî, bunun
öğrenmenin başlangıcı olarak algılar. Bunu da insanın ve hayvanların durumlarını düşünerek
ve onlar hakkında araştırma yaparak gidermesi gerektiğini vurgular.25
Bilmediğini bilmeyen anlamında cehl-i mürekkebin tedavisinin çok zor olduğunu belirten
Devvanî’ye göre bu hastalığın en uygun tedavisinin kişinin matematik ilimleri ile meşgul
olmasıdır. Çünkü matematik gibi ilimler doğru ve yanlışın sınırını tam olarak çizer ve itiraz
etmeye yer bırakmaz. Kişi böylece kendi yanlışını daha net görebilir.26

21
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Devvanî, Ahlak-ı Celalî, 113.
Devvanî, Ahlak-ı Celalî, 113.
Devvanî, Ahlak-ı Celalî, 114.
Devvanî, Ahlak-ı Celalî, 114.
Devvanî, Ahlak-ı Celalî, 114.
Devvanî, Ahlak-ı Celalî, 116.
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3.2. Öfke Gücünün Tedavisi.
Öfkeyi, ruhun ve kanın dışarıya doğru hareket etmesi sonucu aklı devre dışı bırakıp, kendinin
diğer insanlardan üstünlüğü üzerine kurulu ruhi bir hastalık olarak kabul eden Devvanî’ye göre
öfkenin kaynağını intikam arzusu oluştururken, öfke şiddetli olduğunda, kişinin hareketleri de
sertleşir. Bu durumda beyin ve sinirler bir nevi dumanlanır ve bu duman nedeni ile aklın
faaliyeti zayıflar hatta devre dışı kalır. İnsan, ifrat ve tefritten kurtulup itidal ve denge süsü ile
süslenirse o zaman zulüm ve doğru yoldan çıkmak olan öfkenin zararlarından da kurtulmuş
olur.27
Öfkenin çeşitli sebepleri vardır. Devvanî bu sebepleri şöyle sıralar;
1. Kendini beğenme (Ucb)dur. Kendini beğenen kişi, kendini tam olarak tanımadığı için, hak
etmediği bir şeyi hakkıymış gibi elde etmek ister. Başkasının o nimeti kendinden daha layık
olabileceğini düşünmez. Tedavisi, insanın kendi eksikliklerini gözden geçirmesi ve başkasının
yetkinliklerine karşı duyarlı olması ile gerçekleşir.28
2. Öfkenin oluşmasındaki sebeplerden bir olan övünme, insanın sahip olduğu güzellik, soy sop,
mal ve servete sahip olma, arkadaş çokluğu gibi sebeplerden olabileceğini belirten Devvanî,
bunun tedavisinin bu sayılan şeylerin geçici olduğunu ve bir gün elden çıkacağını bilmekle
mümkün olabileceğini belirtir. 29
3. Çekişme ve inatçılık, sevgi bağlarının kopmasına neden olması açısından öfkeye sebep olur.
4. Tekebbür, kibir veya büyüklenme, kendinde bulunmayan mükemmelliği varmış gibi
davranıp diğer insanlara gösteriş yapmaktır. Tedavisi ise, içinde pislik taşıyan ve bu sebeple
tuvalete gitmek zorunda olan bir insanın, tekebbür etmesi için bir sebep olmadığını akli olarak
bilmesi ile mümkün olur. 30
5. İstihza veya alay, varlık sahibi insanlara yakınlaşarak onlardan menfaat sağlamaya çalışan
aşağılık insanların huyudur.
6. Hiçbir akıllı insanın yanında güzel kabul edilmeyen Vefasızlık, öfkenin sebeplerinden biridir.
Vefasızlık malda, makamda ve bunun gibi şeylerde olur. Devvanî, her nerede olursa olsun
vefasızlığın tüm hallerini hıyanet olarak kabul eder.
7. Zulmü intikam şekline dönüştürmeye haksızlık olarak niteleyen Devvanî, bu duygunun
tedavisinin intikama teşebbüs etmemekten geçtiğini belirtir. Çünkü intikam ancak başka bir
zarara yol açar. Oysa yapılan haksızlığı af ile karşılık vermek, dostluğun oluşmasına sebep olur.
8. Güzel ve değerli şeyleri elde etmek için yarışmaktır. Oysa dünyada rekabet edecek kadar
değerli bir meta yoktur. Aynı zamanda dünya zenginlikleri her zaman bir insanda devamlı
olarak bulunmaz. Zaman içinde sürekli el değiştirir. Devvanî bu durumu ilahi bir kanun olarak
ele alır. Bu ruhsal hastalığın tedavisi, bizden sonra başkasının eline geçecek olan meta için
rekabete girip düşman kazanmanın anlamsızlığını farketmekle olacağını belşirtir.31
Öfkenin sonucunda pişmanlık, dünya ve ahirette mükâfat beklentisi, dostların düşmanlığı, rezil
ve erdemsizlerin alay etmesi, düşmanların şamatası, mizacın değişimi ve öfke durumunda
üzülme gibi erdemsizlikleri ortaya çıkarır.
Devvanî’ye göre korku, nefsin kendisine bir kötülüğün geleceğini bildiği halde engellemeye
gücü yetmediğinde oluşan ruhi duygudur.
27
28
29
30
31

Devvanî, Ahlak-ı Celalî, 126.
Devvanî, Ahlak-ı Celalî, 119.
Devvanî, Ahlak-ı Celalî, 120.
Devvanî, Ahlak-ı Celalî, 122.
Devvanî, Ahlak-ı Celalî, 124-125.
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Bu duygunun tedavisi, korkunun sebebi, insanın kendi fiili ise bu fiilden kaçınmak gerekir.
Ayrıca eğer korkunun sebebi ölüm ise, kişi önce ölümün ne olduğunu öğrenmelidir. İnsan şunu
bilmelidir ki, beden var olduğu sürece insanın melekût âlemine gitmesi ve gerçek mutluluğu
yakalaması mümkün değildir. Bu yönü ile ölüm insanın tamlığını ifade eder. Diğer bir önlem,
eğer insan ölüm sonrası hayatta mutlu olmak ve rahat etmek istiyorsa o zaman bu hayatta suç
sayılan fiillere karşı tedbirli olmalıdır. Ayrıca ölüm korkusuna sebep olan şey ailesinden
ayrılma durumu ise onların rızıkları Allah’ın hazinesinde olduğunu bilmelidir. Bir diğer tedavi
yöntemi olarak, ölmeyen bir insan yoktur. Her insan sonunda mutlaka ölür. Ölmemeyi istemek
imkânsızı istemektir. Bu açıdan ölümdem korkma yerine, onun için hazırlık yapmak esas
olmalıdır.32
Öfke gücünün yetersizliğinden ortaya çıkan Korkaklık, harekete geçmesi gereken yerde
harekete geçmeden suskun kalmaktır. Bu hastalığı tedavisi tıpkı diğer ruhi hastalıklarda olduğu
gibi önce hastalığın sebebini ortadan kaldırmak olmalıdır. Arkasından sesini yükseltmesi
gereken yerlerde susmanın kötü bir erdem olduğunu bilmelidir. Öfkeyi, zararından emin olunan
insanla, korkaklık huyu olan insanın tartıştırılarak alıştırma yaptırılması ve böylece nefsin öfke
gücünün uyarılması gerekir. Çünkü nefsin öfke gücü bütün insanlarda vardır.33
3.3. Şehvet (Arzu) Gücünün Tedavisi
Devvanî’nin maddi nesnelere, paraya ve karşı cinse duyulan aşırı istek ve arzu olarak
tanımladığı Şehvet gücün neden olduğu erdemsizlikleri alçalma, zillete düşme, vakarsızlık ve
cimrilik şeklinde sıralar. Ayrıca şehvet gücünün nedeni olarak fazla yeme ve içmeyi gösterir.
Aşırı şehvet gücünün tedavisinin hangi nesneye karşı zaafı varsa o nesnenin azaltılması
yönünde olduğunu belirtir. Ayrıca şehvet gücü aklın kontrolü altında bulunmalıdır. İnsan şehvet
gücünün fazlalığı neticesinde vücunun güç ve kuvvetten düşeceğinin bilincinde olmalıdır. Kişi
ancak kendi hayatında kendine lazım olan şeyler için adil olabildiğinde şehvet gücünü kontrol
altına alabilir.34
Devvanî’ye göre şehvet gücünün ortaya çıkardığı başka bir zafiyet hayvanî aşktır. Hayvanî aşk,
ruhi hastalık türlerinin en kötüsüdür. Çünkü Devvanî’ye göre bu aşk türü, insanın şehvet
gücünün istilası altında kaldığının bir göstergesidir. Kişinin aşk hastalığından kurtulması,
düşünmeye odaklanması ince ve güzel sanatlarla uğraşması, heyacan artırıcı maddelerden uzak
durması, heyacan söndürücü ilaçlar kullanarak kendini tedavi etmesi ile mümkündür.35
Devvanî’ye göre insan şehvet gücü ile elde etmek istediği şeyleri elde edemediğinde bir yönü
ile Hüzün hastalığına düçar olurken diğer taraftan da haset duygusuna kapılır.
Hüznün tedavisinin bu dünyada hiçbir şeyin kalıcı olmadığını, her şeyin oluş ve bozuluş
dünyası içinde değiştiği düşüncesine ulaşmakla mümkün olduğunu ifade eder. Diğer taraftan
nefis sahip olduğu şeylerle yetinmesini bilmeli ve elinde olmayan şeyler için üzülmenin kendine
bir faydasının olmadığının bilincinde olmalıdır.36
Diğer taraftan şehvet gücünün elde etmek isteyip de elde edemediği ve başka bir insanın elde
ettiği nimetleri onun elinden çıkmasını istemesi durumuna haset denir. Bu hastalığa yakalanan
insan, başkalarının nimet ve hayrına olan şeyleri elde etmesine üzülür.
32
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Devvanî, Ahlak-ı Celalî, 132-136.
Devvanî, Ahlak-ı Celalî, 129.
Devvanî, Ahlak-ı Celalî, 136-137.
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Haset sadece nesnelerde değil aynı zamanda ilim ehli arasında da baş gösterir. Hatta ilim ehlinin
hasedi mala karşı yapılan hasatten çok daha tehlikelidir. Hasedin tedavisi hüzün ve öfkenin
tedavisi ile aynıdır.37
SONUÇ
Razi ve Devvanî İslam Ahlak Felsefesi açısından önemli eserler vermiş iki İslam filozofudur.
Razi kendi döneminde hem tıp ilmi üzerine yazdığı Havi adlı kitabı hem de İslam dünyasında
ilklerden olan Tıbbu’r-Ruhanî adlı eseri ile kendinden söz ettirmiştir. Diğer taraftan Devvanî
de Ahlak Felsefesi üzerine yazdığı Ahlak-ı Celalî adlı kitabının yanı sıra yetiştirdiği
öğrencilerle İslam dünyasında iz bırakmış önemli bir filozoftur.
Her iki filozofun da etkilendiği kaynaklar arasında grek filozofları yanında özellikle Kindi’nin
Defu’l-Ahzan (Üzüntünün Giderilmesi) adlı kitabının etkisi özellikle korku ve hüzün
konusunda açık bir şekilde görülmektedir.
Hem Razi ve hem de Devvanî, insanlarda ortaya çıkan çeşitli ruhi hastalıkların kaynağı olarak
ahlaki sapkınlık olan faziletlerden sapma ve aşırı uçlarda kalma anlamında ifrat ve tefrit üzere
yaşamanın sebep olduğu kanaatindedirler. Bu açıdan ahlaki sapkınlıkların tedavi edilmesi ile
aslında ruhi hastalık dediğimiz hastalıkların da ortadan kalkacağı kanaatini taşımaktadırlar.
Razi, her türlü kötü davranışın menbaı olarak hevayı görür. Ona göre heva, insanın şehevi (arzu)
gücü ile birleşerek akıl üzerinde hâkimiyet kurması sonucu insanın ruhi açıdan sağlığını ve
doğru düşünme yollarını kaybetmesi şeklinde ifade ederken Devvanî. İnsanda bulunan temyiz,
öfke ve şehvet güçlerinin dengesinin bozulması sonucu aklın doğru düşünme melekesini
kaybetmesi ile ifrat ve tefrite düşen insanın ruhi dengesinin bozulacağını belirtir. Bu durumu
önlemek için insan önce kendini tanımalı ve aynı zamanda şehvet (arzu) gücü, öfke gücü ve
hevayı aklın kontrolüne vermelidir. Bu açıdan aklı sağlıklı tutmak ve düşünme melekesini
ortadan kaldıracak sarhoşluk, öfke, mevki ve makam sevgisi, hased, kıskançlık, aşırı endişe ve
korku ile yalan söylemek gibi aklı devre dışı bırakan durumlardan kurtulmak gerekir. Nefis
kontrolünde her zaman akıl komutan olmalı nefsin diğer güçleri aklın emri altında, ifrat ve
tefritten uzaklaşarak itidal (orta yol) içinde görevlerini sürdürmelidir. İnsanın böyle bir hayat
yaşayabilmesi için önce kişi böyle bir yaşamın varlığından haberdar olmalı sonra kendi isteği
doğrultusunda itidal olan faziletleri çok tekrarlayarak, su içmek kadar kolay yapılan bir meleke
haline getirmelidir. İnsan ancak bu durumda ruhi sıkıntılardan kurtularak dünya ve ahiret
mutluluğunu yakalama fırsatı elde edebilir.
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TOPLUMSAL DAYANIŞMAYA ZARARLARI AÇISINDAN TEKFİR DÜŞÜNCESİ
VE BU DÜŞÜNCENİN GEREKÇELERİNDEN BİRİ OLAN HAKİKATİ TEMSİL
İDDİASININ İMKÂNI
Dr. Öğrt. Üyesi Mehmet Emin GÜNEL
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
ORCID: 0000-0002-5662-8492
ÖZET
Allah tarafından gönderilen elçilerin, toplumlarından istedikleri ilk ve en önemli eylem,
Allah’ın birliği başta olmak üzere diğer inanç ilkelerine iman edilmesidir. Güvenmek, tasdik
etmek anlamına gelen iman, kelam âlimlerin çoğunluğuna göre aslen kalbi bir eylemdir. Kalbi
eylemlerin varlık veya yokluğunun ispatının imkânsızlığı, kalbinde iman eyleminin varlığını
iddia eden kimsenin bu iddiasının kabulünü gerekli kılmaktadır. Bir kimseyi imansızlıkla itham
etmek anlamında olan tekfir ise, iman iddiasında bulunan kimselerin küfürle itham edilmesidir.
Peygamberliği imkânsız görmek gibi, inkâr edeni imandan çıkaran açık eylemler dışında,
tekfire gerekçe gösterilen eylemlerin kahir çoğunluğu, tespiti güç olduğu için tevile açık zanni
meselelerdir. Fıkhi mezheplerce kabul gören İslam hukuk literatüründe, tekfire muhatap olan
bir inananın düştüğü irtidat/dinden dönme hali ve buna taalluk eden hükümlere bakıldığında,
meselenin hassasiyeti ve önemi ortaya çıkmaktadır. Tekfir ithamıyla ailelerin ve varlığını
ailelere dayandıran toplumların birlik ve beraberliğinin bozulması an meselesidir. Çünkü tekfir
ithamı kabul gördüğünde, küfürle itham edilen eşlerden biri, diğer eş ve çocuklarla beraberliğini
sürdürememektedir.
Tekfir olgusunu besleyen anlayışlardan biri de, Allah’ın istediği gibi iman ettiklerini iddia eden
kimselerin hakikati temsil ettiklerine kesin olarak kani olmalarıdır. Birbirlerini tekfir eden
birçok fert veya grubun, kendilerini aynı inanç ilkelerinde hakikat üzere görmesi, bu durumun
açık delillerindendir. Bu durumda hakikat, ilke esaslı olmayıp fertlerle birlikte yer
değiştirmektedir. İslam’a yeni girmiş olmalarına rağmen, Hz. Ali gibi seçkin bir sahabeyi
küfürle itham eden zihniyetin, kendilerini hakkın temsilcileri olarak gördüklerini,
samimiyetlerini ortaya koyan tarihi bilgilerden hareketle söyleyebiliriz. Cehaletle güçlenen
samimiyetlerin daha tehlikeli hale getirdiği tekfir meselesi, toplum düzenini bozan güncel bir
problem olarak varlığını sürdürmektedir.
Anahtar Kelimeler: İman, Tekfir, Hakikat, Taassup, Toplum
THE IDEA OF TAKFIR IN TERMS OF ITS DAMAGES TO SOCIAL SOLIDARITY
AND THE POSSIBILITY OF THE CLAIM TO REPRESENT THE TRUTH, ONE OF
THE REASONS FOR THIS IDEA
ABSTRACT
The first and most important action that the messengers sent by God demanded from their
society is to believe especially in the unity of God and other faith principles. Faith, which means
to trust and confirm, is actually an act of the heart, according to the majority of scholars of
kalam. The impossibility of proving the existence or non-existence of acts of the heart
necessitates the acceptance of this claim of the person who claims the existence of an act of
faith in his heart. Takfir, which means accusing someone of unbelief, is accusing those who
claim to have faith of blasphemy.
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Except for the obvious actions that make the disbeliever out of faith, such as seeing prophecy
as impossible, the overwhelming majority of the actions that are justified for takfir are presumed
matters open to interpretation because they are difficult to determine. In the Islamic legal
literature, which is accepted by the fiqh sects, the sensitivity and importance of the issue
becomes apparent when the apostasy (abjuration)/reversion of a believer who is subject to takfir
and the related provisions are examined. With the accusation of takfir, it is only a matter of time
before the unity and solidarity of families and societies that base their existence on families are
collapsed. Because when the accusation of takfir is accepted, one of the spouses accused of
blasphemy cannot continue to be together with the other spouse and children. One of the
understandings that feeds the phenomenon of takfir is that those who claim to believe as Allah
wills are firmly convinced that they represent the truth. One of the clear proofs of this situation
is that many individuals or groups who declare each other as unbeliever see themselves on the
true way in the same belief principles. In this case, the truth is not based on principle and
changes place with individuals. It can be understood from the historical information revealing
their sincerity that Although they were new to Islam, the mentality that accuses a distinguished
Companion like Ali of blasphemy sees themselves as the representatives of the right. The issue
of takfir, which is made more dangerous by sincerity strengthened by ignorance, continues to
exist as a current problem that disrupts the social order.
Keywords: Faith, Takfir, Truth, Bigotry, Society
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HZ. ALİ’NİN KERBELA MERSİYELERİNE YANSIYAN SİMASI
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Burak ÇAKIN
Muş Alparslan Üniversitesi İsliami İlimler Fakültesi İslam Tarih ve Sanatları Bölümü Türk
İslam Edebiyatı ABD
ORCID: 0000-0003-0579-4850
ÖZET
Hz. Hüzeyin ile yakınlarından yetmiş iki kişinin Kerbela’da feci bir şekilde katledilmesi ve
sonrasında Ehlibeyt’in yaşadığı elim hadiselerin hüzün ve matemi, Müslümanlar arasında
günümüze kadar canlı kalmıştır. Birçok sonuç ve yansıması olan Kerbela hadisesi, Müslüman
milletlerin edebiyatlarında sıkça işlenmiş ve konu farklı boyutları ile ele alınmıştır.
Kerbela hadisesini konu alan eserlerin çokluğu ve kendine has özelliği, klasik edebiyatta
Maktel-i Hüseyin ve Kerbela Mersiyeleri olarak adlandırılan türlerin ortaya çıkmasını
sağlamıştır. Maktellerde, Kerbela ile ilgili tarihi hadiseler duygusal bir şekille anlatılırken, ilk
örnekleri Sahabe ve Ehlibeyt’in büyüklerine kadar giden Kerbela Mersiyeleri’nde ise hadiseden
dolayı duyulan üzüntü, yaşanan zulmün büyüklüğü gibi hususlara değinilmektedir.
Kerbela Mersiyeleri’nde hadise ile ilgili olarak veya Hz. Hüseyin’in yakınlarından olması
sebebiyle birçok kimsenin bahsi geçmektedir. Mersiyelerde bahsi geçen en önemli kimselerden
biri Hz. Ali’dir. Klasik edebiyatta Hz. Peygamber’den sonra en fazla konu edinilen ve
methedilen dinî şahsiyetin Hz. Ali olduğu bilinmektedir. Bu durumun Kerbela Mersiyeleri’nde
de olduğu görülmektedir. Hz. Ali; mersiyelerde faziletleri, hakkında nüzûl olduğu rivayet
edilen âyetler ile vârid olan hadislere atıfta bulunularak sıkça methedilmektedir. Yine Haydar,
Kerrar, Murtaza, Ebû Turab, Esadullah, Şir-i Huda, Şah-ı Velâyet gibi birçok lakapla
anılmaktadır. Hz. Ali ile ilgili olarak övgülerin mersiyelerde dile getirilmesinin esas sebebi,
kendisine hayr-ı halef olan Hz. Hüseyin’in makamı ile Kerbela’da yaşanan zulüm ve haksızlığın
büyüklüğünü ortaya koymaktır.
Kerbela Mersiyeleri’nde faziletlerinin haricinde Hz. Ali’nin bu hadiseden duyduğu üzüntü,
kıyâmet günü katillerden şikâyetçi olması ve intikam alması gibi hususlara da sıkça değinildiği
görülmektedir. Yine bu bağlamda Hz. Ali’nin Kevser havuzunun sakisi olduğunu belirten
rivâyetlere atıfla, Hz. Hüseyin’in katillerinin Kevser havuzundan su içemeyeceği ve cennete
giremeyeceği dile getirilmektedir. Bu çalışmada Mehmet Arslan ve Mehtap Erdoğan tarafından
hazırlanan Kerbelâ Mersiyeleri adlı kitaptan yararlanılarak Hz. Ali’nin Kerbela Mersiyeleri’ne
yansıyan siması ortaya konulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Türk İslam Edebiyatı, Kerbela Mersiyeleri, Hz. Ali
HAZRAT ALI'S ASPECT THAT IS REFLECTED TO THE KARBALA ELEGIES
ABSTRACT
The disastrous murder of Hazrat Hussein and seventy-two of his relatives in Karbala, and the
sadness and grief of the tragic incidents experienced by the Ahl al-Bayt afterward, have
remained alive among Muslims until today. The incident of Karbala, which has many results
and reflections, has been frequently processed in the literatures of Muslim nations and this
subject has been discussed and studied with different dimensions.
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The multiplicity and uniqueness of the works dealing with the Karbala incident led to the
emergence of the genres called Maqtal Hussein (death of hussein) and Karbala Lamentations
in classical literature. While historical events related to the Karbala are described emotionally
in the maqtals, in the Karbala Elegies, the first examples of which go back to the elders of the
Companions of the Prophet and Ahl al-Bayt, issues such as the sadness felt due to the incident
and the magnitude of the persecution are mentioned.
Many people are mentioned in the Karbala Lamentations about the incident or because they
were relatives of Hazrat Hussein. One of the most important people mentioned in the elegies is
Hazrat Ali. It is known that Hazrat Ali is the most talked about and praised religious figure after
the Prophet (pbuh) in classical literature. Likewise, it is seen that this situation is also seen in
the Karbala Lamentations. Hazrat Ali; In elegies, his virtues are frequently praised by referring
to the verses about which he is reported to have been revealed and the hadiths that exist about
him. Similarly, he is known by many nicknames such as Haydar, Karrar, Murtaza, Abu Turab
(Father of the Soil), Asadullah (Lion of God), Shir Huda, Shah Wilayah. The main reason why
the praises of Hazrat Ali are expressed in elegies is to reveal the greatness of the oppression
and injustice experienced in Karbala with the status of Hazrat Hussein, who was his best
successor.
In the Karbala Lamentations, besides his virtues, it is seen that Hazrat Ali's sadness about this
incident, his complaint about the murderers on the Judgment Day (Yawm al-Qiyamah) and his
taking revenge are also frequently mentioned. Again in this context, referring to the narrations
stating that Hazrat Ali was the serving man (saqi) of the Pond of Abundance (Ḥawḍ alKawthar), it is stated that the murderers of Hazrat Hussein cannot drink water from the Pond of
Abundance (Ḥawḍ al-Kawthar) and cannot enter Paradise. In this study, the face of Hazrat Ali
reflected in the Karbala Lamentations will be revealed by making use of the book titled Karbala
Lamentations prepared by Mehmet Arslan and Mehtap Erdoğan.
Keywords: İslamic Turkish Literature, Karbala elegies, Hz. Ali
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TÜMEL BİR DİSİPLİN OLARAK KLASİK METAFİZİK:
ADLANDIRILMASI, KONUSU VE MESELELERİ
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sami BAGA
Bingöl Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri
ORCID: 0000-0002-8621-4469
ÖZET
Modern felsefedeki eleştiri ve algılama biçimlerinin aksine, antik dönemde ve orta çağ boyunca
metafizik, felsefenin en merkezi disiplini olarak kabul edilegelmiştir. Bu disiplini ilk kez
sistematize eden Aristoteles’ten itibaren ilimler hiyerarşisinin en üst basamağında metafizik
bulunmakta ve dış dünyayı inceleyen doğa bilimlerinin yanı sıra matematiğe ve pratik
disiplinlere de ilke veren temel disiplin olarak konumlandırılmıştır. Ancak bu disiplinin hem
adlandırılması hem de konusu ile ilgili bazı tartışmaların olduğu da bir geçektir. Bizzat
Aristoteles’in isim olarak kullanmadığı bir terimin nasıl olup da bu disiplinin ismi haline
geldiği, antik ve Helenistik dönemin ardından bu disiplinin İslam dünyasında nasıl alımlandığı
ve isimlendirildiği de önemli hususlar arasındadır. Ayrıca tümel bir ilim olma iddiasındaki
metafiziğin konusu ve problemlerinin neler olduğu, diğer felsefi disiplinlerin yanı sıra benzer
konuları ele alan kelam (teoloji) gibi dini ilimlerden nasıl ayırt edileceği de üzerinde tartışılan
hususlar arasındadır. Bu çalışmada metafizik isminin nasıl ortaya çıktığı, İslam dünyasında bu
ismin nasıl çevrildiği ve hangi alternatif isimlendirmelerin tercih edildiği irdelenecek, ardından
bir ilmin konusunun nasıl belirlendiği ile ilgili kabul edilen ilkeler çerçevesinde metafiziğin
konusunun ne olduğu ele alınacak, son olarak da başta Tanrının bu disiplinin konusu olup
olmadığı gibi İslam düşüncesinde Kindî, Fârâbî ve İbn Sînâ gibi filozofların görüşlerine yer
verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Klasik metafizik, İslam felsefesi, ma ba‘de’t-tabia
CLASSICAL METAPHYSICS AS AN UNIVERSAL DISCIPLINE:
IT'S NAMING, SUBJECT AND ISSUES
ABSTRACT
On the contrary to the forms of criticism and perception in modern philosophy, classical
metaphysics has been accepted as the most central discipline of philosophy in antiquity and
throughout the middle ages. Since Aristotle, who systematized this discipline for the first time,
metaphysics has been at the top of the hierarchy of sciences, and it has been positioned as the
basic discipline that gives principles to mathematics and practical disciplines as well as natural
sciences. However, it is also a fact that there are some debates about both the naming and the
subject of this discipline. How a term that Aristotle himself did not use as a name became the
name of this discipline, and how this discipline was received and named in the Islamic world
after the ancient and Hellenistic periods are among the important issues. In addition, the subject
and problems of metaphysics, which claims to be a universal science, and how it can be
distinguished from other philosophical disciplines, such as theology, which deals with similar
issues, are among the issues discussed. In this study, how the name metaphysics emerged, how
this name was translated in the Islamic world and which alternative namings were preferred
will be examined.
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However, the views of philosophers in Islamic thought such as Kindi, Fârâbî and Avicenna will
be included through discussions such as whether God is the subject of this discipline.
Keyword: Classical metaphysics, Islamic philosophy, mā baʿd al-ṭabīʿa
Giriş
Metafizik kavramı, modern zihinler için çoğunlukla bilim dışı ve okült olmayı çağrıştırıyor olsa
da bu kavram antik çağ ve orta çağda yani modern felsefenin kuruluşuna kadar bir felsefe
disiplininin adı olarak kullanılmıştır. Bu dönemlerde, insan bilgisine konu olan her şeyin
hiyerarşik bir yapıda dizayn edildiği bir bilgi anlayışı çerçevesinde metafizik, ilimler
hiyerarşisinin zirvesinde konumlandırılmış ve diğer tüm ilimlerin kendisinden ilke aldıkları
tümel bir disiplin olarak nitelenmiştir. Metafizik, sadece diğer teorik disiplinler olan matematik
(riyâziyyât) ve tabiat felsefesine (tabîiyyât) değil, pratik disiplinler sınıfında yer alan ahlâk, ev
idaresi (tedbîrü’l-menzil) ve siyaset için de ilke veren konumunda kabul edilmiştir. Ancak buna
karşın modern öncesi dönemde de bu felsefe disiplininin isimlendirilmesi ve konusunun ne
olduğu hakkında birtakım tartışmaların olduğu görülmektedir. Antik Yunandan İslam
dünyasına intikal eden bu tartışmalarda hem bu disiplinin farklı açılardan nasıl isimlendirildiği
hem konusunun ne olduğu hem de diğer ilimlerden nasıl ayrıştırıldığı ayrıntılı olarak
irdelenmiştir. Bu çalışmada söz konusu problemler özellikle İslam düşünce tarihinde tartışıldığı
biçimiyle ele alınacaktır.
1. Metafizik Kavramı ve Tümel Bir Disipline İsim Olarak Verilmesi
Klasik felsefenin -ki, bunu modern öncesi felsefe anlamında anlamak mümkündür- en
merkezinde yer alan metafizik disiplini, kurucusu kabul edilen Aristoteles tarafından “varlık
olmak bakımından varlık” araştırmalarına hasredilen bir disiplin olarak kurulmuştur.1 Ancak o,
konusu ve problemlerini belirlediği bu disiplini ilk felsefe (prote-philosophi), teoloji (theologia)
ve hikmet (sophia) olarak adlandırmaktadır. Ne var ki, onun eserlerini tasnif eden Rodoslu
Andronikos, Aristoteles’in bu içerikteki eserini fizik ilminden sonraya yerleştirmiş ve
“Fizika’dan sonra gelen" manasında “Meta ta Physika” şeklinde isimlendirmiştir. Bu
isimlendirme bu şekliyle aynı zamanda bu disiplinin de adı olarak yaygınlaşmıştır. Eserin
Arapçaya tercümesinde de aynı anlam korunmuş ve “Mâ ba’de’t-tabîa” 2 şeklinde bu disiplinin
adı olarak kullanılmıştır. Klasik dönem Müslüman filozofların bu ismin yanı sıra bir kısmı
bizzat Aristo tarafından da kullanılan ilk felsefe (felsefe-i ûlâ), teoloji (ilmü’l-ilâhî, ilâhiyyât)
ve hikmet (el-hikme, el-hikmetü’l-mutlaka) tabirlerine metafizik karşılığı olarak yer verdikleri
bilinmektedir.3 Bunun dışında tabiatın üstünde/ötesinde anlamında “mâ verâe’t- tabîa” ve
Kindî’de olduğu gibi “maddî kâinatın üstünde aklî ve mânevî varlıklar alanını konu alan ilim”
anlamında “mâ fevka’t-tabîa”4 kullanımlarına da rastlamak mümkündür.

1

Aristoteles, Metafizik, çev. Ahmet Arslan (İstanbul: Sosyal Yayınlar, 1996), 1003a20-23, 187-188.
Terimin İslam dünyasındaki farklı kullanımları için bkz. Mahmut Kaya, “Mâ Baʿde’ṭ-ṭabîʿa”, TDV İslâm
Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2003), 27/265-266.
3
İlhan Kutluer, “Metafizik”, TDV İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2004), 29/399.
4
Ya‘kūb b. İshak el-Kindî, Resâʾilü’l-Kindî el-felsefiyye, nşr. M. Abdülhâdî Ebû Rîde (Kahire: Dâru’l-Fikri’lArabî, 1369/1950), 1/111.
2
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Yine İbnü’n-Nedim’in ifadesine göre Aristo’nun metafizik adlı eserinin her bir bölümü Grek
alfabesinden bir harfle ayrıldığı için bu kitaba ve dolayısıyla bu ilme “kitâbu’l-hurûf” adı da
verilmiştir.5 Nitekim Fârâbî’nin metafiziği olarak kabul edilen eseri de Kitâbu’l-Hurûf adını
taşımaktadır.
Ancak metafizik için kullanılan “mâ ba’de’t-tabîa” karşılığının kendi içinde taşıdığı bazı
belirsizliklerin, bu ilimin konusu ve meseleleri hakkında birbirinden oldukça farklı anlayışlara
yol açtığını söylemek mümkündür. Nitekim ilk İslam filozofu Kindî, metafizik için Aristo’nun
kullandığı terime uygun olarak “ilk felsefe (felsefe-i ûlâ)” karşılığını kullansa da bu disiplinin
temel meselesinin ilk sebep yani Tanrı olması ile bu isimlendirme arasında bir paralellik kurmuş
görünmektedir. Bu paralellikten yola çıkarak Aristo’nun eserinde metafiziği dar çerçevede bir
teoloji olarak tasarlamadığı, bu disiplini “varlık olmak bakımından varlık” araştırmasına
hasrettiği halde6 kimi düşünürlerce metafiziğin teoloji ile özdeş olarak algılandığını söylemek
mümkündür. Öyle ki, bu belirsizlik ve kafa karışıklığının bir ucu İbn Sînâ’ya kadar uzanmış
görünmektedir. Felsefi kariyerinin başlarında mantık, tabîiyyât ve matematik alanlarındaki
öğreniminde belli bir seviyeye gelen İbn Sînâ, bu alanda temel bir eser olarak yöneldiği
Aristo’nun Metafizika’sında beklemediği bir içerikle karşılaşmıştır. Zira O otobiyografisinde,
Metafizika’da teoloji konuları dışında bazı meselelere de Aristoteles tarafından yer verilmiş
olmasına anlam veremediğini, bu eseri kırk kez okuduğunu ancak yazarın maksadını
anlayamadığını ifade etmekte, ancak Fârâbî’nin el-İbâne an Garazi Aristûtâlîs fî Kitâbi Mâ
ba’de’t-tabî’a adlı eserinden sonra onun amacını kavradığını belirtmektedir.7 Bu durum İbn
Sînâ’nın zihnînde de metafiziğin teolojiden ibaret olduğu şeklinde bir beklenti olduğunu ortaya
koymaktadır. Böyle bir beklentinin oluşmasında sözü edilen isimlendirme meselesinin etkili
olması muhtemeldir.8 Bu mesele Fârâbî’nin de dikkatini çekmiş olmalı ki, İbn Sînâ’ya da
rehberlik edecek olan eseri el-İbâne’yi bu konudaki yanlış anlamaları düzeltmek ve Aristo’nun
adı geçen disiplindeki amacını açıklayarak bu disiplini teolojiden (ilm-i tevhîd) ibaret
zannedenlere karşı uyarılarda bulunmak gayesiyle yazdığı anlaşılmaktadır.9
2. Metafiziğin Konusu ve Meseleleri: Tanrı Konu mu Mesele mi?
Metafiziğin isimlendirilmesinden kaynaklı tartışmadan ayrı olarak bir ilmin konusunun nasıl
belirlendiği sorusu önemlidir. Bu soru ancak ilk ciddi neticesini Aristoteles’te veren ilimlerin
sınırlarını belirleme ve onları sistematize etme çabalarına geri giderek cevaplanabilir. Bizzat
Aristoteles’in da ortaya koyduğu ve İslam dünyasında Fârâbî ve İbn Sînâ gibi haleflerinin de
benimsediği ilkeye göre ilimler birbirlerinden temelde konularıyla (mevzû) ayrılırlar. Buna
göre her ilmin kendisiyle diğer ilimlerden ayrıldığı bir konusu (mevzû), ilkeleri (mebâdî) ve
konusuyla alakalı temel araştırma problemleri (mesâil) söz konusudur.

5

İbnü’n-Nedîm, el-Fihrist, nşr. Rıza Teceddüd (Tahran: 1391/1971), 312.
Francis Edwards Peters, Greek Philosophical Terms: A Historical Lexicon (New York: New York University
Press, 1967), 156, 193,
7
William E. Golhman, The Life of İbn Sînâ: A Critical Edition and Annotated Translation (Albany, New York:
State University of New York Press, 1974), 30-35.
8
İbn Sînâ’nın neden böyle bir beklenti içerisinde olduğu ile ilgili bir değerlendirme için bkz. Dimitri Gutas,
Avicenna and the Aristotelian Tradition (Leiden, Boston: Brill, 2014), 270-288.
9
Fârâbî, “Arrstoteles'rn Metafrzrk Eserrndekr Amacının Açıklanması”, çev. İlyas Altuner, Iğdır Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi 5 (Nisan 2014), 14-21.
6
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Konuyu mantıkta ele alan Fârâbî, burhânî yöntemi kullanan ilimlerin konular, ilkeler ve
meseleler çerçevesinde şekillendiğini, buna göre her ilmin bir konusu olduğunu ve nazarî
ilimlerin, her biri farklı bir varlık mertebesine karşılık gelen konuları sayesinde birbirlerinden
ayrıldıklarını ifade etmiştir.10 Bu çerçevede Fârâbî metafiziğin konusunu mutlak varlık;
kapsamını ise (i) varlık olması bakımından varlık ve ona ârız olan şeyler, (ii) teorik bilimlerin
ilkeleri ve (iii) cisim olmayan ve cisimde bulunmayan varlıkların araştırılması olarak
belirlemiştir.11
Aristoteles ve Fârâbî ile aynı perspektifi devam ettiren İbn Sînâ ise metafiziğe birtakım
unsurları ilave etmiş, metafizik dışı bazı unsurları ayıklamaya çalışmış ve diğer bilimlerde ele
alınan bazı konuları ise metafiziğe taşıyarak onun kapsamını genişletmiştir.12 Onun yaptığı
katkılar ve belirlediği çerçeveye göre metafiziğin kapsamı, (i) genel ontolojik kavramlar, (ii)
tikel bilimlerin ilkeleri, (iii) Tanrı ve onun sıfatları (teoloji), (iv) ruhanî cevherler ve (v) gaye,
nizam ve hikmet öğretisi (teleoloji) halini almıştır. Metafiziğin alt disiplinleri ise nübüvvet
öğretisi ve eskatolojiden oluşmaktadır.13
Kitâbu’ş-Şifâ: II.Analitikler (el-Burhân)’da İbn Sînâ, Aristoteles’ten devralınan bu temel
perspektifi sistemleştirerek ilimlerin ilke, konu ve problemlerinin belirleme esaslarını şu şekilde
tespit etmektedir:
“Deriz ki: Her sanatın ve özellikle teorik (nazarî) sanatların ilkeleri, konuları ve meseleleri
vardır. İlkeler, o sanatın kendilerinde kanıtlandığı (yani o sanatın kanıtlarının kendilerinden
oluştuğu) veya açıklığı nedeniyle ya da o sanatta kanıtlanamayacak ve ancak o ilimden
daha yüce bir ilimde kanıtlanacak kadar yüceliği nedeniyle yahut da o ilimde
kanıtlanmayacak ve ancak onun daha aşağısındaki bir ilimde kanıtlanacak kadar düşüklüğü
sebebiyle –ki bu, azdır– o ilimde açıklanmayan öncüllerdir. Konular, sanatın, hallerini ve
zâtî ilişenlerini incelediği şeylerdir. Meseleler ise yüklemleri, bu konunun, konunun
türlerinin veya arazlarının zâtî ilişenleri olan önermelerdir ki, bunlar kuşkulu olup o ilimde
durumları aydınlatılır. İlkelerden burhân oluşturulur, meseleler için burhân yapılır ve
konular hakkında burhân oluşturulur. Sanki burhânın hakkında olduğu şeydeki amaç, zâtî
arazlardır; burhânın kendisi hakkında olduğu şey, konudur ve burhânın kendisinden
oluştuğu şey ise ilkelerdir.”14
İbn Sînâ’nın belirlediği esaslara göre her bir ilmin ilkeleri ya kendiliğinden apaçık olduğu için
ispatlanmaya ihtiyaç duyulmayan ya da ancak bir üst ilimde kanıtlanan öncüllerdir. Nadiren de
olsa bu kanıtlama bir alt ilimde de yapılabilmektedir. Bir ilmin konusu ise o ilimde halleri ve
zâtî ilişenleri incelenen şeydir. Buna göre bir ilim kendi konusunu ispata girişemez. Dolayısıyla
bir ilmin konusu, o ilimde araştırmaya ve ispatlamaya ihtiyaç duymaksızın kabul edilmiş
gerçekliktir. Meselelere gelince, bunlar, bir ilmin konusu ile ilgili olarak tartışmalı olan ve o
ilmin açıklığa kavuşturmayı amaçladığı (matlûb) önermelerdir.

10

Fârâbî, Kitâbu’l-Burhân, çev. Ömer Türker, Ömer Mahir Alper (İstanbul: Klasik Yayınları, 2008), 36.
Fârâbî, “Aristoteles'in Metafizik Eserindeki Amacının Açıklanması”, 14-21.
12
Ömer Mahir Alper, “İslâm Felsefe Geleneğinde Metafiziğin Konusu Sorunu: Özgünlük Açısından Bir
İnceleme”, İslâm Felsefesinin Özgünlüğü, ed. Mehmet Vural (Ankara: Elis Yayınları, 2009), 70-82.
13
İbn Sînâ, Risâle fî Aksâmi’l-‘ulûmi’l-akliyye, Tis‘u Resâil fi’l-hikme ve’t-tabîiyyât içinde (Kostantiniyye:
Matbaatü'l-Cevâib, 1298), 76-79.
14
İbn Sînâ, Kitâbu’ş-Şifâ: II. Analitikler, çev. Ömer Türker (İstanbul, Litera Yayıncılık, 2006), 102.
11
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Bu çerçeve İbn Sînâ Kitâbu’ş-Şifâ: İlâhiyyât I.1’de ilimleri nazari ve ameli ilimler olmak üzere
ikiye ayırdıktan sonra tabîiyyât, matematik ve metafizik olarak üçe ayırdığı nazarî ilimlerden
metafiziğin konusunun “hem varlıkta hem de tanımda maddeden ayrık şeyler” olduğunu
belirtmiştir. Bununla birlikte Fârâbî’den aldığı ilhamla metafiziğin konusu ile ilgili kafa
karışıklıklarını gidermek üzere çaba sarfetmiş ve metafiziğin konusunu netleştirmek adına
öncelikle nelerin metafiziğin konusu olamayacağı hususunu hassasiyetle irdelemiştir. Daha
önce Fârâbî, metafiziğin teolojiye indirgenemeyeceği yönünde uyarılarda bulunmuştu. İbn Sînâ
ise Tanrı’nın metafiziğin konusu olmadığı meselesi üzerine yoğunlaşır. Ona göre zannedilenin
aksine Tanrı metafiziğin konusu değil, metafiziğin kanıtlamak için yöneldiği problemidir
(matlûb). Zira her ilmin konusu, varlığı o ilimde kabul edilmiş bir şeydir ve ilim ancak onun
hallerini inceler. Bu durumda Tanrı’nın varlığı konu yapıldığı takdirde “bir ilmin konusu, o
ilimde varlığı teslim edilen bir şey olmalıdır” ilkesine ters düşmektedir. Ayrıca eğer Tanrı
metafiziğin konusu olsaydı, bu durumda ya onun başka bir ilmin problemi olduğunu
düşünmemiz ya da hiçbir ilimde ele alınmayacağını düşünmemiz gerekirdi. Mantık, ahlâk, fizik
gibi diğer felsefi bilimlerin Tanrı’nın varlığını kanıtlamaya çalışmadıkları bilinmektedir.
Dolayısıyla Tanrı, başka bir ilmin incelediği bir problem olamaz. Diğer taraftan bunun hiçbir
ilimde incelenmemesi de imkânsızdır. Zira bunun hiçbir ilimde ele alınmaması, ya Tanrı’nın
varlığının herkes için kanıta ihtiyaç duymayacak derecede apaçık olması ya da bu konunun
kanıtlanması konusunda ümidi kesmemiz anlamına gelir. Oysa ne Tanrı’nın varlığı kanıta
ihtiyaç duymayacak kadar apaçıktır ne de bu konuda delillerden yoksunuz. Aksine Onun
varlığına dair delillere sahibiz. Bu konudaki kanıtlamayı başka ilimlerin yapması mümkün
değildir. O halde Tanrı’nın varlığının kanıtlanması da metafizikte yapılmalıdır. Bütün bunlar
göstermektedir ki Tanrı’nın varlığı metafiziğin konusu değil, onun meselelerinden biridir.15
Öte yandan metafiziğin konusunun “varlıkların uzak sebepleri” olduğunu iddia etmek de doğru
değildir. Zira metafiziğin konusu sebep kavramına indirgenirse, sebep kavramını da içine alan
küllî-cüzî, vücûb-imkân gibi kavramların başka bir ilimde araştırılması gerekecektir. Hem
metafizikte sebep kavramının varlığı ele alınır. Ancak bu durumda da sebep kavramı
metafiziğin konusu değil, tıpkı Tanrı’nın varlığının kanıtlanmasında olduğu gibi onun
problemidir (matlub).16
O halde metafiziğin konusu nedir? İbn Sînâ, metafiziğin konusunun ne olmadığı ile ilgili bu
uyarıların ardından Kitâbu’ş-Şifâ: İlâhiyyât I.2’de bize bu sorunun cevabını vermektedir: “Bu
ilmin ilk konusu, varlık olmak bakımından varlıktır (el-mevcûd bi mâ hüve mevcûd) ve
meseleleri de hiçbir şart olmaksızın kendi olmaklığı bakımından ona ilişen şeylerdir.” Burada
metafiziğin konusu “varlık olması bakımından varlık” yani mutlak varlık olarak belirlenince,
kendisinde varlık-mâhiyet ayrımı yapılamayan salt varlığın yani Tanrı’nın metafiziğin konusu
olmadığı konusuna bir kez daha dikkat çeken İbn Sînâ, bunun dışında şeylerin yalnızca mutlak
olarak varlığını itibara alarak onların var olmasını, mutlak kavramının diğer bir kullanımı olarak
ifade etmekte ve metafiziğin konusunu oluşturan mutlak varlığın bundan ibaret olduğunu
belirtmektedir.
15

İbn Sînâ, Kitâbu’ş-Şifâ: Metafizik, çev. Ekrem Demirli, Ömer Türker (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2004), I/2-4.
Tanrının metafiziğin konusu olamaması tartışmasında asıl meselenin, böylesi bir kabulde metafiziğin tümel bir
ilim olma iddiasının dayanaksız kalacağı tespitini de içeren ayrıntılı bir değerlendirme için bkz. Ömer Türker,
“Metafizik Nedir? İbn Sînâ’nın Kitâbu’ş-Şifâ el-İlâhiyyât’ı Bağlamında Bir Tahlil”, Diyanet İlmî Dergi L/1
(2014), 16-17.
16
İbn Sînâ, Kitâbu’ş-Şifâ: Metafizik, I/5-7.
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Bu anlamda varlık, salt varlıktır ve bütün konuların en geneli olup ispatına ihtiyaç
duyulmayacak kadar açık ve seçiktir. Dolayısıyla metafizik, varlığın ispatlanmasıyla
ilgilenmez, bunu müsellem kabul eder ve onun zâti ilişenlerini inceler.17
Tam da bu noktada mutlak varlığın zâtî ilişenlerinin neler olduğu sorusu sorulabilir. İbn Sînâ’ya
göre ilimler arasında ortak olan ve zihinde belirginleşmesi gereken bu kavramları metafizik
dışında hiçbir ilim açıklama görevini üstlenmez. Bir olması bakımından bir, çok olması
bakımından çok, uygun, zıt vb. şeylerin “varlık olması bakımından varlık” dışında bir şeyin
ilişenleri olmaları imkânsızdır.18
Buraya kadar sunulan teorik çerçeveyi esas aldığımızda metafiziğin konusu ile ilgili olarak iki
şeye dikkat çekmek gerekmektedir. Bunlardan ilki, İbn Sînâ için metafiziğin öncelikle bir
ontoloji olduğu, ancak sadece ontolojiden ibaret olmadığı gerçeğidir. Yani konusu mutlak
varlık olan metafizik, aynı zamanda mutlak varlığın zâtî ilişenlerini, Tanrıyı, maddî olmayan
cevherleri ve âlemdeki geyeliliği de incelemekte, ayrıca bir üst disiplin olması hasebiyle diğer
ilimlere ilkelerini vermektedir. Dikkat çekilecek ikinci husus ise metafiziğin kendine konu
edindiği varlığı başka bir açıdan değil, sadece varlık olmak bakımından incelemesidir. Yani bu
ilimde, örneğin tabiat felsefesinde olduğu gibi sadece somut varlık yani cisim ya da matematikte
olduğu gibi sadece zihinde maddeden ayrılan varlıklar yani aded/sayı ve mikdâr/büyüklük
değil, herhangi bir sınırlama olmaksızın mutlak manada varlık ele alınmaktadır. Bu husus onu
diğer ilimlerden ayıran yönlerden biridir. Zira varlığın varlık olarak ele alınması, başka
bakımlardan ele alınmasından farklıdır. Bu bağlamda metafizik, örneğin tabiat felsefesinin
cismi harekete konu olması bakımından ele alması ya da matematiğin nicelikleri (kemmiyet)
gösteren sayı ve şekilleri incelediği gibi varlığı incelemez. Onlardan farklı olarak metafizik,
cevheri cevher olarak, cismi bir cevher olarak, büyüklük (mikdâr) ve sayıyı ise birer varlık tarzı
olarak ele alır.19
SONUÇ
Klasik metafizik olarak adlandırılabilecek olan modern öncesi dönem metafiziği, kurucusu olan
Aristoteles’in hem dış dünyada hem de zihinde maddeden ayrık olarak var olan varlıkları
incelemeye hasrettiği bir disiplin olarak anlaşılagelmiştir. Bu tümel disiplin Aristoteles
tarafından metafizik olarak adlandırılmamış, onun eserlerinin tasnifi ile birlikte ilgili konular
fizik ilminde sonra yer aldığı için bu şekilde bir isimlendirme kullanılmıştır. Varlığın tümel bir
tarzda ele alınması tüm varlık türlerini kapsayan bir inceleme olduğu için maddi olmayan
varlıkları da kapsamaktadır ve tam da bu sebeple bu ilmin sadece bu türden varlıkları
incelemeye özgü bir disiplin olduğu zannedilmiştir. Antik felsefi mirasın İslam dünyasına
intikali ile birlikte söz konusu isimlendirme ve bunun ima ettiği çağrışımlar ve bazı yanlış
anlaşılmaların da aktarıldığı görülmektedir.

17

İbn Sînâ, Kitâbu’ş-Şifâ: Metafizik, I/8-11.
İbn Sînâ, Kitâbu’ş-Şifâ: Metafizik, I/10-11.
19
İlhan Kutluer, İbn Sînâ Ontolojisinde Zorunlu Varlık (İstanbul: İz Yayıncılık, 2002), 74. Tabiat felsefesi ve
matematiğin kendi konularını nasıl incelediği ile ilgili detaylı açıklama için sırasıyla bkz. Mehmet Sami Baga,
İslam Felsefesinde Cisim Teorisi: Hikmetü’l-Ayn Geleneği (Ankara: İSAM Yayınları, 2020), 273-275; Elif Baga,
“İnceleme”, Fusûlün Kâfiye fî Hisâbi’t-Taht ve’l-Mîl: Hesap Biliminde Yeterlilik, mlf. Emînüddin Ebherî
(İstanbul: Yazma Eserler Kurumu Yayınları, 2021), 22-23.
18
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Ancak İslam dünyasında meşşâî akımın iki zirvesi kabul edilen iki önemli filozof, Fârâbî ve İbn
Sînâ’nın yaptığı çalışmalar ile metafiziğin konusunun sadece maddi olmayan varlıklar, özelde
de Tanrı olmadığı yeniden ortaya konulmuş ve bu disiplinin konusunu inceleme biçimi daha
kuşatıcı bir açıklamaya kavuşmuştur.
Bu çerçevede klasik metafiziğin öncelikle bir ontoloji olarak kurgulandığı, ancak bununla
birlikte varlığa ilişen en genel durumları da incelediği ifade edilmiştir. Onun konusu
kanıtlamaya ihtiyaç duymayacak şekilde apaçık olan varlığın kendisidir ve o konusunu yani
varlığı, diğer tikel ilimlerin yaptığı gibi belli bir açıdan değil mutlak olarak yani varlık olmak
bakımından ele alır. Bu çerçevede başta Tanrı olmak üzere maddi olmayan varlıklar da bu
ilimde varlık tarzları ortaya konulması amaçlanan inceleme konularıdır. Buna bağlı olarak
Müslüman filozofların kendi gerçekliklerini de felsefi düşüncenin bir parçası haline getirerek
nübüvvet ve ahiret bahislerini de ele aldıkları ve felsefi incelemenin sahasını genişlettikleri
görülür.
Tüm bu incelemeler, mantığın başlangıç ilkeleri olarak da kabul edilen bir yapı üzerine
kurulduğu için metafizik, insan düşüncesinin ortaya koyabileceği “en kesin” ilim konumunda
olduğunu ve hiyerarşide onun altında yer alan diğer tikel ilimler de kesinlik ve güvenilirliklerini
bu ilimden aldıkları ilkelerle temin ettiklerini göstermektedir. Klasik metafiziğin bu şekilde
anlaşılması, modern öncesi dönemde zihinlerin nasıl işlediğine dair doğru bir perspektif
geliştirebilmek için hayati önemi haizdir. Bu disiplinin bugün spekülasyona eşdeğer bir konuma
itilip “bilim” olma vasfının elinden alınmış olması her ne kadar bir talihsizlik olsa da tarihsel
süreçte bu ilmin konumu ve algılanışının modern dönemdeki gibi olmadığı bilinmelidir.
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7327 SAYILI KANUN İLE İCRA VE İFLÂS KANUNU’NDA YAPILAN
DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KODAKOĞLU
Selçuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
ORCID: 0000-0002-8700-7453
ÖZET
09.06.2021 tarihinde kabul edilerek 19.06.2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren 7327 sayılı İcra ve İflâs Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun ile İcra ve İflâs Kanunu’nun, konkordatoya ilişkin 295, 296, 297, 308 ve 308/c
maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Şüphesiz iflâs hukuku açısından en önemli değişiklik
ise İİK m. 223’e eklenen yeni bir fıkra ile iflâs idare memurlarının seçimi, nitelikleri, eğitimi
ve denetimi hakkında gerçekleştirilmiştir.
7327 sayılı Kanun ile İcra ve İflâs Kanunu’nda yapılan değişiklikler temel hatlarıyla şu
şekildedir:
1. madde ile iflâs idaresinin kimlerden oluşacağı, bir iflâs idare memurunun eş zamanlı
alabileceği dosya sayısı gibi hususlar düzenlenmiştir.
2. madde ile ticari ve ekonomik bütünlük arz eden malların satışı ile ilgili taşınmazın paraya
çevrilmesine ilişkin hükümlerin uygulanacağı, bütün olarak satış yapılamaz ise mal ve hakların
ayrı ayrı satılabileceği belirtilmiştir.
3. madde ile rehinli malların satışı cihetine gidilebilecek haller düzenlenmiştir.
4. madde ile kesin mühletin sözleşmeler bakımından sonuçları yeniden kaleme alınmıştır.
5. madde ile 297. maddenin 2. fıkrasının son cümlesinde yer alan “görüşünü almak zorundadır”
ifadesi yerine “muvafakatini almak zorundadır” ifadesi eklenmiştir.
6. madde ile konkordato neticesinde şirketin iflâsına karar verilir ise mahkemenin tasfiye
usulünü belirleyeceği ve gerekirse adi tasfiyenin komiserler tarafından yerine getirileceğine
karar verilebileceği düzenlenmiştir.
7. madde ile geçici mühlet kararından sonra konkordato komiserinin izniyle akdedilen borçların
durumu daha net bir şekilde ortaya konmuştur.
8. madde ile İcra ve İflâs Kanunu’na geçici 17. madde eklenmiştir.
Nihayetinde bu çalışmamızda 7327 sayılı Kanun ile İcra ve İflâs Kanunu’nun adi konkordato
ve iflâsın tasfiyesine ilişkin hükümlerinde yukarıda belirtilen değişiklikler ile bu değişiklikler
üzerine ortaya çıkabilecek muhtemel sorunlar üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: 7327 sayılı Kanun, Adi Konkordato, İflâs
EVALUATION OF THE AMENDMENTS MADE IN ENFORCEMENT AND
BANKRUPTCY CODE BY CODE NUMBERED 7327
ABSTRACT
Amendments were made to the articles 295, 296, 297, 308 and 308/c of the Enforcement and
Bankruptcy Code which regulate the composition by the Code numbered 7327 Code on Making
Amendments to Some Codes and Enforcement and Bankruptcy Code, which was adopted on
09.06.2021 and was entered into force on 19.06.2021 by being published on the Official
Gazette.
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Undoubtedly, the most significant amendment regarding bankruptcy law is the new added
paragraph to İİK art. 223 which regulates the selection, qualifications, training, and supervision
of bankruptcy administration officers.
The Amendments made by Code numbered 7327 in Enforcement and Bankruptcy Code are
basically as follows:
With Art. 1, issues such as whom the bankruptcy administration is going to consist of and the
number of files that a bankruptcy administration officer can receive simultaneously are
regulated.
With Art. 2, it is stated that the provisions regarding the redemption of real estate will be applied
to the sale of commercial and economic integrity goods, and it is pointed that if the sale cannot
be made as a whole, the goods and rights can be sold separately.
With Art. 3, the conditions regarding the sale of pledged goods is regulated.
With Art. 4, the results of deadline regarding the contracts have been rewritten.
With Art. 5, the phrase “must take his opinion” in the last sentence of article 297 paragraph 2
was changed to “must receive his consent”.
With Art. 6, it is regulated that if the company's bankruptcy is decided because of composition,
the court will determine the liquidation procedure and if necessary, may determine that the
ordinary liquidation is going to be carried out by commissioners.
With Art. 7, after the temporary pending decision, the status of the debts settled with the
permission of the composition commissioner was made clearer.
With Art. 8, the provisional article 17 is added to Enforcement and Bankruptcy Code.
Finally in this work, the changes mentioned above which were made in the articles of
Enforcement and Bankruptcy Code regulating the ordinary composition and liquidation of
bankruptcy by the Code numbered 7327 and the possible problems that may arise on these
changes will be emphasized.
Keywords: Code Numbered 7327, Ordinary Composition, Bankruptcy
A. Giriş
“Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı”, 15.03.2018 tarihli ve 30361 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak, “İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun” adını alarak 7101 sayılı Kanun ile yasalaşmış ve konkordato müessesesi
yeniden düzenlenerek yürürlüğe girmiş, böylelikle uzun yıllardır uygulamada fazlaca
başvurulmayan konkordato müessesesinin çok daha etkin ve yaygın bir şekilde uygulanması
amaçlanmıştır. Sonrasında ise 7327 sayılı “İcra ve İflâs Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun”1, İcra ve İflâs Kanunu’nda bazı önemli değişiklikler yapılmıştır.
İcra ve İflâs Kanunu’nda bu kadar kısa süre içinde, iflâs ve konkordato hukuku bakımından iki
önemli değişiklik yapılması ülkenin ekonomik durumu ile de doğrudan ilgilidir.

1

RG. 19.06.2021, S. 31516.
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Nitekim İsviçre öğretisinde, İsviçre İcra İflâs Kanunu’nun 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe
girmesinden bu yana, konkordato başvurularında çok olmasa da bir artışın meydana geldiği,
ancak konkordato uygulamasının iflâsa nazaran daha az olduğu, bunun sebebinin ise ekonomik
seyrin iyi olduğu ifade edilmiştir2. Elbette, bu üç yıllık sürede ülkemizde de iflâs ve konkordato
hukukundaki gelişmeler takip edilmiş ve uygulamada ortaya çıkan sorunlar 7327 sayılı Kanun
ile çözümlenmeye çalışılmıştır.
Çalışmamızda 7327 sayılı Kanun ile yukarıda başlıkları belirtilen alanlarda İcra ve İflâs
Kanunu’nda yapılan değişikliklere eleştirel bir bakış açısı ile değinilecektir.
B. İcra ve İflâs Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi
1. İflâs İdaresi ve İflâs Dairesinin Vazifeleri Hakkındaki Hükümde Yapılan Değişiklik
(İİK m. 223)
İflâs idaresi ve İflâs dairesinin vazifeleri
Madde 223 – (Ek fıkra:9/6/2021-7327/1 md.) İflâs idare memurları, bilirkişilik bölge kurulları
tarafından oluşturulan iflâs idare memurları listesinden seçilir. Bu şekilde seçilen iflâs idare
memurlarından birinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir, birinin ise
hukukçu olması zorunludur. Listeye kayıt için, Adalet Bakanlığı tarafından izin verilen
kurumlardan alınacak eğitimin tamamlanmış olması şarttır. Listede görevlendirilecek memurun
bulunmaması hâlinde liste dışından görevlendirme yapılır ve bu durum bölge kuruluna
bildirilir. Bir iflâs idare memuru, eş zamanlı olarak beşten fazla dosyada görev alamaz. İflâs
idare memurlarının nitelikleri, denetimi, eğitimi, eğitim verecek kurumlar ve eğitimden muaf
tutulacaklar ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Adalet Bakanlığınca
yürürlüğe konulan yönetmelikte belirlenir.
Her ne kadar değişiklik ile iflâs idare memurlarının tasfiye süresince, oldukça ağır bir iş yükü
altında, kendilerine verilen görevi yerine getirmemelerinin ve tasfiye sürecinin uzamasının
önüne geçilmesi istenmişse de iflâs idare memurlarının eş zamanlı beş dosya ile görev almaları
uygulamada bazı sorunları da beraberinde getirecektir. Zira iflâs tasfiyesi, konkordato sürecine
nazaran oldukça uzun bir süre devam etmektedir. Uygulamada bu sürenin, şayet müflise faaliyet
izni verilmişse (İİK m. 224, 1), ortalama yedi yıl olduğu görülmektedir. Ne var ki, hatalı olarak
iflâs tasfiyesi konkordato süreci ile aynı kabul edilip iflâs idare memurları da konkordato
komiseri gibi nitelendirilmiştir. Ancak müflise faaliyet izni verilmemişse iflâs tasfiyesi kısa
sürmektedir. O halde, iflâs idare memurlarını beş dosya ile sınırlamanın bu ölçütler göz önünde
bulundurularak yapılmasının yerinde olacağı kanaatindeyiz.
Öte yandan iflâs idare memurlarına ücret ödenip ödenmeyeceği de bir diğer belirsizliktir. Zira
faaliyet izni almamış olan iflâs dosyalarında masada para olmadığı görülmektedir. İflâs idare
memurlarına ücret ödenememesi ihtimali de uygulamada görev alabilecek memuru bulmada
zorluk çıkaracaktır.
Son olarak ise, mevcut düzenleme ile ilgili hâlâ bir yönetmelik çıkarılmamış olmasının da
yukarıda bahsettiğimiz sorunları sürüncemede bıraktığını söyleyebiliriz.

2

Staehelin, Daniel: Überblick über das neue Sanierungsrecht im schweizerischen Schuldbetreibungs und
Konkursrecht (İsviçre İcra İflas Hukukunda Aciz Hukukunda Yapılan Yeniliklere İlişkin Değerlendirme), Çev.
Kavasoğlu, Abdullah/Çon, Ömer, (SDÜHFD, C. 8, S. 1, 2018, s. 35-48), s. 48.
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2. Malların Paraya Çevrilmesi Usulü Hakkında Yapılan Değişiklik (İİK m. 241, 3)
Malların paraya çevrilmesi usulü
Madde 241 – Masaya ait mallar İflâs idaresi marifetiyle açık artırma yahut alacaklılar karar
verirlerse pazarlık suretiyle satılır.
Üzerlerinde rehin ha”bu mal ve akkı bulunan eşya ancak rehin sahibi alacaklıların da
muvafakati halinde pazarlık suretiyle satılabilir.
(Ek üçüncü fıkra: 28/2/2018-7101/12 md.) (Değişik üçüncü fıkra:9/6/2021-7327/2 md.) Ticari
ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün hâlinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde
edileceği anlaşılan mal ve haklar ile bu mal ve hakları bünyesinde bulunduran işletmeler bir
bütün olarak satılır. Satışta işletmenin devamlılığı ve ekonomiye olan katkısı gözetilir. Bu hâlde
taşınmazın paraya çevrilmesi hükümleri uygulanır. Bir bütün olarak satış gerçekleşmezse mal
ve haklar ayrı ayrı satılır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Adalet Bakanlığı
tarafından çıkarılan yönetmelikte düzenlenir.
Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden veya bir bütün halinde satıldığı takdirde daha yüksek
satış hasılatı elde edileceği anlaşılan mal ve hakların bir bütün olarak satışı daha önce 7101
sayılı Kanun ile düzenlenmişti. Mevcut değişiklik ise “bu mal ve hakları da bünyesinde
bulunduran işletmeler”in de bir bütün olarak satılabileceğini düzenlemektedir.
Masa mallarının birlikte satılması, hem talebi artıracağından hem malların ayrı ayrı satımına
göre daha yüksek bedel elde edileceğinden, bu malların birlikte satılması alacaklının ve
borçlunun menfaatine olacaktır. Böylece yüksek gelir elde edeceği anlaşılan mal ve haklar ile
bu mal ve hakları da bünyesinde bulunduran işletmelerin bir bütün olarak paraya çevrilmesi
hükme bağlanmıştır3.
Bir ticari işletme icra yoluyla satıldığı takdirde, TBK m. 202 uyarınca, işletmeyi satın alan kişi
bu işletmenin borçlarından sorumlu olabilecektir. Bununla birlikte, o işletmede çalışan işçilerin
hakları noktasında İş Kanunu açısından bir açıklık bulunmamaktadır. Öte yandan satışa
çıkarılan işletmenin kıymet takdirinin nasıl yapılacağı, işletmenin şubesi olduğu takdirde
işletme hesabının nasıl ayrılacağı ve satışın nasıl yapılacağı, ihalenin feshi istenmesi (İİK m.
134) hâlinde sürecin nasıl yürütüleceği ile ilgili ciddi sorunlar vardır. Bu sorunların ancak
uygulamada konu ile ilgili verilen mahkeme kararları neticesinde çözümleneceği ve
uygulamanın bu şekilde istikrar kazanacağı kanaatindeyiz.
3. Rehinli Malın Konkordato Mühleti İçinde Paraya Çevrilmesi Yasağı Hakkındaki
Değişiklik (İİK m. 295)
Kesin mühletin rehinli alacaklılar bakımından sonuçları:
Madde 295- (Değişik: 28/2/2018-7101/23 md.) Mühlet sırasında rehinle temin edilmiş
alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilir veya başlamış olan
takiplere devam edilebilir ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli
malın satışı gerçekleştirilemez.
(Ek fıkra:9/6/2021-7327/3 md.) Şu kadar ki, rehinli malın konkordato projesine göre işletme
tarafından kullanılması öngörülmüyor veya kıymeti düşecek ya da muhafazası masraflı olacak
ise 297 nci maddenin ikinci fıkrasındaki usule göre satışına izin verilebilir. Satış gelirinden
rehinli alacaklıya rehin bedeli kadar ödeme yapılır.

3

http://app.e-uyar.com/aciklama/view/8f2acbb7-c737-40c8-86d6-8952df7beeae
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Konkordato borçlusu aleyhine rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilir veya
başlamış olan takiplere devam edilebilir ancak bu takip nedeniyle rehinli malın satışı
gerçekleştirilemez (İİK m. 295, 1). İşte getirilen bu fıkra ile rehinli malın konkordato mühleti
içinde satılamayacağına ilişkin kurala bir istisna getirilmiştir. Rehinli malın konkordato mühleti
içinde satılabilmesi için öncelikle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılmalı ve rehinli
malın konkordato projesine göre işletme tarafından kullanılması öngörülmemeli veya kıymeti
düşecek olmalı ya da muhafazası masraflı olmalıdır. Öte yandan rehinli malın kullanımı projede
öngörülse dahi kıymetinin düşmesi ihtimali veya muhafazasının masraflı olması sebebiyle yine
satışına izin verilebilir4. Ancak maddede, malın satış yasağı için bir istisna getirilmiş olmasına
rağmen, rehinli mal hakkında muhafaza tedbiri uygulanması yasağına ilişkin herhangi bir
değişiklik yapılmamıştır.
Rehinli malların konkordato mühleti içinde satılamaması, gerek rehin alacaklısı gerek
konkordato borçlusu bakımından olumsuz sonuçlar ortaya çıkarmaktaydı. Bu sebeple
uygulamada, rehinli malın satış yasağına rağmen komiser raporu ve asliye ticaret
mahkemesinin izni ile rehinli malların satışına izin verildiği görülmekteydi. İİK m. 295’teki bu
değişiklik, uygulamada yaşanan bu sorunun çözümüne ilişkin olarak yapılmıştır5. Öte yandan
satış konusundaki değerlendirmede 297’nci maddeye atıf yapılmaktadır. İİK m. 297’ye göre
satışa ilişkin izin kararını, komiserin görüşünü ve varsa alacaklılar kurulunun muvafakatini
aldıktan sonra asliye ticaret mahkemesi verecektir (İİK m. 297, 2)6. Ancak bu satışın
yapılabilmesinin, alacaklılar kurulunun muvafakatine bağlı olmasının uygulamada bazı
sorunları da beraberinde getireceği kanaatindeyiz7.
İİK m. 295’te yapılan bir diğer değişiklik ise “satış gelirinden rehinli alacaklıya rehin miktarı
kadar ödeme yapılması”na ilişkin düzenlemedir. Buradaki “rehin miktarı”, sadece ana para
bedelini değil aynı zamanda alacağa işleyen faizler ile takip giderlerini de kapsamaktadır8.
4. Kesin Mühletin Sözleşmelere Etkisi Bakımından Yapılan Değişiklik (İİK m. 296)
Kesin mühletin sözleşmeler bakımından sonuçları
Madde 296- (Değişik: 28/2/2018-7101/24 md.) Sözleşmenin karşı tarafının konkordato
projesinden etkilenip etkilenmediğine bakılmaksızın, borçlunun taraf olduğu ve işletmesinin
faaliyetinin devamı için önem arz eden sözleşmelerin devamı esastır. Bu sözleşmelerde yer alıp
da borçlunun konkordato talebinde bulunmasının sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğine, haklı
fesih sebebi sayılacağına yahut borcu muaccel hâle getireceğine ilişkin hükümler, borçlunun
konkordato yoluna başvurması durumunda uygulanmaz. Sözleşmede bu yönde bir hüküm
bulunmasa dahi sözleşme, borçlunun konkordatoya başvurduğu gerekçesiyle sona erdirilemez.
(Ek cümle:9/6/2021-7327/4 md.) Bu fıkra kapsamında geçici ve kesin mühlet süresince devam
eden sözleşmeler nedeniyle borçlanılan edimler karşılıklı olarak ifa edilir.
Borçlu, tarafı olduğu ve konkordatonun amacına ulaşmasını engelleyen aşırı külfetli sürekli
borç ilişkilerini, komiserin uygun görüşü ve mahkemenin izniyle herhangi bir zamanda sona
erecek şekilde feshedebilir. Bu çerçevede ödenmesi gereken tazminat, konkordato projesine
tabi olur. Hizmet sözleşmelerinin feshine ilişkin özel hükümler saklıdır.
4

Koç, Evren/Konuralp, Cengiz Serhat/Candemir, Mehmet Ünsal: 7327 Sayılı Kanun ile 2004 Sayılı İcra ve İflas
Kanunu’nun Konkordatoya İlişkin Hükümlerinde Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi, İstanbul 2021, s. 19.
5
TBMM Adalet Komisyonu 25.05.2021 tarihli Oturum Tutanağı, s. 71.
6
Ancak rehinli malın kıymetin takdir edilmesi için bilirkişi incelemesi yapılacaktır (bkz. HMK m. 266).
7
Aynı yönde bkz. Koç/Konuralp/Candemir, s. 20.
8
Koç/Konuralp/Candemir, s. 24.
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Maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yapılan değişiklik, İİK’nın 296’ncı maddesinin
gerekçesine de uygun olarak, sözleşmenin karşı tarafının konkordato projesinden etkilenip
etkilenmediğine bakılmaksızın, borçlunun taraf olduğu ve işletmesinin devamı için önem arz
eden sözleşmelerde devamlılığın esas olduğunu vurgulamıştır. Esasen bu değişiklik, komiser
ile mahkemeye yöneliktir. Zira borçlunun tarafı olduğu sözleşmeler, ancak komiserin uygun
görüşü ve mahkemenin izniyle herhangi bir zamanda sona erecek şekilde feshedebilir (İİK m.
296, 2, c. 1).
İİK m. 296, 1’deki bir diğer değişiklik, mühlet süresince devam eden sözleşmeler nedeniyle
borçlanılan edimlerin karşılıklı olarak ifa edileceğine ilişkindir. Fıkraya eklenen “edimlerin
karşılıklı olarak ifa edilmesi” ifadesi ile ifa edilecek karşılıklı edimlerin ve tam iki taraflı
sözleşmelerin eksiksiz ve tam olarak yerine getirileceği belirtilmektedir. Yapılan bu değişiklik
neticesinde, maddede belirtilen sözleşmelerin karşı tarafının ifa güçsüzlüğü def’ini ileri
sürmemesi amaçlanmıştır. Böylelikle işletmenin devamlılığı için zaruri nitelikteki
sözleşmelerde karşı tarafın, borçludan ödeme alamayacaklarını düşünerek kaçınmalarının
önüne geçilmek istenmiştir9.
Değişiklik ile artık sözleşmelerin borçlu tarafından feshedilmesi için sadece konkordatonun
amacına ulaşmasının engellenmesi şartı aranmamakta aynı zamanda bu sözleşmelerin aşırı
külfetli de olması gerekmektedir. Buradaki “aşırı külfet” kavramı ile konkordatonun amacına
ulaşmasının engellenmesi şartı pekiştirilmiş ve sözleşmenin kötüye kullanılması daha güçlü
hale getirilmiştir.
Söz konusu maddede yapılan son değişiklik ise olağanüstü fesih yetkisinin kullanımının
komiserin görüşünün yanında ayrıca mahkemenin iznine bağlanmasıdır. Eski düzenlemedeki
mahkemenin onayı şartı artık mahkemenin izni olarak değiştirilmiştir. Nitekim onay ve izin
kavramları mahkemenin olağanüstü fesih konusunda vereceği kararın sonuçlarından kaynaklı
sorumluluk bakımından farklılık göstermektedir.
5. Borçlunun Tasarruf Yetkisinin Kısıtlanması Hakkındaki Hükümde Yapılan Değişiklik
(İİK m. 297, 2)
Kesin mühletin borçlu bakımından sonuçları:
Madde 297- (Değişik: 28/2/2018-7101/25 md.) Borçlu, komiserin nezareti altında işlerine
devam edebilir. Şu kadar ki, m
(Değişik ikinci fıkra ühlet kararı verirken veya mühlet içinde mahkeme, bazı işlemlerin geçerli
olarak ancak komiserin izni ile yapılmasına veya borçlunun yerine komiserin işletmenin
faaliyetini devam ettirmesine karar verebilir.:9/6/2021-7327/5 md.) Borçlu, mahkemenin izni
dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemez, kefil olamaz ve ivazsız tasarruflarda
bulunamaz; taşınmazını, işletmenin faaliyetinin devamı için önem arz eden taşınırını ve
işletmenin devamlı tesisatını devredemez ve takyit edemez. Aksi hâlde yapılan işlemler
hükümsüzdür. Mahkeme bu işlemler hakkında karar vermeden önce komiserin görüşü ile
alacaklılar kurulunun muvafakatini almak zorundadır.
Borçlu bu hükme yahut komiserin ihtarlarına aykırı davranırsa mahkeme, borçlunun malları
üzerindeki tasarruf yetkisini kaldırabilir veya 292 nci madde çerçevesinde karar verir.
Birinci ve üçüncü fıkra kapsamında alınan kararlar 288 inci madde uyarınca ilân edilir ve ilgili
yerlere bildirilir.

9

Koç/Konuralp/Candemir, s. 28.
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Değişiklikten önce rehin tesisi, borçlunun kefil olması, borçlunun taşınmazı ile işletmesinin
devamlı tesisatının kısmen ya da tamamen devri ile takyidi ve ivazsız tasarrufların geçerliliği
asliye ticaret mahkemesinin iznine bağlıydı. Yapılan değişiklik ile bu işlemlere, “işletmenin
devamı için önem arz eden taşınırların devri” ilave edilmiştir10.
Maddede yapılan diğer değişiklik ise, asliye ticaret mahkemesinin yukarıda sayılan işlemlere
izin verebilmesi için artık alacaklılar kurulunun görüşüne değil muvafakatine ihtiyaç
duymasıdır. Hâl böyle olunca, eski düzenlemeye göre sadece görüşü alınan alacaklılar
kurulunun, artık muvafakatinin aranması, bu muvafakatin asliye ticaret mahkemesinin karar
vermesi bakımından şart olduğunu göstermektedir.
6. İflâs Eden Konkordato Borçlusunun Mal Varlığının Tasfiyesi Usulü Hakkında
Değişiklik (İİK m. 308, 2)
Konkordatonun tasdik edilmemesi ve borçlunun iflâsı:
Madde 308- (Değişik: 28/2/2018-7101/36 md.) Konkordato tasdik edilmezse mahkeme
konkordato talebinin reddine karar verir ve bu karar 288 inci madde uyarınca ilân edilerek ilgili
yerlere bildirilir. Borçlunun iflâsa tabi şahıslardan olması ve doğrudan doğruya iflâs
sebeplerinden birinin mevcut olması hâlinde mahkeme, borçlunun iflâsına resen karar verir.
(Ek fıkra:9/6/2021-7327/6 md.) Konkordato süreci iflâsla sonuçlandığı takdirde, iflâs kararını
veren mahkeme tasfiyenin basit veya adi tasfiye usulüne göre yapılmasına ve gerektiğinde adi
tasfiyenin komiserler tarafından yerine getirilmesine karar verir. Bu hâlde iflâs idaresine ait
görev ve yetkiler komiserler tarafından kullanılır.
Esasen tasfiye usulüne karar verilmesi asliye ticaret mahkemesinin görevi alanında değildir.
Zira iflâs prosedüründe, iflâs dairesi iflâs kararının kendisine tebliğinden itibaren en geç iki ay
içinde tasfiyenin adi veya basit şekilde yapılacağına karar vermek zorundadır (İİK m. 208, 3).
Söz konusu değişiklik ile iflâs dairesinin tasfiye usulünü belirlemesi görevi, konkordato süreci
sonunda verilen iflâs kararı üzerine asliye ticaret mahkemesine verilmiştir. Asliye ticaret
mahkemesi tasfiye usulüne ilişkin kararını, iflâsa hükmettiği duruşmada iflâs kararı ile birlikte
verir. Öte yandan maddede asliye ticaret mahkemesinin basit veya adi tasfiye usulüne karar
verebileceği belirtilmiş, ancak tasfiyenin tatiline (İİK m. 217) karar verip vermeyeceği
hususuna değinilmemiştir. Kanaatimizce, konkordato talep eden borçlunun mal varlığı
düşünüldüğünde bu pek mümkün gözükmese de, eğer müflisin masaya ait hiçbir malı
bulunmazsa asliye ticaret mahkemesi pekâlâ tasfiyenin tatili kararı da verebilir.
Bir diğer değişiklik, konkordato süreci sonunda iflâsa karar verilmesi hâlinde, asliye ticaret
mahkemesine konkordato komiserini iflâs idaresinin yerine geçirme yetkisi tanınmış olmasıdır.
Ne var ki, maddedeki “gerektiğinde” ifadesinden, asliye ticaret mahkemesinin komiserleri iflâs
idaresi olarak görevlendirmesi noktasında bir takdirinin bulunduğu sonucuna ulaşılmaktadır.
Burada üzerinde durulması gereken asıl mesele, görevlendirmenin hangi hâllerde gerekip
gerekmediğidir. Elbette, asliye ticaret mahkemesinin konkordato sürecini göz önünde
bulundurarak görevlendirme yapması gerekir. Yani geçici veya kesin mühlet içinde ya da tasdik
talebinin reddine karar verilmesine göre mahkemenin komiserleri iflâs idare memuru olarak
görevlendirmesi değişiklik gösterecektir.

10

Taşınırların, işletmenin devamı için önem arz edip etmediği hususunda bilirkişiye başvurulabilir (HMK m. 266,
1).
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Mesela daha geçici mühletin içinde iken borçlu hakkında iflâs kararı verilmişse, komiser
konkordato dosyasına ve dolayısıyla borçlunun mal varlığı hakkında herhangi bir bilgiye tam
anlamıyla hakim olmadığından mahkeme bu ihtimalde komiseri iflâs idaresi olarak
görevlendirmemelidir.
Mevcut değişiklik birçok başka sorunu da beraberinde getirmektedir. İflâs prosedüründe iflâs
idaresi icra mahkemesinin gözetimi altındadır. Peki, mahkemenin komiserleri görevlendirmesi
neticesinde, komiserler hangi makamın gözetimi altında olacaktır, görevlendirmeyi yapan
asliye ticaret mahkemesinin mi yoksa icra mahkemesinin mi? Mevcut düzenlemede bu konuya
bir açıklık getirilmemiştir. Şayet iflâs prosedürünü esas alırsak genel kuraldan dolayı
komiserler iflâs idaresi olarak atandığından, gözetim makamının icra mahkemesi olduğu
söylenebilir. Öte yandan komiserleri iflâs idaresi olarak asliye ticaret mahkemesi
görevlendirdiğinden, asliye ticaret mahkemesinin gözetim makamı olduğu da düşünebilir11.
İflâs idaresine birinci alacaklılar toplanması aday gösterirken (İİK m. 223, 1), bu değişiklik ile
asliye ticaret mahkemesi doğrudan komiserleri iflâs idaresi olarak görevlendirebilir.
Alacaklıların mahkemenin görevlendirdiği komiserleri istememesi hâlinde hangi yola
başvurabileceği de belirsizliğini korumaktadır.
Görevlendiren komiserlerin istifa etmesi hâlinde nasıl bir yol izleneceği, hangi ücret tarifesinin
uygulanacağı da cevabı gereken diğer sorulardır.
Son tahlilde, yoruma açık ve belirsizlikler taşıyan bu hususların pozitif bir düzenleme ile
belirlenmesinin yerinde olacağı kanaatindeyiz.
7. Konkordatonun Komiserin İzniyle Akdedilmiş Borçlara Etkisi Hakkında Yapılan
Değişiklik (İİK m. 308/c, 4)
Konkordatonun hükümleri
Madde 308/c- (Değişik birinci cümle:9/6/2021-7327/7 md.) Kredi kurumları tarafından verilen
krediler de dâhil olmak üzere geçici mühlet kararından sonra komiserin izniyle akdedilmiş
borçlar, adi konkordatoda konkordato şartlarına tabi değildir, temerrüt hâlinde mühlet sırasında
dahi icra takibine konu edilebilir ve 206 ncı madde kapsamında rehinli alacaklardan hemen
sonra, diğer bütün alacaklardan önce ödenir; malvarlığının terki suretiyle konkordatoda yahut
sonraki bir iflâsta 248 inci madde kapsamında masa borcu sayılır. Aynı kural karşı edimin
ifasını komiserin izniyle kabul eden borçlunun taraf olduğu sürekli borç ilişkilerindeki karşı
edimler için de geçerlidir.
Esasen değişiklikten önce zaten mühlet içinde komiserin izniyle akdedilmiş borçlar rehinli
alacaklardan önce ödeniyor ve rehinli alacakların aksine bu alacaklar için muhafaza tedbiri
alınabiliyor ve satış işlemleri de gerçekleşebiliyordu. Değişiklik ile öğretide ve uygulamada
kabul edilen ancak mahkemelerce bazen yanlış olarak yorumlanan bu husus, yasal bir
düzenlemeye kavuşturulmuş oldu.
Değişiklikte iflâs süreci ile ilgili İİK’nın 206’ncı maddesine atıf yapıldığından, söz konusu
maddenin sadece konkordato borçlusunun iflâsına karar verilmesi hâli ile ilgili olduğunu
söyleyebiliriz.
Son tahlilde, komiserin izni ile akdedilmiş borçlar, borçlunun iflâsı hâlinde sıra cetvelinde
rehinli alacaklardan sonra, İİK m. 206, 4’te belirtilen diğer tüm alacaklardan önce ödenir.

11

Komiserlerin tasfiye sürecinde asliye ticaret mahkemesinin nezaretinde olduğu yönünde bkz.
Koç/Konuralp/Candemir, s. 39.
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Öte yandan maddeye eklenen “248’inci madde kapsamında” ifadesi ile bu alacakların masa
borcu sayıldığı da göz önünde bulundurulduğunda, bu alacaklar rehinli alacaklardan sonra
ancak diğer tüm alacaklardan önce tam olarak ödenecektir.
8. İcra ve İflâs Kanuna Eklenen Geçici Madde
GEÇİCİ MADDE 17 – 223 üncü maddenin altıncı fıkrası uyarınca iflâs idare memurları listesi
oluşturuluncaya kadar listeden görevlendirme usulü dikkate alınmaksızın iflâs idare memuru
görevlendirilir. Bir kişinin eş zamanlı olarak beşten fazla dosyada memur olarak görev alma
yasağının takibi amacıyla, görevlendirilen iflâs idare memurları, icra mahkemesinin bağlı
bulunduğu bölge adliye mahkemesi bilirkişilik bölge kuruluna bildirilir.
Şu an itibariyle, iflâs idare memurları listesi daha oluşturulmamıştır. Ancak mevcut iflâs idare
memurlarının beşten fazla dosyada görev alamamalarına ilişkin düzenleme uygulanmaktadır.
SONUÇ
1. İflâs idare memurları, artık bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan iflâs idare
memurları listesinden seçilecektir. Listede görevlendirilecek birinin bulunmaması hâlinde liste
dışından görevlendirme yapılacak ve bu durum bölge kuruluna bildirilecektir. Ancak liste
oluşturuluncaya kadar listeden görevlendirme usulü dikkate alınmaksızın iflâs idare memuru
görevlendirilecektir. Üç kişiden oluşan iflâs idare memurları, yeminli mali müşavir, serbest
muhasebeci mali müşavir ve hukukçudan oluşması zorunlu olacaktır. Bir iflâs idare memuru,
eş zamanlı olarak beşten fazla dosyada görev alamayacaktır. Görevlendirilen iflâs idare
memurları, icra mahkemesinin bağlı bulunduğu bölge adliye mahkemesi bilirkişilik bölge
kuruluna bildirilecektir.
2. Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden, bir bütün halinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir
elde edileceği anlaşılan mal ve hakların yanında bu mal ve hakları bünyesinde bulunduran
işletmeler de bir bütün hâlinde satılacaktır.
3. Rehinli malın konkordato projesine göre işletme tarafından kullanılması öngörülmüyor veya
kıymeti düşecek veya muhafazası masraflı olacak ise mahkeme komiserin görüşü ile alacaklılar
kurulunun muvafakatini alarak satışa izin verilebilecektir.
4. Geçici veya kesin mühlet süresince devam eden sözleşmeler nedeniyle borçlanılan edimler
karşılıklı olarak ifa edilecektir. Öte yandan borçlu, tarafı olduğu ve konkordatonun amacına
ulaşmasını engelleyen aşırı külfetli sürekli borç ilişkilerini, komiserin uygun görüşü ve
mahkemenin izniyle herhangi bir zamanda sona erecek şekilde feshedebilecektir.
5. Borçlu mahkemenin izni dışında artık işletmenin faaliyetinin devamı için önem arz eden
taşınırını ve işletmenin devamlı tesisatını devredemeyecek ve takyit edemeyecektir.
6. Konkordato süreci iflâsla sonuçlandığı takdirde, iflâs kararını veren mahkeme, tasfiyenin
basit veya adi tasfiye usulüne göre yapılmasına ve gerektiğinde adi tasfiyenin komiserler
tarafından yerine getirilmesine karar verecektir.
7. Kredi kurumlarınca verilen krediler de dâhil olmak üzere geçici mühlet kararından sonra
komiserin izniyle akdedilmiş borçlar, adi konkordatoda konkordato şartlarına tâbi
olmayacaktır.
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ÖZET
Özgün metnin ve çeviri metnin karşılaştırmalı çözümlemesinin düzenli bir biçimde yapıldığı
çeviri eleştirisi, nitelikli çevirmen ihtiyacının artmasıyla giderek daha fazla önem
kazanmaktadır. Karşılaştırmalı çözümlemenin amacı, çeviri metnin hangi unsurların etkisi
altında hedef dile aktarıldığı ve kaynak metinden sapmaların nedenlerini araştırmaktır. Bu
çalışmada, dünyaca ünlü yazar Albert Camus’nün 1956 yılında yayımlanan ve yazarın edebiyat
dünyasında apayrı bir yeri olduğu herkes tarafından kabul edilen Düşüş adlı eserinin üç farklı
çevirmen tarafından Türkçe’ye yapılan çevirileri, çeviri eleştirisi bağlamında karşılaştırmalı
olarak incelenmiştir. Akademik anlamda bir felsefeci sayılmayan Camus, yine de önemli felsefî
görüşler ortaya koymuş, Soren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche ve Martin Heidegger gibi
filozofların başlattığı geleneği izleyerek insanın dünya içindeki konumuna anlam ve eylem
açısından bakmış, Hıristiyanlığın simgelerini kullanma çabasını yansıttığı Düşüş adlı eserinde,
din dışı, insancıl bir ahlâk anlayışının kolaya kaçan biçimlerini zekice alaya almıştır.
Camus’nün Düşüş adlı eserinin üç farklı çevirisini incelediğimiz bu çalışma üç aşamadan
oluşmaktadır: Birinci aşamada, kaynak metnin daha iyi anlaşılması amacıyla yazarın yaşadığı
dönem, kişiliği, edebî kimliği, üslûbu ve vermek istediği mesaj açıklanmıştır; ikinci aşamada,
kitabın tarihi, türü, içeriği ve dili, kelime seçimi ve hangi amaçla yazıldığı açıklanmıştır; ve
üçüncü aşamada, kaynak metni oluşturan çeşitli cümleler rastgele seçilip, bu cümlelerin farklı
üç çevirideki karşılıkları bulunmuş ve kaynak metindeki cümleler ile çeviri metinlerdeki
karşılıkları arasındaki ilişki, çeviri stratejileri ve Gideon Toury’nin erek-odaklı çeviri yaklaşımı
çerçevesinde değerlendirilmiştir. Çalışmada elde edilen bulgularda, üç farklı çevirmenin çeviri
için hangi stratejilerden yararlandıkları ortaya konulmuştur. Yapılan çalışmada amaç, çeviri
metinlerin iyi-kötü şeklinde değerlendirilmesi değil, kaynak metin ve çevirileri arasında
yapılacak karşılaştırmalı çözümlemeler için bir kaynak ortaya koymaktır.
Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çeviri Eleştirisi, Çeviri Stratejileri, Çevirmen
A COMPARATIVE STUDY ON THE TURKISH TRANSLATIONS OF ALBERT
CAMUS’S NOVEL ‘LA CHUTE’ IN TERMS OF TRANSLATION CRITICISM
ABSTRACT
Translation criticism, which is a comparative analysis of the original text and the translated text
in a methodical way, has become more important with the increasing need for qualified
translators. The aim of the comparative analysis is to research under which factors the text was
translated into the target language and to find the deviations from the source text. In this study,
the three different Turkish translations of the novel ‘La chute’ written by the worldwide known
writer Albert Camus and published in 1956 were examined comparatively in terms of
translation criticism.
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Camus, who is not regarded as a philosopher academically, still presented important
philosophical views and analyzed the position of man in the world from the point of meaning
and action by following the tradition led by the philosophers such as Soren Kierkegaard,
Friedrich Nietzsche and Martin Heidegger. In his novel ‘La Chute’, in which he represented
the effort of using the christian symbols, he made fun of easy-going forms of humanist and nonreligious moral sentiment in a subtle way. This study, in which we studied the three different
translations of ‘La Chute’ written by Camus, consists of three stages. In the first stage, the era
in which the writer lived, his personality, his literary identity, his style and the message he wants
to give were explained so that the source text can be understood better; in the second stage, the
date of the book, its type, content and language, and the choice of words and the reason of
writing were explained, and in the third stage, different sentences were chosen randomly from
the source text and their equivalents were found in the three different translations, and then the
relation between the original sentences and their equivalents in three different translations were
examined in terms of translation strategies and Gideon Toury’s target-oriented approach. In
the findings obtained in the study, the strategies that the three translators used to translate the
text were presented. The aim here is not to evaluate the translations as good or bad, but to
present a source for comparative analysis between a source text and its translations in the future.
Keywords: Translation, Translation Criticism, Translation Strategies, Translator
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ABLUKA ALTINDAKİ KAVRAM:
ADLANDIRMALAR ÜZERİNDEN “EŞKIYALIĞA” TEREDDÜTLÜ BİR
YAKLAŞIM
Dr. Eren YILDIRIM
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Dili ve Edebiyatı
ORCID: 0000-0001-5412-8278
ÖZET
Bu bildiri, hem bir meslek hem de yasa dışı bir oluşum olarak eşkıyalığın ortaya çıktığı ilk
günden bu güne değin geçen sürede kavramın altında yatan ayrışmayı, ötekileştirmeyi ve suça
itilme durumunu kelimenin ilk aşamada etimolojik; daha sonra da semantik açıdan ele
alınmasını ve 1950-1980 arası eşkıyalığı konu edinen romanlardan örnekler vererek olgunun
etraflıca değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Sosyal bilimler adına çoğu kez ön yargılı bir
bakış açısıyla/okumayla yaklaşılan ancak tarihî süreç içerisinde hızla mitosa dönüşen
eşkıyaların adlandırılma sorunu ve bu adlandırma üzerinden devlet (ler)in olguya
yaklaşımlarındaki tavrı tesadüf değildir. Buradan hareketle, kavramın dönem dönem
zalimleşen/canavarlaşan mücrimler için kullanıldığı anlaşılırken dönem dönem de halk
tarafından kahramanlık mertebesine yükseltilen suçlular için de kullanıldığı fark edilir. Ancak
burada dikkati çeken önemli nokta, devlet (ler)in eşkıyalığı nasıl tanımladığı ve bu tanım
üzerinden yasa dışında kalan bu kişilere karşı ne gibi politikalar/yaptırımlar uyguladığıdır.
Çünkü kavrama yaklaşım aynı zamanda meşru şiddet kullanım hakkını elinde bulunduran
meşru iktidarın eşkıyalarla mücadelesini de şekillendirmektedir. Bu bağlamda
değerlendirildiğinde, “eşkıya” mefhumunun celâli adlandırmasıyla başlayan tartışmalı süreci
levend, suhte, sekban, şaki, eşkıya, efe, mehkûm ve terörist olmaya kadar uzanan bir kavram
kargaşasını kapsamaktadır. Türkçede eşkıya ile aynı anlama gelen -en azından edebiyat
sahasında- “efe” kelimesinin daha meşru bir zemine çekilerek kutsallaştırılmasının nedeni bu
bildiride açıklanması amaçlanan bir başka sorunu dile getirmeyi hedeflemektedir. Sözlük
anlamlarının dışında bu kişilerin neden bedbaht oldukları, bahtı kara kişiler olarak
tanımlandıkları ve yasanın dışında kalma hâlleri açıklanması amaçlanan bir başka sorunu
irdelemektedir. Tüm bu bilgiler ışığında Türkçe başta olmak üzere kelimenin Kürtçe, İngilizce,
Almanca ve İtalyancadaki karşılıklarına yer verilecek ve farklı coğrafyalarda eşkıyaların nasıl
algılandıklarına değinilecektir.
Anahtar Kelimeler: Türk Dili ve Edebiyatı, Yeni Türk edebiyatı, eşkıya, efe, roman,
anlambilim, suç, şiddet
CONCEPT UNDER BLOCKADE:
A HESITANT APPROACH TO “BANDITRY” THROUGH NOMENCLATURES
ABSTRACT
This paper aims to deal with the separation, marginalization and delinquency underlying the
concept from the first day of banditry as both a profession and an illegal formation to this day,
firstly from an etymological point of view and then from a semantic point of view and to
evaluate the phenomenon in detail by giving examples from the novels dealing with banditry
between 1950-1980.
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The problem of naming the bandits, which is often approached with a biased
perspective/reading on behalf of social sciences, but quickly turned into a myth in the historical
process, and the attitude of the state(s) in their approach to the phenomenon through this naming
is not a coincidence. From this point of view, while it is understood that the concept is used for
criminals who become cruel/monstrous from time to time, it is noticed that it is also used for
criminals who are raised to the level of heroism by the public from time to time. However, the
important point that draws attention here is how the state(s) define banditry and what
policies/sanctions it imposes against these people who are outside the law through this
definition. Because the approach to the concept also shapes the struggle of the legitimate power,
which has the right to use legitimate violence, against the bandits. When evaluated in this
context, the controversial process of the notion of "bandit", which started with the naming of
celâli, includes a confusion of concepts extending to being levend, suhte, sekban, şaki, bandit,
efe, prisoner and terrorist. The reason why the word "efe", which means the same as bandit in
Turkish -at least in the field of literature- has been taken to a more legitimate ground and
sanctified, aims to express another problem that is aimed to be explained in this paper. Apart
from their dictionary meanings, it examines another problem that aims to explain why these
people are miserable, they are defined as unfortunate people and their state of being outside the
law. In the light of all this information, the meanings of the word in Kurdish, English, German
and Italian, especially in Turkish, will be included and how bandits are perceived in different
geographies will be mentioned.
Keywords: Turkish Language and Literature, Modern Turkish literature, bandit, hero, novel,
semantics, crime, violence
GİRİŞ
Eşkıyalık üzerine yaşanan ihtilaf dışında kelimenin semantik ve etimolojik yapısı da kökleri
derinlerde yatan bir ayrılığı/uzlaşmazlığı gözler önüne serer. Eşkıya olarak adlandırılan
kişilerin sergilemiş oldukları eylemler sonucunda bir halk kahramanı mı, yoksa halkın malınacanına kasteden ve yarattıkları şiddet tekeliyle halkta korku uyandıran “adi” suçlular mı
oldukları tartışması hâlâ güncelliğini korurken kelimenin semantik dönüşümü bazı açmazları
da beraberinde getirir. Var olan ihtilaf akademik çalışmalara da yansımış, eşkıyalar hakkında
kaleme alınan çalışmalarda araştırmacıların ortak bir görüş üzerine uzlaşamadıkları fark
edilmiştir. Kısaca, topluma ve akademik çalışmalara yansıyan ayrışma, kelimenin semantik
yapısında da kendini hissettirir. Türkçede 1519’da Celâli İsyanlarıyla başlayan tanımlama
süreci, zaman içerisinde farklı adlandırmalara/kavramlara dönüşerek son evrede “terörist” gibi
korku uyandıran bir etiketlemeyle nihayete erer. Bu noktada adlandırmalar üzerinden siyasal
iktidarın da birtakım politikalar benimsemesi ve bu politikaları ülkenin coğrafi konumuna göre
şekillendirmesi, eşkıyalık olgusunu açmaza sürükleyen başka bir sorun olarak gözler önüne
serer. Türkiye’nin batısında bu tarz yasa dışı faaliyetlerde bulunan kişiler “efe” olarak
adlandırılıp daha çok “romantik” bir bakış açısıyla ele alınırken ülkenin doğusunda eşkıyalık
hareketlerine karışan kişiler kelimenin sözlük anlamıyla eşkıya, yani vatan haini, kıyıcı ve
şiddet eğilimi taşıyan “adi suçlular” olarak adlandırılır. Zira her iki adlandırma Türk
edebiyatında 1950-1980 arası eşkıyalığı konu edinen romanlarda aynı anlamda kullanılmış
ancak Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük’te bahse konu kelimeler farklı anlamlara
gelecek şekilde açıklanmıştır. Bu durum da olgunun zaman zaman anlaşılmasının önüne
geçmiştir.
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Birbirinden farklı adlandırmalar nedeniyle eşkıyalığın semantik yapısında meydana gelen
değişiklikler ve bu değişikliklerin 1950-1980 arası eşkıya temasını işleyen romanlara yansıması
örnekler üzerinden bu bildiride ele alınacaktır. Dönemin politik ve sosyolojik şartları dışında
yazarların dünya görüşlerine göre eserlerinde eşkıya mı yoksa efe kelimesine mi yer verdikleri,
eşkıya veya efe olarak adlandırılan bu kişilerin yasa dışında kalma eylemlerini romanlarında
nasıl kurguladıkları yine bu bildiride ele alınacak ana meseleler arasındadır. Yukarıda
vurgulanan bilgiler ışığında, bu bildiride daha çok adlandırmalar üzerinde durulacak ve
konunun çok daha net anlaşılabilmesi için bahse konu tarih aralığındaki romanlardan örnekler
verilerek var olan “sorun” dile getirilecektir.
ADLANDIRMA YAZGISI: HAİNLER VE KAHRAMANLAR
Eşkıyalığın yasa dışı bir oluşum olarak kabul edilmesinin ardından kelimeye olan yaklaşım
birbirine yakın adlandırmalar ve tanımlar üzerinden ilerlemiştir. Daha çok bireysel bir
isyan/başkaldırı örneği olan eşkıyalık, zaman zaman kolektif bir yapıya dönüşme potansiyelini
de içinde barındırır. Ancak yapılan tanımlarda olgunun daha çok bireyselliği üzerinde
durulduğu görülür. Söz konusu ortak adlandırmalar ve olgunun bireyselliği evrensel bir eşkıya
mitinin de yaratılmasına yol açmış ve birbirinden farklı coğrafyalarda eşkıyalık aynı bakış
açısıyla ele alınmıştır. Buradan bahisle, Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük’e bakıldığında
eşkıya; “Dağda, kırda yol kesen hırsızlar, haydutlar” (TDK, https://www.sozluk.gov.tr/ kelime:
eşkıya. Erişim tarihi: 09.08.2021) olarak tanımlanır. Tanımda geçen “dağda, kırda” vurgusuyla
dikkati çeken ilk özellik eşkıyalığın kırsalda beliren bir olgu olmasıdır. Aynı kelime Ferit
Devellioğlu tarafından hazırlanan Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat’ta (2005) “şakî”
maddesinde karşılık bulur.1 Şakî kelimesine bakıldığında ise; “1. Bahtsız, fenâ hareketli,
haylaz, hâbis. 2. Haydut, yol kesen” (2005: 977) tanımıyla karşılaşılır. Ancak etimolojik bir iz
takip edildiğinde “şakî” kelimesinin de “şekavet” kökünden türediği görülür. Burada okur bir
kez daha şekavet kelimesinde “bedbahtlık”, “bahtı karalık” ve “kutsuzluk” ifadeleriyle
karşılaşır. Gerek Türk Dil Kurumu gerekse Ferit Devellioğlu tanımlarının ortak özelliği ise
eşkıyaların “haydut” ve “hırsız” olmalarına yapılan vurguyken Devellioğlu’nda öne çıkan ve
genelde gözden kaçırılan vurgu ise “bahtsızlık”tır. Mesleği hırsızlık ve yağma-talan olan
eşkıyanın neden bahtsız veya kutsuz olduğu ise manidardır. Kısaca, bir hayduttun bahtsız veya
bahtı kara olarak tanımlanması, ilk aşamada Türk Dil Kurumu tarafından yapılan güncel
tanımla çelişmektedir.
Adlandırmalar üzerinden benzer bir ayrılığın, ötekileştirmenin ve çıkmazın “efe” kelimesi
üzerinden de yaşandığı görülür. Efe, hemen birçok kaynakta daha çok eşkıyayı veya eşkıyalığı
ifade etmek için kullanılan bir kelimeyken okur, Güncel Türkçe Sözlük’te farklı bir tanıma şahit
olur; “1. Yiğit, özellikle Batı Anadolu köy yiğidi, zeybek. 2. Ağabey. 3. Kabadayı. 4. Kaptan”
(TDK, https://www.sozluk.gov.tr/ kelime: efe. Erişim tarihi: 09.08.2021). Güncel Türkçe
Sözlük’te “efe” kelimesinin açımlamasında özellikle vurgulanan “Batı Anadolu köy yiğidi,
zeybek ve kabadayı” ifadeleri, kelimenin eşkıyalığa yakınlığını işaret etmektedir. Ancak
olgunun hırsızlık veya haydutluk boyutunda ele alınmadığı da dikkati çeken başka bir noktadır.
Eşkıya ve efe kelimeleri üzerine yaşanan uzlaşmazlık, 1950-1980 arası eşkıya temalı romanlara
da yansır.

1

Eşkıya, Arapça şaki kelimesinin çoğuludur. İlgili madde için bk. Devellioğlu, F. (2005). Osmanlıca- Türkçe
ansiklopedik lügat (Yay. haz. Aydın Sami Güneyçal). Kitabevi Yayınları. s. 977.
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Kaleme aldığı eşkıya romanlarıyla dönemin öne çıkan yazarlarından Murat Sertoğlu, bu
bildiride sorun edinen eşkıya-efe kavramları hakkında Atçalı Kel Mehmet Efe (1969)
romanında aslında eşkıyalığın efeliği, efeliğin de eşkıyalığı karşıladığını şu cümlelerle okura
açıklamaktadır:
“Basit bir ırgattı. Dağa çıktı efelik yapıyor. Efelik ne demek? Buna eşkıyalık derler.
Buralarda eşkıyalara efe derler de” (Sertoğlu, 1969: 191).2
Eşkıyalığın efelikle, efeliğin de eşkıyalıkla iç içe geçtiği bu adlandırmalarda Güncel Türkçe
Sözlük’ün efe tanımında yer almayan “haydut” ve “hırsız” ifadeleri kavramın tam olarak
anlaşılmasının önüne geçmekte ve mevcut bir ikiliğe de işaret etmektedir. Tüm bu bilgiler
dışında, 1895-1910 arası İzmir Ödemiş’te şekavet olaylarına karışan ve dağda kaldığı süre
boyunca siyasal iktidarı oldukça zor durumda bırakan Çakırcalı Mehmet Efe de birçok edebî
ve teorik kaynakta “efe” olarak adlandırılmaktadır.3 Özetle, Türkiye’nin batısında eşkıyalığa
tevessül eden ve “adi” suçlar kapsamında değerlendirilen mücrimlerin “haydut” veya “hırsız”
olarak adlandırılmadığı bir başka sorunun da varlığına işaret etmektedir:
“(…) Batıda dağa çıkana efe diyorlar. Doğu’da eşkıya diye anılır. Urfalı Nazif de bir
eşkıyadır. Ama Fransız’a karşı Kurtuluş Savaşı’nda kahramanca vuruşmuştur, yiğitçe
savaşmıştır” (Bayrak, 2014: 205).4
Güncel Türkçe Sözlük’te ve Ferit Devellioğlu tarafından hazırlanan Osmanlıca-Türkçe
Ansiklopedik Lûgat’ta kavramın tanımı yukarıdaki gibi yapılırken eşkıyalığın siyasi/politik bir
mefhuma dönüşmesi çok daha eskiye dayanır. Osmanlı Devlet’inde 16 ve 17. yüzyıllarda
ekonomik, siyasi ve askerî nedenlerle baş gösteren Celâli İsyanları belki de eşkıyalık olgusu
için gerçek bir kırılma noktası oluşturur. Bu tarihe kadar sadece kırsalda beliren isyanları ve
“adi” suçları ifade etmek için kullanılan eşkıya mefhumu, Şeyh Celâl ve beraberindeki ayrılıkçı
grubun Devlete isyan etmesi sonucu tam anlamıyla siyasi bir söyleme dönüşür. Osmanlılarda
eşkıya kelimesinin karşılığı ve kavramın giderek siyasallaşması hakkında Mücteba İlgürel şu
bilgilere yer verir:

2

Bu sayfada ve sonraki sayfalarda teorik kaynaklardan ve romanlardan yapılacak doğrudan alıntılar, yazarların
eserlerine sadık kalma düşüncesiyle hiçbir değişiklik yapmadan çalışmaya aktarılacaktır.
3
Çakırcalı’nın “efe” olarak adlandırıldığı bazı eserler için bk. Sun, Z. B. (1941). Çakıcı efe. Ticaret Matbaası;
Sertoğlu, M. (1965). Çakırcalı Mehmet efe. İtimat Kitapevi; Yaşar Kemal (2014). Çakırcalı efe. Yapı Kredi
Yayınları.
4
Çakırcalı’da görülen benzer bir adlandırma tarihte Aydın İhtilali’nin başlatıcısı kabul edilen Atçalı Kel Mehmet
Efe’de de görülür. Atçalı, hem tarihî hem de edebî kaynaklarda ülkenin batısına has o “kadim” adlandırmayla
yerini alarak eserlerde kendisinden “efe” diye bahsedilir. Atçalı Kel Mehmet Efe ve Aydın İhtilali hakkında
yapılan bir çalışma için bk. Uluçay, Ç. (2013). Atçalı kel Mehmet efe. Ötüken Yayınları. Ege’nin bilinen en ünlü
eşkıyası Çakırcalı Mehmet Efe’nin hayatını konu edinen ve 1995’te Afet İnan Ödülü alan bir diğer çalışma için
bk. Yetkin, S. (2003). Ege’de eşkıyalar. Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
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“Genel olarak soygun yapıp halkın malına ve canına kasteden, etrafı haraca kesen gruplar
için İslâm tarihinde ‘yol kesen’ anlamında harrâbe veya kuttâu’t-tarîk’ tabirleri
kullanılmıştır. Osmanlılar’da ise ikinci tabire rastlanmakla birlikte bu tip faaliyetlerde
bulunanlara daha ziyade şaki şaki ve bunun çoğulu olarak eşkıya eşkıya denmiştir.
Osmanlı kaynaklarında ayrıca Celâli Celâlî, eşirrâ, harâmi, haramzâde, türedi, haydut
(hayduk), uğru kelimeleri de eşkıya karşılığı olarak kullanılmıştır” (1995: 466).
İlgürel’in aktardığı bilgiler ışığında kavrama bir kez daha ayna tutulursa önceki tanımlarda
olduğu gibi burada da hırsızlığa, davranıştan gelen soysuzluğa ve yol kesmeye vurgu yapıldığı
görülür. Okur, ilk defa Celâli İsyanına karışanlarla eşkıyalar arasında paralel bir adlandırmaya
şahit olur. İmparatorluk, merkezden uzak, kırsalda beliren ayrılıkçı hareketleri “eşkıya”
kelimesiyle eşleştirerek hem bu kişilerle mücadele yöntemini değiştirmeyi amaçlamış hem de
kavrama siyasi bir anlam yükleyerek kelimeyi tam anlamıyla bir yapıbozuma uğratmıştır.
İmparatorluk’un böyle bir politika benimsemesindeki amacı sorunu bütüncül bir anlayışla
çözerek özellikle kırsalda beliren isyanları bastırmak istediği yönündedir:
“İtaatsizlik Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk kez rastlanan bir olgu değildi. Merkezi
yönetim 1519’daki Şeyh Celal isyanından sonra tüm asilere, eşkıyalara ve adi haydutlara
celali adını vermiş, celali muamelesi yapmıştı. Bu yafta, tüm eşkıyaları Şeyh Celal’in
mirasıyla isyanıyla ve Osmanlı toplumundaki, İran’ın Şii nüfusuyla yeraltı bağlarının
kurulmasını sağlayan ve devletin denetim gücünü tehdit eden esaslı ideolojik değişimle
özdeşleştiriyordu” (Barkey, 2016: 158).
Celâlilerle mücadelesini siyasi bir zemine taşıyarak meşru şiddet kullanım hakkını elinde
bulunduran İmparatorluk, aynı dönemde asker kaçakları, suhteler, levendler ve sekbanlar için
de eşkıya ifadesini kullanıp bu kişilerle mücadelesini giderek sertleştirmiştir (Barkey, 2016:
161). Bahsedilen bilgiler doğrultusunda bir kez daha Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük’e
bakıldığında İmparatorluk’un bu kadim mirasının günümüze kadar ulaştığı anlaşılır. Güncel
Türkçe Sözlük’te celâli kelimesi ve kavramın siyasallaşması şu cümlelerle açıklanır: “İlk olarak
Yavuz Sultan Selim döneminde ortaya çıkıp devlete isyan eden Bozoklu Derviş Celâl’in
adamlarına ve ondan yana olanlara, sonraları da ortaya çıkan bütün eşkıyalara verilen ad”
((TDK, https://www.sozluk.gov.tr/ kelime: celâli. Erişim tarihi: 10.08.2021). İmparatorluk
sınırları içerisinde meydana gelen Şii isyanlarına eşkıya yakıştırması yapan ve kırsalda
oluşabilecek tüm ayaklanmaların önünde geçmek isteyen Osmanlı Devleti, kavramın ilk kez
siyasallaşmasına neden olması dışında bahse konu celâli-eşkıya ikiliğini/belirsizliğini
günümüze kadar da taşımıştır. Kısaca yoluna bedbaht, bahtı kara ve kutsuz olarak başlayan
eşkıya, 16 ve 17. yüzyıllarda celâli, suhte, levend, sekban daha sonra hırsız ve haydut,
1970’lerin sonunda da teröristliğe kadar uzanan bir serüvenin faili konumuna gelir. Eşkıyalığa
dair “olumsuz” görüşlerini muhtelif romanlarında ele alan Kemal Tahir, Yediçınar Yaylası
(1957) romanında eşkıya Gürcü Nebioğlu’ndan yola çıkarak bu kişileri “celâli” olarak
adlandırmayı tercih eder:

389

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES & HUMANITIES
18-19 Sep, 2021 / MUŞ-TURKEY
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https:// www.ispecongress.org/
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

“Bu dediğim mesele tam iki yüz yirmi altı yıl öncenin bir meselesi… Gürcü Nebioğlu
namında bir eşkıya, başına derya gibi asker biriktirip Osmanlı’nın İstanbul şehrini talana
gidiyor. Üsküdar denizinin kıyısında çadır kuruyor. Yiğit başlarının içinde Haydaroğlu,
Katırcıoğlu gibi Celâliler var” (2015: 19).
Tahir’in eşkıyaları adlandırmak için kullandığı “celâli” kelimesinin tesadüf olmadığı tahmin
edilirken benzer bir yaklaşım Abdullah Ziya Kozanoğlu’nda da görülür. Kozanoğlu, kaleme
aldığı Dağlar Delisi (1951) romanında Üsküdar’ı kuşatan yeniçeriler ve sipahiler için “şaki”
yakıştırması yapmaktadır (1951: 13). Kozanoğlu aslında şaki yakıştırmasıyla bu kişilerin
İmparatorluk sınırları içerisinde eşkıyalık hareketlerine karışmalarına atıf yapmak ister.
Etimolojik ve semantik olarak diğer dillere göz atıldığında eşkıya kelimesi tıpkı Türkçedeki
gibi benzer anlamları karşılar. Yasa dışı bir olgu olarak eşkıyalığın toplumda yarattığı
olumlu/olumsuz etkiden ziyade kelimenin işaret ettiği adlandırmalar öne çıkarken burada bir
kez daha bu kişilerin bedbaht, bahtı kara ve mecbur olma hâllerine yer verilir. Ahmet Özcan
“Ama Eşkıyalık Çağı Kapandı!” Modern Türkiye’de Son Kürt Eşkıyalık Çağı: (1950-1970) adlı
kitabında eşkıya kavramı hakkında şu bilgilere yer vererek kelimenin Kürtçe karşılığına ayna
tutmaktadır:
“(…) Kürtçede bu bağlamda en yaygın olarak mehkûm ve firar terimleri kullanılıyordu.
Bu terimlerin ana atıf noktası yasaydı; zira mehkûm terimi, söz konusu kişinin namus
cinayeti, kan davası, asker kaçaklığı ya da kaçakçılık vakalarında olduğu gibi yöre halkı
tarafından gayri-meşru görülmeyebilecek yasadışı bir eylemiyle yasanın tutsağı (ona
mecbûr ve onun karşısında neçar) olduğunu ifade ediyordu” (2018: 192).
Özcan’ın ifade ettiği gibi Kürtçede de yaygın olarak kullanılan “mehkûm” ve “firar”
kelimelerinin bir kez daha eşkıyanın çaresizliğini ve mecbur olma hâlini işaret etmesi kayda
değerdir. Zira diğer dillerde de benzer adlandırmalara vurgu yapılmakta ve eşkıya olarak
nitelendirilen kişilerin “çaresizliğine” yer verilmektedir. Bahse konu kavram üzerinden
toplumların eşkıyayı nasıl adlandırdıkları ve bu adlandırma üzerinden onlara hangi pencereden
baktıkları olguya olan yaklaşımlarının da anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır.
Ahmet Özcan’ın çalışmasına bir kez daha bakıldığında kelimenin Almanca, İngilizce ve
İtalyanca anlamları eşkıyanın hem yasa hem de toplum karşısında çaresiz olmasına yer verir.
Farklı toplumlarda yasanın dışında kalan bu adi suçluların sürgün edilmesi, kendi toplulukları
tarafından ötekileştirilmeleri ve en şiddetli cezaya çarptırılmaları okura Türkçedeki mecbur,
bedbaht ve bahtı kara olma hâllerini hatırlatır. Bu bilgiler ışığında Özcan, kelimenin Almanca,
İngilizce ve İtalyanca semantik anlamları hakkında şu bilgileri aktarmaktadır:
“(…) Almanca ‘sefalet’ (elend) kelimesi, aslen sürgün edilmiş bu yaralayan kimseyi ifade
ediyordu. Çarpıcı bir biçimde , Eski Roma’da ‘öldürülebilen ama kurban edilmemiş olan’
homo sacer (kutsal insan), bir kuş gibi özgür kılınan ve tam da bu nedenle herhangi biri
tarafından ilk görüşte öldürülebilen Almanca Vogelfrei (özgür-kuş) kavramı ve İngilizce
bandit (eşkıya) kelimesinin türediği, ‘yasanın uygulanamadığı ve böylece herhangi biri
tarafından öldürülebilecek’ İtalyanca bandito (yasaklı) kavramı, kanun-dışı (out-law)
olanları, kanun dışına koyulmuş, insanı yeniden bir canavara dönüştüren istisna
durumuna sürülmüş olanları ifade etmekteydi” (2018: 27-28).
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Kelimenin Almanca, İngilizce ve İtalyanca anlamlarına bakıldığında yasa dışında kalma,
sürgün ve suç yapılan vurgular arasında öne çıkanlardır. Diğer dillerdeki mevcut benzerlik aynı
zamanda eşkıyalıkla ilgili Türkçede ve Kürtçede yapılan tanımları ve olgunun yasa dışı
şiddetinin tarihsel gelişimini de kapsaması bağlamında önemlidir. “Mecbur olma” hâlinin
ardından artık potansiyel suçlu konumuna gelen eşkıya, bu aşamadan sonra otoritesini hiçbir
surette paylaşmak istemeyen siyasal iktidarın radarında olacaktır. Öyle ki eşkıya, yukarıda da
ifade edildiği üzere yasa dışı otoritesini inşa ettiği dağlarda hem özgür hem de her an öldürülme
korkusu taşıyan “firari” bir kişidir.
Farklı adlandırmaların ve anlamların ardından kavramın geldiği son durak oldukça şaşırtıcıdır.
Türkçede celâli ile başlayan netameli süreç, 1970’lerden sonra “terörist” adlandırmasıyla başka
bir aşamaya evrilir. Dar ve geniş tanımlarda eşkıyalığın kırsalda beliren ve daha çok bireyselliği
ifade eden anlamı, terörist adlandırması sonrası bireysellikten sıyrılarak daha çok kolektif bir
eylemi karşılamaya başlar. Bu tercihin nedeni de Devletin “terörist” adlandırmasıyla kelimenin
zaman zaman romantik algılanan anlamının halkların hafızasında kırmak ve eşkıyalarla
mücadelesinde çok daha sert tedbirler almak istemesi olduğu tahmin edilmektedir. Kan davası,
kaçakçılık, namus meselesi ve hırsızlık gibi “adi” suçlar kapsamında değerlendirilen eşkıyalık,
1970’lerden itibaren daha çok siyasi suçlular için kullanılmaya başlamış ve kelimenin
siyasallaşması bu adlandırmayla nihayete ermiştir (Özcan, 2018: 183).
SONUÇ
16 ve 17. yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nde meydana gelen Celâli İsyanları sonrası siyasallaşan
zaman zamansa adi suçlar kapsamında ele alınan eşkıyalık, ilk sözlük anlamından günümüze
kadar geçen sürede belirsizliğini korumaya devam eder. Farklı dillerde yapılan
inceleme/araştırma dışında söz konusu belirsizliğin Türkçede de yaşandığı görülür. Yapılan
tanımlarda olgunun daha çok hırsızlık ve haydutluk vurgusuna yer verilirken Osmanlıca-Türkçe
Ansiklopedik Lûgat’ta eşkıyaların bedbaht, bahtı kara ve kutsuz olmalarına değinilir. Eşkıyanın
masum-sıradan bir vatandaşken işlemek istemediği bir suça itilmesi, bu durum karşısında
bedbaht veya bahtı kara olması var olan ihtilafın bir ucunu oluştururken diğer ucunda bu
kişilerin haydut, hırsız ve yağma-talan işlerinde oldukça yetenekli kişiler olmaları yer alır.
Buradan hareketle söz konusu kutuplaşmalar adlandırmalara da yansımış ve eşkıyalar dönemin
siyasi anlayışına göre sözlüklerdeki yerini almıştır. Osmanlı Devleti’nde yasa dışında kalan
celâliler, suhteler, levendler ve sekbanlar bütüncül bir kabullenişle eşkıya olarak adlandırılırken
ilerleyen dönemde bu kişiler hırsız, haydut veya yasa karşısında çaresiz kalan kişiler olarak
tanımlanmıştır.
Bu bildiride özellikle Türkçeden hareketle kavrama tereddütlü bir yaklaşım sergilenirken
eşkıyalığın diğer dillerdeki etimolojik ve semantik izleri de sürülmeye çalışılmıştır. Almanca,
İngilizce ve İtalyanca anlamlara bakıldığında bu kişilerin yasa dışında kalan ve sürgün cezası
alan mücrimler olmaları dikkati çekerken çaresizlikleri de tanımlarda sıkça yer alan vurgular
arasındadır. Türkçede ilk aşamada eşkıya-efe kelimelerinin altında yatan ikilik ön plana
çıkarken
ilerleyen
süreçte
eşkıya
kelimesinin
bizzat
kendisinin
birtakım
ayrışmalara/uzlaşmazlıklara neden olduğu görülür. Bu durum ise eşkıyalığın bir kez daha siyasi
bir söyleme dönüştürülerek ülkenin coğrafi konumuna göre kodlanan bir olgu olmasına yol
açmıştır. Sonuç olarak 1970 sonrası tüm adi suçların “terörist” çatısı altında toplanması mevcut
uzlaşmazlığı/ikiliği daha da derinleştiren bir yapı hâline getirmiştir.
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ÖZET
Orhan Hançerlioğlu, felsefe ve sözlük çalışmalarını ölümüne değin sürdürmüş bir araştırmacı,
hukukçu, Karanlık Dünya, Büyük Balıklar, Oyun, Ekilmemiş Topraklar, Ali, Kutu Kutu
İçinde, Yedinci Gün, Bordamıza Vuran Deniz isimli her yönüyle farklı toplam sekiz romana
imza atmış bir yazardır. 1956 yılında Ali adlı romanıyla Türk Dil Kurumu Roman Ödülü’nü
kazanmıştır. Romanlarında birbirinden farklılık gösteren yenilikler görülür. Oyun, Büyük
Balıklar, Ekilmemiş Topraklar ve Yedinci Gün romanlarında ana metinlerini farklı alanlarla
ilişkilendirir, metinlerarası yöntemlerle ilişkiler kurar. İki veya daha fazla metin arasındaki her
türden paylaşımı konu edinen metinlerarası, hiçbir metnin saf olmadığı; ilk metni aramanın
anlamsız olduğu ve metinlerin öncülleri ile kurdukları biçimsel ve anlamsal ilişkiler ile var
oldukları düşüncesi üzerine temellenir. Buna yönelik olarak çalışmada, Orhan
Hançerlioğlu’nun Oyun, Büyük Balıklar, Ekilmemiş Topraklar ve Yedinci Gün romanlarının
başka metinlerle kurdukları biçimsel ve anlamsal ilişkiler ele alınmıştır. Yazarın bu eserlerinde
yer alan metinlerarasılık ilişkileri, alıntı, anıştırma, öykünme, parodi, alaycı dönüştürüm,
genişletme, öyküsel dönüşüm, edimsel dönüşüm, iç anlatı, montaj, kolaj, palempsest gibi çeşitli
metinlerarası yöntemler yoluyla tespit edilmiştir. Böylelikle, yazarın metinlerinde yer yer
karşımıza çıkan “mitolojik kahramanlar ve olaylar, çeşitli şairlerden mısralar, dinî metinler” ve
başka diğer ilişkilendirmeleri tespit etmek amaçlanmıştır. Ayrıca buna benzer metinlerarası
ilişkisi fazlaca olan metinlerin metinlerarasılık kapsamında Türk Dili ve Edebiyatı eğitiminde
kullanımına da yer verilmiştir. Buna yönelik olarak çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden
doküman incelemesi yöntemi kullanılmış, elde edilen verilerden hareketle sonuç ve
değerlendirmeler yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Orhan Hançerlioğlu, metinlerarasılık, Türk Dili ve Edebiyatı eğitimi
INTERTEXTUAL RELATIONS IN ORHAN HANÇERLIOĞLU'S WORKS
ABSTRACT
Orhan Hançerlioğlu is a researcher, jurist who continued his philosophy and dictionary work
until his death, a writer who has signed a total of eight novels in all aspects called Dark World,
Big Fishes, Game, Uncultivated Land, Ali, Box in Box, Seventh Day, The Sea That Hit Our
Port. He won the Turkish Language Institution Novel Award in 1956 for his novel Ali. In his
novels, there are innovations that differ from each other. The play relates the major texts of Big
Fish, Uncultivated Lands, and Seventh Day novels to different areas, establishing relationships
with intertextual methods. All kinds of intertextual sharing between two or more text on the
subject, no text is not pure; it is useless to call and texts the first text the predecessors established
by formal and semantic relationships based on a belief that there is.
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For this purpose, Orhan Hançerlioğlu's Game, Big Fishes, Uncultivated Land and the formal
and semantic relations established by the Seventh Day novels with other texts were discussed.
In this work the author intertextual relations, quote, allusion, emulation, parody, acrimonious
transformation, cynical, expansion, conversion narrative, performative transformation,
homodiegetic narrative, montage, collage, palempsest have been identified through various
methods such as intertextual. Thus, it is aimed to identify “mythological heroes and events,
verses from various poets, religious texts” and other associations that appear in the author's
texts. In addition, the use of texts with a similar intertextual relationship in Turkish language
and literature education within the framework of intertextual relations has also been included.
For this purpose, the document review method was used from qualitative research methods and
results and evaluations were made based on the data obtained.
Keywords: Orhan Hançerlioğlu, intertextuality, Turkish language and literature education.
Giriş
Metinlerarasılık iki veya daha fazla metin arasındaki her türden paylaşımı ifade eder. Buna göre
hiçbir metnin saf değildir ve metinlerde ilk metni aramak anlamsızdır. Metinler önceki
metinlerle kurdukları biçimsel ve anlamsal ilişkiler kurarak var olurlar (Kristeva,
1980; Aktulum, 2000; Allen, 2000; Kristeva, 2002; Ögeyik, 2008; Aktulum, 2011; Aktulum,
2013; Eliuz, 2016; akt. Büyükçam ve Zorlu, 2018: 481).
Anlatıbilimciler ya da yazınbilimciler metinleri ayrı ayrı parçaların yeni bir düzende birleşmesi
olarak görürler ve neredeyse bütün metinlerin önceki metinlerle, söylemlerle ilişkili olduğunu
ifade ederler (Aktulum, 2000: 8).
Metinlerarasılık kuramına göre; eser yazarının birikimi doğrultusunda meydana gelir. Yani bir
yazarın değişik alanlardaki okuma birikimi, yazdığı eserde kendini gösterir. Yazar söz konusu
bilgileri anıştırma, alıntı, pastiş, gönderge gibi çeşitli teknikleri kullanarak eserine dâhil eder.
Metinlerarası okuma yapan bir okurun da eserde gizlenmiş bu unsurları bulabilmesi için ciddi
bir okuma geçmişine ve çok yönlü düşünme kabiliyetine sahip olması gereklidir (Aktulum,
2000: 190). Dolayısıyla metinlerarası okuma yapabilmek için her alana yayılmış geniş bir
okuma birikimi gerektirmektedir. Metinlerarasılık ilişkileri, alıntı, anıştırma, öykünme, parodi,
alaycı dönüştürüm, genişletme, öyküsel dönüşüm, edimsel dönüşüm, iç anlatı, montaj, kolaj,
palempsest gibi çeşitli metinlerarası yöntemler yoluyla sağlanmaktadır. Metinlerarası çıkarım
yapabilmek için tarih, felsefe, pozitif bilim dalları, sanat tarihi gibi her alanda engin bir bilgi
dağarcığına sahip olmak zorunludur. “Ancak gönderen metin ile gönderilen metin arasındaki
alışverişleri bulmak, gönderen metindeki bir göndergenin kökenine ulaşabilmek için okurun iyi
bir ekinsel birikime sahip olması gerekir” (Aktulum, 2000: 269).
Bu bağlamda, öğrencilere okuma kültürü ve eleştirel-çok yönlü düşünebilme kabiliyeti
kazandırmanın en önemli halkalarından biri olan Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde, öğrencilere
öğretmenlerinin rehberliğinde metinlerarası çalışmalar yaptırılmasına önem verilmiştir. 2018
Türk Dili ve Edebiyatı dersi öğretim programında, metinler aracılığıyla öğrencilerin okuduğunu
anlama ve eleştirel okuma becerilerini geliştirmeleri (TDEÖP, 2018: 12) hedeflenmiş, bu
doğrultuda da programa bütün sınıf düzeylerinde Şiir bahsindeki kazanımlarda “Metinler arası
karşılaştırmalar yapar.” (TDEÖP, 2018: 20), Öyküleyici metin bahsinde “Metnin aynı, benzer,
farklı veya karşıt anlayıştaki metinlerle karşılaştırılması sağlanır.” (TDEÖP, 2018: 22), Öğretici
Metinler bahsinde “Metni aynı, benzer veya farklı anlayıştaki metinlerle karşılaştırır.”
(TDEÖP, 2018: 23) şeklinde metinlerarasılıkla ilişkili kazanımlar bulunmaktadır.
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Ayrıca Öğretim Programının Özel Amaçları içerisinde “Metinler aracılığıyla okuduğunu
anlama ve eleştirel okuma becerilerini geliştirmeleri ve okuma alışkanlığı kazanmaları” ve
Alana Özgü Beceriler içerisinde öğrencilere eleştirel ve yaratıcı düşünme becerisinin
kazandırılmasının hedeflendiği (TDEÖP, 2018:12) belirtilmektedir. Dolayısıyla Türk Dili ve
Edebiyatı Öğretim Programında metinlerarası ilişkiler içeren metinlerin okutulmasına özel bir
önem atfedilmektedir.
Çalışmamıza konu olan Orhan Hançerlioğlu’nun Karanlık Dünya, Oyun, Büyük
Balıklar, Ekilmemiş Topraklar ve Yedinci Gün romanlarında da çok miktarda metinlerarası öge
bulunmaktadır. Çalışmada söz konusu metinlerarasılık ilişkileri belirlenmiş ve bu eserlerin
Türk Dili ve Edebiyatı eğitiminde kullanılmasının öğrencilerin eleştirel düşünme ve metne çok
yönlü bakabilme yeteneği kazanmalarına katkıda bulunacağı üzerinde durulmuştur.
Gelişme
Orhan Hançerlioğlu, okumayı seven, bu bakımdan da entelektüel birikimi oldukça üst seviyede
olan bir yazardır. Okuma zamanlarını hayatının en saadetli zamanları olarak tanımlar. 1952’de
Varlık dergisindeki bir röportajında, çocukluğunda Hüseyin Rahmi, Yakup Kadri, Anotole
France ve Turgenyev’i; gençliğinde Duhamel, Montherlant, Gide, Morgan ve Huxley’i
okuduğunu, Şimdi de Yunan ve Lâtin klasiklerini okuduğunu ifade etmiştir (Demiryürek, 2010:
69). Ayrıca, Stendhal, Zola ve Balzac’ı okumaktan zevk almaktadır. Türk yazarlardan Yakup
Kadri, Abdülhak Şinasi Hisar, Sait Faik, Ahmet Hamdi Tanpınar, Oktay Akbal gibi isimleri
beğenmektedir (Demiryürek, 2010: 70). Okumaya olan bu meyli ve entelektüel birikimi,
eserlerindeki metinlerarası ilişkilerin çokluğunu açıklamaktadır. Mesela Oyun romanında
mitolojik unsur ve hikâyeler ile eski bir Mısır şiirini bir metinlerarasılık tekniği olan kolaj
tekniğiyle yerleştirmiştir, bu yazarın üslubunu modern şekilde oluşturma gayreti olarak
düşünülebilir (Demiryürek, 2010: 176). Ekilmemiş Topraklar adlı eserinde de kolaj tekniği,
gazete haberlerini romanın içerisine yerleştirmek suretiyle uygulanmıştır. Dolayısıyla
Hançerlioğlu metinlerarasılığı önemseyen bir yazardır (Demiryürek, 2010: 199). Yedinci Gün
romanında da Tevrat’ın tekvin bölümünü yedi ayrı parça halinde yerleştirerek kolaj tekniğini
uygulamıştır (Demiryürek, 2010: 291). Kolaj tekniği, metin dışından alınan en küçüğünden en
büyüğüne kadar her ayrışık unsurun bir bütün oluşturacak biçimde montajlanıp, belli bir
düzgüye göre belirlenmiş bir yapıt içerisine sokulmasıdır (Aktulum, 2000: 223).
Yine Büyük Balıklar romanında gazete, dergi ve kitap okuyan, resim ve edebiyatla ilgilenen
kişilerin aracılığıyla edebiyat, basın ve sanat hayatına dair bazı isimler zikredilmektedir
(Demiryürek, 2010: 143). Bu işlem metinlerarasılıkta “Gönderge” tekniği olarak adlandırılır.
Göndergede bir yazardan doğrudan alıntı yapılmadan okur, doğrudan bir metne gönderilir.
Eserin başlığı ya da yazarın adı anılır (Aktulum, 2000: 101).
Çalışmamızda Hançerlioğlu’nun Oyun, Büyük Balıklar, Ekilmemiş Topraklar ve Yedinci Gün
adlı romanları metinlerarasılık bağlamında incelenmiş, hangi tekniğin nerede ve nasıl
kullanıldığı belirtilmiştir:

395

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES & HUMANITIES
18-19 Sep, 2021 / MUŞ-TURKEY
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https:// www.ispecongress.org/
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

Bulgular ve Yorum
ROMANIN
ADI
KARANLIK
DÜNYA

SAYFA
19

20

METİNLERARASI BÖLÜM
Dün gece Descartes’i okudum
Bekir Bey… “Düşünüyorum,
şu halde varım” diyor
Descartes…
Descartes’i lisedeki felsefe
derslerinden tanırım, dedi.
Onun hakkında fazla bir bilgim
yok. Ama öyle sanıyorum ki
onun “Düşünüyorum, şu halde
varım” sözünü, “Yürüyorum,
nefes alıyorum ve yahut yemek
yiyorum şu halde varım.”
Şekline sokmak mümkün
değildir. Descartes’ın varlığı
düşünceye bağlayan sözünde
bunkardan daha ince bir mana
olsa gerek…

TEKNİK

TEKNİĞİN
KULLANIMI

ALINTI

Descartes’in
ünlü sözü
alınmış.

ALINTI

21

Lombrozo’nun doğuştan suçlu
dediği tipe mükemmel bir
örnek teşkil eden bu adam
insandan ziyade ayıya
benziyordu.

ANIŞTIRMA

İtalyan
kriminolog ve
hekim
Lombrozo’nun
görüşlerine
gönderme
yapılmış.

22

… öğretmen Bekir’in
tavsiyesini hatırladı:
Düşünmelisiniz… Başüstüne…
Ama neyi düşünmeli, nasıl
düşünmeli? … İşte
düşünüyorum, fakat bu
düşünceden yine var olduğum
değil, yok olduğum düşüncesi
çıkıyor.

ÖRTÜK
ALINTI

Descartes’in
ünlü sözüne
gönderme
yapılmış.

GÖNDERME

Ali İmran Suresi
49. Ayete
gönderme.
(Ölülerin
diriltilmesi)

27

Müslümansanız ölülerinizin bir
gün olup dirileceğine
inanırsınız elbet.
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28

Bu Pitigrillinin bir romanı idi.
üzerinde de yüz kızartıcı bir
resim vardı.

GÖNDERME

29

Sedef ayakta duruyor ve
Jokonda gibi hafifçe
gülümsüyordu.

GÖNDERME

45

_Arşimed kanununu bilirsiniz
tabii?...

GÖNDERME

48

54

59

88

Eline bir kitap alıp yatağa
uzandı. “İlim tarihinde
Paracelsus namiyle meşhur
olan doktorTheophraste Von
Hohenheim insanın göze
görünen ve arza ait olan bir
vücut ile yıldızlara ait olan ve
göze görünmiyen bir vücut ve
menşeini Allahtan alan bir
ruhtan mürekkep olduğunu…”
_İçelim arkadaşlar… Diyojenin
şerefine…
_Niçin?
_”Gölge etme başka ihsan
istemem” dediği için…
Ahmet kendi kendine “Demek
felaket onları canlandırıyor…”
diye düşündü. “İstiklal harbi
bunun en belirgin misali… Şu
halde onları uyandırmak,
kalkındırmak için günlük
yaşayışlarının da başlı başına
bir felaket olduğunu anlatmak
lazım…”
Voltaire’nin Candide’i.
Candide, yani saf adam, budala
adam, aptal adam… İşte bu
ben’im… Bahçemizi işlemek
lazım… İşte Mazılık yine bu
Mazılık.
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1893-1975 yılları
arasında yaşamış
İtalyan yazara
gönderme.
Da Vinci’nin La
Jakond tablosuna
(Mona Lisa)
gönderme
Arşimed
Kanunu’na
gönderme

GÖNDERME

İsviçreli doktor ve
kimyager
Paracellus’a
gönderme

GÖNDERMEALINTI

Klinik felsefenin
öncüsü Diyojen’e
gönderme ve alıntı

GÖNDERME

İstiklal Savaşı’nın
Türk milletini
kurtuluş
mücadelesine sevk
etmesine gönderme

GÖNDERME

Voltaire’nin
yazdığı Candide,
ou l'Optimisme adlı
esere gönderme
yapılmış.

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES & HUMANITIES
18-19 Sep, 2021 / MUŞ-TURKEY
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https:// www.ispecongress.org/
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

BÜYÜK
BALIKLAR

97

103

108

121

121

“Bu şehri Sitanbûl ki…”
NEDİM
Madam David kapıyı şefkatle
kapayarak yerine döndü. Çok
sevdiği bir film şarkısını
mırıldanmaya başladı:
Goodbye Amanda…
“Bir gün de gitmeyiveririm;
bekleyenim yok ya.” Aklına
Orhan Veli’nin mısraları geldi.
“Böyle havada istifa ettimEfkaftaki memuriyetimden”
_ Ne okuyordun böyle?
_Sorma… Bromfield’in
“Twenty-four Hours” ını…
Hani bu kış filmini görmüştür.
Gregory Peck oynuyordu.
…
_Tabii… Bilhassa okumanı
isterim. İçinde öyle enteresan
tipler var ki: Hektor Çempıyı,
cim Tavnır…
_Tesadüfe bak… Bende bu
günlerde Bromfield’in bir
romanını okuyordum.
_Hangisini?
_The Woman who had
everything”
_Ah ben onu geçen yaz
okumuştum. Chef-d’oeuvrs’dür
doğrusu.

122

Gözlerini birkaç saniye
duvardaki Troyon kopyası
“Beaufs se rendant au labour”
üstünde isteksizce dolaştırdı.

128

Ahmet gözlerini yumdu. Biraz
önce kadının simsiyah
saçlarının üstünden seyrettiği
Gauguin’in kopyası göz
kapaklarının karanlığında
tekrar canlandı.
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EPİGRAF

Romanın başında
yer alan bu alıntı,
romanı
tanımlamada
kullanılmış.

GÖNDERME

Bir film müziğine
gönderme
yapılmış.

ALINTI

Orhan Veli’nin
mısraları
alıntılanmış.

GÖNDERME

Bromfield’in
eserine gönderme
yapılmış.

GÖNDERME

Bromfield’in
eserine gönderme
yapılmış.

GÖNDERME

Fransız ressam
Constant
Troyon’a
gönderme
yapılmış.

GÖNDERME

Fransız ressam
Paul Gauguin’e
gönderme
yapılmış.
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130

135

150

151

158

158

159

161

_O da ne öyle?
_Brahms’ın piyano konçertosu.
Radyoda, pek sevdiği
Amerikan cazlarından biri
çalınıyordu:
_Come on here, come on
here…
Hafif, içli, hanım hanımcık bir
sesi vardı: “Olmaz ilaç sineyi
sadpareme.” Hayrettin yarım
şişe rakı ile birdamacana
keyiflenmişti “Çare bulunmaz
bilirim…”
Tesviyeci Hayrettinler yeni bir
şarkıya başlamışlardı: “Sen
bezmimize geldiğin akşam
neler olmaz.”
_Ohhh… yüce bir sevda
Tanrıçası, ölümsüz Dante’nin
Virjinisi.
…

_...Virjini, Bernardın de Saint
Pierre’in Bonna Vannasıdır.

_...Orhan Veli’nin şu
mısralarını duydun mu hiç?...
Deli eder insanı bu dünya-Bu
gece, bu yıldızlar, bu koku-Bu
tepeden tırnağa çiçek açmış
ağaç…
_Zavallı Hesiode… Göğün en
tepesinden bırakılan bir çekicin
yeryüzüne on günde varacağını
söylerken gök boşluğu
hakkında akılları durduran bir
fikir verdiğini sanıyordu.
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GÖNDERME

Alman besteci
Brahms ve
eserine gönderme
yapılmış.

MONTAJ

Amerikan caz
eserinden bir
bölüm metne
yapıştırılmış.

MONTAJ

Türk sanat
musıkisi
eserinden bir
bölüm metne
yapıştırılmış.

GÖNDERME

Dante’ye ve
eserine gönderme
yapılmış.

GÖNDERME

Fransız yazar
Jacques-Henri
Bernardin de
Saint-Pierre’e ve
eseri Paul et
Virginie’e
gönderme
yapılmış.

GÖNDERME
MONTAJ

Orhan Veli’ye
gönderme
yapılmış ve
şiirinden parçalar
alınmış.

GÖNDERME

Ünlü Yunan
ozana ve fikrine
atıf yapılmış.
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OYUN

165

“Argos Kralı Agamemnon bu
kadar zayıf, bu kadar düşük
omuzlu olamaz…”

165

Önce hava, kaya, ateş, toprak,
su ve buğu yığını Khaos vardı.
Uçsuz bucaksız ıssızlık,
karanlıklarla doluydu. Sonra
Khaos’tan iki yaratıcı varlık
doğdu: Baştanbaşa bereketli,
çiçeklenmiş yeryüzü Gla ile
hayatın tek gerçeği aşkın
başşangıcı Eros. GREK
MİTOLOJİSİ

173

Adım Elektra’dır efendimiz.
Öldürülen Argos Kıralı
kahraman Agamemnon’un kızı,
yiğit Orest’in kardeşiyim.

174

175

Elektra anlatmaya başladı:
_Hava, taş, toprak, su ve buğu
yığını Khaos’un oğlu aşk
Tanrısı Eros, günün birinde,
Psykhe’ye aşık olmuştu.
Psykhe Venüsle yarışacak
kadar güzel bir kızdı…
…
_Zavallı Psykhe tanrısal
aşkının verdiği kuvvetle bu
hale tahammül ediyor, geceden
geceye Eros’un kolları
arasından zevkten erimekle
yetiniyordu…
Eros bütün olup bitenleri
gizlendiği yerden seyrediyordu.
Psykhe’nin vefası onu
yumuşatmış, yenmişti. Büyük
Tanrı Zeus’un önünde diz
çöktü…
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GÖNDERME

Miken kralı
Agamemnon’a
gönderme
yapılmış.

EPİGRAF

Romanın başında
tanımlık olarak
mitolojik bir alıntı
yapılmış.

GÖNDERME

Mitolojik
karakterler
Elektra,
Agamemnon ve
Orest’e gönderme
yapılmış.

KOLAJ

Yunan
mitolojisinden
bölüm alınıp
eserin içine
yerleştirilmiş.

KOLAJ

Yunan
mitolojisinden
bölüm alınıp
eserin içine
yerleştirilmiş.

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES & HUMANITIES
18-19 Sep, 2021 / MUŞ-TURKEY
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https:// www.ispecongress.org/
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

193, 194

210

228

235

_Bir zaman geldi ki Zeus
Fenike kıralı Agenor’un kızı
Europe’ya delicesine tutuldu.
Yemiyor, içmiyor, gece gündüz
onu düşünüyordu…
_Güzeller güzeli Europa
nedimeleri ile beraber deniz
kenarına inmiş, şarkılar
söyleyerek çiçek topluyordu…
_Adım Themis… Akıl
tanrısıyım. Kocam Tanrılar
tanrısı Zeus’un kanunlarına
kafa tuttuğun için seni doğru
yola getirmeye memur
edildim…
_Kocam Tanrılar Tanrısı Zeus,
Kafkas dağlarında kartlallarla
boğuşan Prometheus’u otuz yıl
sonra affetmişti…
_Tanrılar Tanrısı Titanlardan
nefret eder…
Elektra:
_ Ne olur… diye devam etti.
Bu geceyi, benimle geçirin.
Size Leandros’un Hero’ya
kavuşmak için Hellespontüs’ü
yüzerek nasıl geçtiğini
anlatırım. Bunu istemezseniz
eğer, Hermes’in Apollon’un
oklarını nasıl çaldığını, daha
iyisi Hebe’nin Tanrılar önünde
ayağı kayıp nasıl düştüğünü,
eteklerinin nasıl açıldığını…
… rüzgarlı bir fısıltı üç bin yıl
önce yaşamış bir eski Mısır
şairinin mısralarını üflüyordu:
Ölüm gözlerimde bugün./
Sanki nilüferler kokuyor./
Sahilinde oturmuşum sanki
sarhoşluğun.

401

KOLAJ

Yunan
mitolojisinden
bölüm alınıp
eserin içine
yerleştirilmiş.

GÖNDERME

Yunan
mitolojisine
gönderme
yapılmış.

GÖNDERME

Yunan
mitolojisine
gönderme
yapılmış.

MONTAJ

Mısırlı şairin
dizeleri alınıp
esere
yapıştırılmış.
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MONTAJ

Mısırlı şairin
dizeleri alınıp
esere
yapıştırılmış.

MONTAJ

Mısırlı şairin
dizeleri alınıp
esere
yapıştırılmış.

MONTAJ

Mısırlı şairin
dizeleri alınıp
esere
yapıştırılmış.

245

Ve şehrin şenliğine karşılık
C.S. Tarancı

EPİGRAF

Cahit Sıtkı’nın
dizeleri tanımlık
olarak romanın
başına eklenmiş.

245

11 Mart 1876 günkü Sabah
gazetesi şöyle yazıyordu:
“Geçen Pazar günü Beyoğlu
caddesinde bir at arabası, bir
öküz arabasının arabacısını
çiğneyerek ağır surette
zedelemiştir.”

KOLAJ

Gazete haberi
romana eklenmiş.

GÖNDERME

Alman bilim
insanı Eugen
Goldstein’a
gönderme
yapılmış.

236

237

240

EKİLMEMİŞ
TOPRAKLAR

Mısırlı şair rüzgarlı fısıltısına
devam ediyordu:
Ölüm gözlerimde
bugün./Üstünden çok geçilmiş
bir yol gibi,/ Gurbetlere
seferden döner gibi kafileler…
Mısırlı şair kesik fısıltılarla
gülüyordu:
Ölüm gözlerinde bugün./Bir
peçe kalkarmış gibi
gökyüzünden./Kişi o bildiği
maksada erermiş gibi.
Ölüm gözlerinde bugün./
İnsanın göreceği gelmiş gibi
yuvasını./
Senelerce süren bir esaretten
sonra.
Demir borunun ağzından,
mısırlı şair, şarkısını
fısıldıyordu:
Bir peçe kalkarmış gibi
gökyüzünden/ Kişi, bildiği
maksada ermiş gibi…

245

1876 yılında Goldstein, katot
ışınlarını bulmuştu.
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23 Nisan 1876 günkü Sabah
gazetesi şunu bildiriyordu:
“Çarşamba günkü Yıldız kasrı
dilarasına teşrifi hümayun vaki
olmuştur. Zatı hazreti
Meşihatpenahi ile Hariciye ve
Maliye Nazırları Devletlü
Paşalar hazeratı Boğaz içindeki
sayfiyelerine nakil
buyurmuşlardır.”
18 Mart 1876 günkü Sabah
gazetesinde şu haber vardı:
“Saruhan sancağında
dolaşmakta bulunan pideci
Emin nam haydudun üç
refikiyle beraber Kırkağaç
kaymakamı tarafından derdest
edildiği istihbar kılınmıştır.”

KOLAJ

Gazete haberi
romana eklenmiş.

KOLAJ

Gazete haberi
romana eklenmiş.
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1881 yılında Helmholtz:
“Galvanik akımlardan meydana
gelen şimik dağılmaların
açıklanması ancak elektriğe
atomik bir yapı düşünmekle
gerçekleşecektir.” dedi.

GÖNDERME
ALINTI

Alman bilim
insanı Hermann
Ludwig
Ferdinand von
Helmholt’a
gönderme
yapılmış ve sözü
alınmış.

250

13 Haziran 1881 günkü, yarısı
Türkçe yarısı Fransızca
yayınlanan Osmanlı gazetesi
şöyle yazıyordu: “Bir nevi hattı
muvasalai telgrafiye mahalli
baidede vukubulan her şeyden
örümcekleri haberdar eder.
Medeniyetkâr örümceklerin üç
cinsinden birisinin etrafı su ile
muhat yalnız küçük bir yuvaları
vardır.”

KOLAJ

Gazete yazısı
alınmış.
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9 Mayıs 1881 günkü Osmanlı
gazetesi şunu bildiriyordu:
“Japonya muteberanı
tüccaranından Mösyö
Yamamoto vasıtasıyla
Japonya’da bulunan ricali
devlet ile Avrupa ve Amerika
sefirlerinin birer kıta
fotoğrafileri hükümeti aliyyece
talebedilmiştir.”
21 Şubat 1881 günkü Osmanlı
gazetesinde şu haber vardı: “
Bulgarlar asarı atikayı
Bulgariyyeye ol kadar
meraklarını artırmışlardır ki
ecdadı kadimeye eşeddi ihtiyaç
muhtaç olunduğu Bulgar
matbuatının dahi tahtı
tasdikinde bulunmu ve bu
sebeple mebni serminar
Montani efendi Mariça
gazetesine Bulgar ecdadı
hakkında bir bende yazmış ve
Bulgarların ecdadlarını
meydana koymuştur.”
21 Aralık 1881 günkü, yarısı
Ermenice yarısı Türkçe
yayınlanan Sivas gazetesinde
de şu haber vardı: “Re’si
Sivasta ermeni milletinden
Osep ile oğlu Nişan geceleyin
saat dört ve beş raddelerinde
yeskenbil oynamakta iken
meyanelerinde vukubulan
münazaa üzerine merkum
Osep, oğlu nişana bir tokat
vurması ile merkum Nişan dahi
üzerinde bulunan bıçağı ile sağ
taraf göbeği altından kendi
kendini darp ve cerhederek
ferdası günü mütessiren vefat
eylemiş ve mahkemeyi
bidayetçe tahkikati lazımesi
derdest bulunmuştur.”
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Gazete yazısı
alınmış.
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Gazete yazısı
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Gazete yazısı
alınmış.
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1899 senesinde Cambridge
Üniversitesi Fizik profesörü J.J.
Thompson “Atoma, corpuscule
adını verdiğim bir çok
cisimcikleri içinde toplayan bir
mecmua gibi bakıyorum. Bu
küçük parçacıklar birbirlerine
eşit hacımdadırlar.” dedi.
18 Kasım 1899 günü İkdam
gazetesi şöyle yazıyordu:
“Kıbrıslı Mihal isminde birisi
kendisine sual etmeksizin
altmış para sarfettiğinden
dolayı karısını bir tekme ile
itlaf etmiştir.”
6 Ekim 1899 günkü İkdam
gazetesi şunu bildiriyordu:
“Her meslekten ziyade sanayi
ve ticaret, terakki edebilmek
için bunlara sülük edeceklerin
istidadına muhtaçtır. Hilkatin
ihsanı olan istidat mefkud
olunca herhangi meslek
eshabından olursa olsun parlak
neticeler intizar etmek muhali
aramaktır. Kavmi necibi
Osmanimizin istidad ve
harikuladeyi fıtriyesi askerlikte
olup milletimizin bu meslekte
ihraz ettiği muvaffakiyet cihanı
hayran bırakmıştır.”
3 Aralık 1899 günkü İkdam
gazetesinde şu haber vardı:
“Tokat sancağına tabi Kazabad
nahiyesinin Şatırobada meskun
Soğancı aşiretinden Ömerin
kerimesi Emine hanelerine eşya
nakletmek üzere iken hane
yıkılarak mezbure enkaz
altında kalup vefat etmiştir.”

405

GÖNDERME
ALINTI

Thompson Atom
modelini
geliştiren John
Thompson’a atıf
yapılmış ve sözü
alınmış.
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Gazete yazısı
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6 Eylül 1899 günkü İkdam
gazetesinde de şu haber vardı:
“Edirnenin Havsa kazasına
mülhak Oğulpaşa kariyesinde
muvakkaten sakin göçebe
Kıptilerden biri köy
çorbacılarından birine müracaat
ederek kendisinin bir sanatı
hususiyesi olduğunu ve eline
her kaç kuruş geçerse aynı
cinsten o kadar kuruş daha
yaptığını söyler...
26 Ocak 1925 günkü
Cumhuriyet gazetesi şöyle
yazıyordu: “Darülmuallimat
talebesi dans etmemiştir.Mektep müdiri tekzibediyorMacarlar mektebi nasıl ziyaret
ettiler-Darülmuallimat talebesi
dans bilmezler-idare dans
aleyhtarıdır.”
21 Ocak 1925 günkü Vakit
gazetesi şunu bildiriyordu:
“Emanet baytarları dün
Yedikule’de bir ahırda gizlice
zebhedilen iki öküzle bir keçi
desdest etmişlerdir. Bunların
mezbahalara sevkedilmeyip
oralarda zebhedilmesine sebeb
acaba nedir?”
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Gazete yazısı
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Gazete yazısı
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3 Şubat 1925 günkü Vakit
gazetesinde de şu haber
vardı:”Belediye reisi demiştir
ki: Şimdiye kadarelde ettiğimiz
neticelerden hasıl olan kanaate
göre bugüne kadar tayin
edilmiş olan azami fiyattan
fazlasına hiçbir şey
sattırılamamıştır. Satanlar
Divanıharpçe tecziye
edilmiştir. Esnafı etiketler
vazına alıştırdık ki bu da bizim
için bir muvaffakiyettir.
Mücadelei iktisadiyede
muvaffak olabilmek için şimdi
numune bakkalların ihdasını
düşünmekteyiz.”
1937’de Werner Heisenberg,
Leipzig’de “ Wandlungen in
den Grundlagen der
Naturwissenshaften” adlı
kitabını yayınlarken Paris’te
Louis de Broglie “La physique
nouvelle et les Quanta”sını
yayınlıyordu.
22 Aralık 1937 günkü Tan
gazetesi şöyle yazıyordu:
Evvelki gün Kadıköyünde
Osmanağa camiinde vakitsiz
öten bir horoz zabıtanın
müdahalesiyle yakalanmıştır.”
24 Ocak 1937 günkü Tan
gazetesi şunu bildiriyordu:
“Antalya’nın Kilik köyünden
Hüseyin oğlu Mahmud’un beş
yaşındaki oğlu Ali nüfusa
büyük kaydedildiğinden ötürü
askerlik yoklamasına çağrılmış
ve kendisinden yol parası
istenmiştir.”
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Gazete yazısı
alınmış.
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KOLAJ

Gazete yazısı
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319

YEDİNCİ
GÜN

5

17

22 Temmuz 1937 günkü
Cumhuriyet gazetesinde de şu
haber vardı: “İstanbul’da
temizlik faaliyetine
ehemmiyetle devam
edilmektedir. Emniyet
müfettişleri İstanbulun
temizlenmesine nezarete
başlamışlardır. Kedi başına beş
kuruş verilmekte olduğundan
bazı çocuklar evlerindeki
kedileri de alarak zabıtayı
belediye merkezlerine
götürmektedirler.”
7 Ağustos 1945 Salı günkü
Cumhuriyet gazeteyi şöyle
yazıyordu: “Yirmi bin ton
dinamite bedel ilk atom
bombası dün Hiroşima şehrine
düştü. Şehrin ne hale geldiği
dumandan anlaşılamamıştır.”
“Başlangıçta Allah gökleri ve
yeri yarattı. Ve yer ıssız ve
boştu. Ve enginin yüzü
üzerinde karanlık vardı. Ve
Allah’ın ruhu sularda
yüzüyordu. Ve Allah dedi ki:
Işık olsun ve ışık oldu. Ve
Allah ışığı karanlıktan ayırdı.
Ve akşam oldu ve sabah oldu,
birinci gün.” TEVRAT,
TEKVİN BÖLÜMÜ 1-5
“Ve Allah dedi: Suların
ortasında kubbe olsun ve suları
sulardan ayırsın. Ve Allah
kubbeyi yaptı ve kubbe altında
olan suları kubbe üstünde olan
sulardan ayırdı. Ve Allah
kubbeye gök dedi. Ve akşam
oldu ve sabah oldu, ikinci gün.”
TEVRAT, TEKVİN BÖLÜMÜ
6-8.
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Gazete yazısı
alınmış.
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Gazete yazısı
alınmış.
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Bölüm başında
tanımlık olması
için bölümün
başında
kullanılmış.

EPİGRAF

Bölüm başında
tanımlık olması
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57

73

Ve Allah dedi: Gök altındaki
sular bir yere değsin ve kuru
toprak görünsün. Ve böyle
oldu. Ve Allah kuru toprağa yer
dedi ve suların birikintisine
denizler dedi. Ve Allah iyi
olduğunu gördü. Ve Allah dedi:
Yer üstünde ot, tohum veren
sebze ve cinslerine göre meyve
veren ağaçlar olsun. Ve böyle
oldu. Ve akam oldu ve sabah
oldu, üçüncü gün.” TEVRAT,
TEKVİN BÖLÜMÜ, 9-13
“Ve Allah dedi: Gündüzü
geceden ayırmak için gök
kubbesinde ışıklar olsun. Ve
belirtiler için ve vakitler için ve
günler ve seneler için
yeryüzüne aydınlık vermek için
gök kubbesinde ışıklar olsun.
Ve böyle oldu. Ve allah büyüğü
gündüze, küçüğü geceye
hükmetsin diye iki ışık yaptı ve
onları göğün kubbesine koydu.
Ve Allah iyi olduğunu gördü.
Ve akşam oldu ve sabah oldu,
dördüncü gün.” TEVRAT,
TEKVİN BÖLÜMÜ 14-19
“Ve Allah dedi: Sular, canlı
yaratıkların sürüleriyle
kaynaşsın ve yerin üstünde,
gök kubbesinde kuşlar uçuşsun.
Ve Allah büyük deniz
canavarını ve sularla kaynaşan
ve cinslerine göre hareket eden
canlıları ve kanatlı kuşları
yarattı. Ve Allah: Semereli
olun, çoğalın, denizlerdeki
suları doldurun diyerek onları
mübarek kıldı. Ve akşam oldu
ve sabah oldu, beşinci gün.”
TEVRAT, TEKVİN BÖLÜMÜ
20-23
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“Canım Gönül…Seni
görmeyeli daha iki gün bile
olmadı. Oysa bu mektubu
öylesine bir özleyişle
yazıyorum ki… Biriciğim, nasıl
koynundan akreple yelkovanı
çıkarılınca en değerli saat
hiçbir işe yaramazsa ben de
sensiz hiçbir işe yaramıyorum.
Eğer bugün bir şeyler
yapabiliyorsam, içimde seni
taşıdığımdandır. Mektubu
birkaç kere okudum. Haksızsın.
Bir olaya herkes kendi
açısından bakar. Bu yönden
sana hak verebilirim, çünkü
istesen de başka türlü
göremezsin. Ama beni
seviyorsan bana inanmalısın.
Elbet, haksızlık ediyorsun
Gönül…”
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KOLAJ

Bir mektup eserin
içerisine
yerleştirilmiş.
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“Gönül’cüğüm benim… Dün
akşam okuldan bir saat geç
çıktık. Parka gelmedim, bağışla
beni… Belki de,
beklememişsindir, geçen cuma
olduğu gibi… Bense kendi
kendime kuruntulara
kapılıyorum. Senin hangi
huylarına kızıyorum biliyor
musun?... Yalan söylemene bir,
beni atlatmak istediğin zaman
açıkça söylemeyip numara
yapmana iki, karşıdan bir
tanıdığı gördüğün zaman yavaş
yavaş yanımdan uzaklaşmaya
çalışmana üç… Oysa bütün
bunlara karşı seni öyle
seviyorum, öyle seviyorum
ki… derslerime çalışamıyorum
bilmem neden? Çalışamıyorum
işte… Gene de içimde
çalışmaya karşı bir istek var.
Senin programından bir şey
anlamadım, faydalı bir şeyse
bana da ver. Saat bire geliyor,
hala uykum yok. Bu gidişle
seni düşüne düşüne sabahı
bulacağım…”
“Bir tanem… Gördüm,
amcanlar size gidiyorlardı.
Amcanın oğlu olacak o
züppenin, yüzüme öyle bir
küçümseyerek bakışı vardı ki…
dayanamam buna, bak
söylemedin deme gırtlağına
sarılacağım onun bir gün… Sen
benim biriciğimsin (…)
“Bebeğim… Bilsen mektubunu
ne sevinçlerle okudum,
üzüldüm biraz da … Neye,
biliyor musun? (…)
“… fakat ikimiz için. Gerektiği
gün onu ikimiz için
kullanacağım. (…)

411

KOLAJ

Bir mektup eserin
içerisine
yerleştirilmiş.

KOLAJ

Bir mektup eserin
içerisine
yerleştirilmiş.

KOLAJ

Bir mektup eserin
içerisine
yerleştirilmiş.

KOLAJ

Bir mektup eserin
içerisine
yerleştirilmiş.

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES & HUMANITIES
18-19 Sep, 2021 / MUŞ-TURKEY
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https:// www.ispecongress.org/
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

91

105

“Ve Allah dedi: Yer, cinslerine
göre canlı yaratıkları, sığırları
ve sürünen şeyleri çıkartsın. Ve
böyle oldu. Ve Allah dedi:
Suretimizde, benzeyişimize
göre insan yapalım ve denizin
balıklarına ve göklerin
kuşlarına ve sığırlara ve bütün
yeryüzüne ve yerde sürüne her
şeye hakim olsun. Ve Allah
insanı erkek ve dişi olarak
yarattı ve onları mübarek kıldı.
Ve Allah onlara dedi: Semereli
olun, çoğalın, yeryüzü sizindir.
Ve akşam oldu ve sabah oldu,
altıncı gün.” TEVRAT,
TEKVİN BÖLÜMÜ 24-31
“Ve gökler ve yer onların bütün
orduları böylece tamamlanmış
oldu. Ve Allah yaptığı işi
yedinci günde bitirdi. Ve Allah
yedinci günü mübarek kıldı ve
o gün dinlenmeye çekildi.”
TEVRAT, TEKVİN
BÖLÜMÜ, II, BAP 1-3

EPİGRAF

Bölüm başında
tanımlık olması
için bölümün
başında
kullanılmış.

Bölüm başında
tanımlık olması
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başında
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SONUÇ
Bir metindeki metinlerarası ilişkileri saptamak, belli bir kültürel birikime sahip olmayı
gerektirir. Metinlerarası okuma yapan bir okur, hem başka metinlerle ilişkileri bulup çıkarmaya
çabalar hem de onları anlamaya çalışır. Dolayısıyla metinlerarası ilişkiler taşıyan metinler, Türk
Dili ve Edebiyatı Öğretim Programında yer alan öğrencilere eleştirel ve düşünme becerisi
kazandırma hedefine ciddi şekilde hizmet edebilir. Elbette lise çağındaki öğrencilerin bilgi
birikimi ders kitabında okudukları bir metindeki metinlerarası ilişkileri bulmalarına çok fazla
imkân tanımayabilir. Özellikle, çalışma örneklemimizi de oluşturan lise dönemi (9-12),
“öğrencilerin edebî eserlerle tanışacağı, onları kavrayacağı ve onlarla kültür dünyasını
geliştireceği dönemdir” (Keklik, 2013: 669). Bu bakımdan öğretmenin rehberliğine ihtiyaç
vardır. Nitekim lise öğretmenleri ve lise dönemine ilişkin Tanpınar’ın da ifade ettiği gibi “bir
insanı oluşturan kişiler oldukları için büyük sorumluluk üstlendikleri ve bu anlamda aynı
düşünceyle öğrencinin entelektüel birikiminin önkoşulları bu süreçte gerçekleşmektedir”
(Tanpınar, 2013).
Buna yönelik olarak, öğretmenin ders kitabında yer alan metindeki metinlerarası ilişkilere
yönelik hazırlık ödevi vermesi, öğrencilerin derse hazırlıklı olarak gelmelerine imkân
tanıyacaktır. Böylece ders; fikir alışverişinin, beyin fırtınasının yoğun olduğu, interaktif bir
ortamda işlenecektir. Bu da yaratıcı, eleştirel düşünmenin kapılarını açacak, öğrencilerin
dersten zevk almalarına zemin hazırlayacaktır.
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Çalışmamızda Orhan Hançerlioğlu’nun Karanlık Dünya, Oyun, Büyük Balıklar, Ekilmemiş
Topraklar ve Yedinci Gün romanlarında kullanılan metinlerarasılık teknikleri çıkarılmış, söz
konusu romanlarda yetmiş altı adet teknik kullanıldığı belirlenmiştir. Bu teknikler ve kullanım
sayıları şöyledir: dokuz adet epigraf, yirmi altı adet kolaj, yedi adet alıntı, bir adet örtük alıntı,
yirmi altı adet gönderme, yedi adet montaj, bir adet anıştırma. Görüldüğü üzere
Hançerlioğlu’nun romanları çok miktarda metinlerarası unsur barındırmaktadır. Bunun altında,
yazarın okuma sevgisi ve entellektüel bilgi birikimi yatmaktadır. Dolayısıyla söz konusu
romanlardan alınan metinlerin Türk Dili ve Edebiyatı ders kitaplarında kullanılması,
öğrencilerin Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programında belirtilen hedef ve kazanımlara
erişmelerine ciddi şekilde hizmet edecektir. Bu metinler, öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı
düşünmelerine, derslerin aktif ve verimli bir şekilde geçmesine de katkı sunacaktır.
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ VE 9. SINIF DERS KİTABINA
BİBİLİYOTERAPİK BİR YAKLAŞIM
Doç. Dr. Ayşe Derya ESKİMEN
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
ORCID: 0000-0002-9155-9971
ÖZET
Edebî eserler, bu eserlere konu olan insan; insanı anlama ve anlatma gayreti Türk dili ve
edebiyatı dersinin özünü oluşturur. Bu metinler yoluyla öğrencilerin okuma, yazma ve
konuşma-dinleme becerilerinin yanında, duyuşsal alanlarına seslenerek, duygu, değer, düşünce
ve davranışlarının gelişmesine katkı sağlanması önemlidir. Ders kitaplarına seçilen metinler,
üzerinde önemle durulan ve öğretim programında da niteliklerinin neler olması gerektiği
yoluyla birtakım şartlara bağlanır. Bu çalışmada edebî metinlerden hareketle “kitaplarla
sağaltım, iyileştirme, tedavi” anlamına gelen bibliyoretapi yaklaşımı üzerinde durulmuştur.
Kitaplardan, edebî metinlerden yararlanan bir yaklaşım olan bibliyoterapiyi tanımak, bu
yaklaşımın uygulanmasında edebiyatın ve Türk dili ve edebiyatı ders kitabı metinlerinin yerini
ve önemini ele almak çalışmanın amacıdır. Buna yönelik olarak çalışmada bibliyoterapinin
tanımı ve açılımı, eğitimde kullanılabilirliği ile Türk Dili edebiyatı dersi dokuzuncu sınıf ders
kitabında yer alan metinler, bibliyoterapi açısından, bibliyoterapik kullanım olanakları
açısından ele alınmıştır. Bibliyoterapiye yönelik eserlerin, metinlerin nitelikleri üzerinde
durulmuştur. Araştırmada nitel metodoloji bağlamında doküman inceleme tekniği
kullanılmıştır. Araştırmada doküman olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önerilen ve
2020-2021 eğitim- öğretim döneminde MEB’e bağlı okullarda okutulan Türk Dili ve Edebiyatı
ders kitabı (9. sınıf) incelenmiştir. Araştırmada toplanan veriler içerik analiziyle
çözümlenmiştir. Tüm bunlardan hareketle çalışmada, bibliyoterapinin Türk dili ve edebiyatı
dersinde kullanım olanağı değerlendirilmiş, buna yönelik sonuç ve öneriler sunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Bibliyoterapi, Türk Dili ve Edebiyatı, Ders Kitabı
BIBLIOTHERAPHICAL APPROACH TO NINTH GRADE TEXTBOOK AND
TURKISH LANGUAGE LITERATURE COURSE
ABSTRACT
Literary works, the person who is the subject of these works; the effort to understand and tell
the person is the essence of the course of Turkish language and literature. It is important that
students contribute to the development of their feelings, values, thoughts and behaviors by
addressing their affective areas, as well as their reading, writing and speaking-listening skills
through these texts. Texts selected in textbooks are linked to a number of conditions that are
focused on and what their qualifications should be in the curriculum. In this study, the
bibliotherapy approach, which means “treatment, healing, treatment with books”, was focused
on literary texts. The aim of the study is to recognize bibliotherapy, which is an approach that
uses books and literary texts, to address the place and importance of literature and textbook
texts of Turkish language and literature in the application of this approach.
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For this purpose, the definition and expansion of bibliotherapy in the study, its availability in
education and the texts contained in the ninth grade textbook of the Turkish language literature
course were discussed in terms of bibliotherapy, in terms of the possibilities of bibliotherapy
use. Bibliyoterapi-oriented artifacts, focuses on the qualities of texts. Document review
technique was used in the context of qualitative methodology. As a document in the research,
the Turkish language and literature textbook proposed by the Ministry of Education and taught
in schools affiliated to the MEB in the 2020-2021 academic period (9. class) examined.The data
collected in the study was analyzed by content analysis. Based on all these, the possibility of
using bibliotherapy in the course of Turkish language and literature was evaluated in the study,
and results and recommendations for this were presented.
Keywords: Bibliotherapy, Turkish language and literature, textbook
Giriş
Platon eğitimin amacı, bedene ve ruha edinebileceği tüm güzelliği ve tüm yetkinliği vermektir
(akt. Timuçin, 2008: 7-8) der. Dil ve edebiyat dersinin amacı, öğrencilerin okuma, yazma ve
konuşma-dinleme becerilerinin yanında, bir yandan da ders kitabında bulunan metinler aracılığı
ile öğrencilerin duyuşsal bilgilerine seslenmek, duygu, değer, düşünce ve davranışlarının
gelişmesini sağlamaktır (Eskimen, 2016: 40). Dolayısıyla edebiyatın ve edebî eserlerin kişinin
ruhuna iyi gelen güzellikler katmak, rahatlatmak, karamsarlıktan uzaklaştırarark daha iyi ve
güzel bir dünya sunmak, empati kurabilmek gibi işlevleri olduğu ifade edilmelidir. Nitekim Sait
Faik Abasıyanık’ın ifade ettiği “edebî eserler, insanı yeni ve mesut, başka iyi ve güzel bir
dünyaya götürmeye yardım etmiyorlarsa neye yarar? sözü, yahut Dostoyevski’nin İnsancıklar
romanında kahramanı Makar Devuşkin’e söylettiği “Edebiyat ne harika ey Varvaracığım, ne
kadar harika!.. İnsanın ruhnu güçlendiriyor, eğitiyor...” sözleri edebiyatın ve edebi eserlerin bu
işlevine işaret etmektedir. Antik Yunan’dan itibaren katarsis yani duygulardan arınma olarak
ifade edilen özellliği edebiyat ile ruh sağlığı ilişkisine de işaret etmektedir. Nitekim “Llosa ve
Fuentes (2014)’e göre edebiyat, kişilerin gerçek yaşamda karşılarına dikilen terslikleri ve
uğradıkları düş kırıklıklarını giderir. Böylece ruhsal açıdan daha sağlıklı olmalarına katkıda
bulunur” (akt. Karagül, 2018: 45).
Edebî eserler aracılığıyla insanların kendini, başkalarını tanıması, olaylardan ders çıkarması,
empati yapabilmesi, içinde bulunduğu alandan ve andan çıkarak benzer yahut farklı hayatlar
tanıyabilmesi, benzer yahut farklı duygular, düşünceler sayesinde kendini tanıyabilmesi ve
sorgulayabilmesi, empati kurabilmesi yahut duygu-düşünce dünyasını geliştirebilmesi yani bir
nevi teşhisi ve tedavisi mümkün olabilmektedir. Bu yaklaşım bizi bibliyoterapi kavramı ile
karşı karşıya getirmektedir. Nitekim bibliyoterapi edebî eserlerin bu tanı ve tedavi
özelliklerinden hareketle çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. Bibliyoterapi kavramı içerisinde yer
alan terapi ifadesi kişinin kendisine ilişkin farkındalık kazanmasına ve bir nevi kendini
iyileştirmesine, duygularından arınarak rahatlamasına, katarsise işaret etmektedir.
“Bibliyoterapi, kişinin kendi yaşadığı sorunu, okuduğu kitaptaki kahramanın sorunuyla
özdeşleştirerek olayı içselleştirmesi, farklı bakış açılarına ulaşması ve çözümle ilgili farkındalık
kazanması için kullanılan bir terapi tekniğidir” (Karagöz, 2015, s. 488).
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Çeşitli kaynaklarda “okuma yoluyla sağaltım” (Yeşilyaprak, 2008; Bulut, 2010), “okuma
yoluyla teşhis ve tedavi” (Sayın, 1977), “kitapla terapi” (Turan, 2005), “kitaplar aracılığıyla
kişinin sorunlarını tanıyıp çözebilmesine yardım yaklaşımı” (Öner, 2007), “dilekleri
hudutlandırılmış kişinin sabırlı okumaya tahsisi” (Altay, 1969), “bilgi ile iyileşme” (Yılmaz,
2014), “bibliyopsikolojik danışma” (Karacan Özdemir, 2016) biçiminde tanımlanan
bibliyoterapi (akt. Karagül, 2018: 45)... doğru zamanda, doğru kişiyle, doğru kitabı
buluşturarak kişinin rahatlamasına yardımcı olabilmektir. Buna göre bibliyoterapi, salt
psikolojiye yaslanan klinik bir uygulama olmanın ötesinde, okumayı seven öğrencileri
edebiyatla bir araya getirerek kendi iç dünyalarını anlama ve irdeleme konusunda
uygulanabilecek bir tekniktir (Karagül, 2018: 45; Leana-Taşçılar 2012: 118). Karagül’ün
(2018), Maidman Joshua ve DiMenna (2000) dan aktardığına göre amaçları; bilgi vermek,
anlayış kazandırmak, sorunlar hakkında tartışmayı teşvik etmek, yeni değerleri ve tutumları
iletmek, diğer insanların da benzer problemleri olduğu bilincini oluşturmak ve sorunlara
gerçekçi çözümler sağlamaktır.
Edebiyat ve dil öğretimi denildiğinde, metinler ve bunların seçimi akla gelir. Zira gerek öğretim
programları gerekse ders kitapları için metin seçimi, üzerinde önemle durulması gereken bir
konudur (Eskimen, 2016: 40). Bibliyoterapinin de temel aracı olan metinler, edebî metin
ağırlıklı bir ders olan Türk Dili edebiyatı dersi ve Türk Dili Edebiyatı ders kitabı için önemlidir.
Ders kitaplarına seçilen metinler, üzerinde önemle durulan ve öğretim programında da
niteliklerinin neler olması gerektiği yoluyla birtakım şartlara bağlanır. Bu çalışmada edebî
metinlerden hareketle “kitaplarla sağaltım, iyileştirme, tedavi” anlamına gelen bibliyoretapi
yaklaşımı üzerinde durulmuştur. Kitaplardan, edebî metinlerden yararlanan bir yaklaşım olan
bibliyoterapiyi tanımak, bu yaklaşımın uygulanmasında edebiyatın ve Türk dili ve edebiyatı
ders kitabı metinlerinin yerini ve önemini ele almak çalışmanın amacıdır. Buna yönelik olarak
çalışmada bibliyoterapinin tanımı ve açılımı, eğitimde kullanılabilirliği ile Türk Dili Edebiyatı
dersi dokuzuncu sınıf ders kitabında yer alan metinler, bibliyoterapi açısından, bibliyoterapik
kullanım olanakları açısından ele alınmıştır.
Yöntem
Bu çalışma, Bibliyoterapik unsurların 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabında yer verilme
durumunu belirlemeyi amaçlayan betimsel bir araştırmadır. Yıldırım ve Şimşek’e (2008) göre
betimsel analizde, elde edilen veriler daha önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve
yorumlanır. Çalışmada veri toplamak amacıyla doküman analizi tekniği kullanılmıştır.
“Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı
materyallerin analizini kapsamaktadır” (Yıldırım ve Şimşek 2008: 187). Çalışma dokümanını,
9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı (Sonuç Yay.) ders kitabı oluşturmaktadır. Araştırmada veri
toplama aracı olarak, Erdemir (2016) tarafından geliştirilen ve Doğanay ve Çetin (2020)
tarafından düzenlenen Bibliyoterapik Unsur Rubriği kullanılmıştır. Ders kitaplarında yer alan
metinlerin taşıdıkları bibliyoterapik unsurların tespiti sıklık analizi yoluyla yapılmıştır.
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1.Ünite: Giriş (Edebiyat Nedir?)
1.Ünite: Giriş (Edebiyat)
1.Ünite: Giriş (Edebiyat Tarihine
Yardımcı Bilimler)
1.Ünite: Giriş (Edebiyat
Ürünlerinin Türlendirilişi)
2.Ünite: Hikâye (Elli Kuruş)
2.Ünite: Hikâye (Birtakım İnsanlar)
3.Ünite: Şiir (Kaldırımlar )
3.Ünite: Şiir (Bingöl Çobanları)
3.Ünite: Şiir Mohaç Türküsü
3.Ünite: Şiir (Kerem Gibi)
3.Ünite: Şiir (Dost)
4. Ünite: Masal (Ben Bir Yeşil
Yaprak İdim)
4. Ünite: Masal (Kral Yunan’ın
Veziri İle Hekim Rüyan’ın Öyküsü)
4. Ünite: Masal/Fabl (Harnâme)
4. Ünite: Masal/Fabl (Eşek ve
Efendileri)
5. Ünite: Roman (Acımak)
5. Ünite: Roman (Yer Demir Gök
Bakır)
6. Ünite: Tiyatro (Fatih)
6.Ünite: Tiyatro (Buzlar
Çözülmeden)
6. Ünite: Tiyatro (Ocak)
7.Ünite: Biyografi/Otobiyografi
(Bedri Rahmi Eyuboğlu)
7.Ünite: Biyografi/Otobiyografi
(Orhan Veli Kanık)
7.Ünite: Biyografi/Otobiyografi
(Ahmed Paşa)
8.Ünite:Mektup (Sabahattin
Ali’den Karısı ve Kızına Mektuplar
)
8.Ünite:Mektup (Hüsamettin
Bozok’a Mektuplar)
8. Ünite: e-posta (Çocuk Şenliği ve
Kitap Fuarı)
8. Ünite:e posta
(İstek / Şikâyet)

1
1

1

1
1

1

Olayları çok yönlü düşünme ve
değerlendirme

Rol Model Bulma / Doğru rehber
seçme

Kalıp yargıların yumuşatılması

Ebeveyn ve çocuklar arasındaki
çatışmaların çözüme ulaşması

Öfke, stres ve zaman yönetimi
becerisi

Yeni değerler, turumlar ve
davranışlar geliştirme

Engelli bireylere duyarlı olma

Olumlu benlik algısı geliştirme

Dünya sorunlarına duyarlı olma

Doğaya, tüm canlılara duyarlı olma,

Millî ve manevi değerlere sahip

Kendi sorunlarına benzer sorunların
başkalarının da başına geleceğini
düşünerek yalnız olmadığını
duyumsama

Toplumda kabul görmek için
kendini gerçekleştirmekten
kaçınmamak
Kendini tanıma

Topluma faydalı birey olma
bilincini geliştirme

Çevreyi, toplumu ve dünyayı tanıma

Hedeflerini gerçekleştirmek için
azimli ve kararlı olma

Sorun çözme becerilerini geliştirme

Empati (duygudaşlık) kurma
becerilerini geliştirme

Bibliyoterapik Unsurlar

İletişim becerilerini geliştirme

Bulgular ve Yorum
Bu bölümde, 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı (Sonuç Yay.) ders kitapları metinlerinde yer alan
bibliyoterapik unsurlara ilişkin bulgu ve yorumlara yer verilmiştir

1
1
1

1

1
1
1

1
1

1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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1

1

1
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1
1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1
1
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8. Ünite: Mektup/e posta
(Şikâyetname)
8. Ünite: Mektup/e posta (Hüseyin
Hilmi Efendi’ye)
9. Ünite Günlük (Yolculuk)
9. Ünite Günlük
(Hacivat Günlüğü’nden)
9. Ünite Blog (Az Tercih Edilen
Gezilecek Şahane 8 Şehrimiz)
9. Ünite (Blog İyilik Varoldukça
İyiler Ölmez)
Toplam

1

1

1
2

9

3

3

3

6

3

3

2

5

1
6

1

0

2

2

3

0

2

9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabında ele alınan toplam otuz iki okuma metni içerisinde
en sıklıkla karşılaşılan bibliyoterapik unsur “Empati (duygudaşlık) kurma becerilerini
geliştirme” olmuştur. Bu unsuru, “Olayları çok yönlü düşünme ve değerlendirme”,”Topluma
faydalı birey olma bilincini geliştirme” ve “Dünya sorunlarına duyarlı olma” takip etmiştir.
Ders kitabında yer verilen metinler içerisinde “Engelli bireylere duyarlı olma”, “Ebeveyn ve
çocuklar arasındaki çatışmaların çözüme ulaşması”na yönelik herhangi bir unsura
rastlanmamıştır.
Bibliyoterapik unsurlardan “Hedefleri için azimli ve kararlı olma”; “Topluma faydalı birey
olma bilincini geliştirme”ye ilişkin bir örnek şöyledir:
“Ben ne babanızın arkadaşı, ne de bayiyim. Benimki
yardım. Bakıyorum okuma hırsı var içinde. Okuyup adam olma hırsı. Hoşuma gitti. Mesele
bu...”
Gözlerini yüzüme çevirdi:
“Doktor olacağım ağabey!” dedi. “Bizim mahalledeki kör, topal, inmeli, sızılıları tedavi
edeceğim,
hem de parasız!” (Orhan Kemal, Elli Kuruş, Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı, s.43).
“Dünya sorunlarına duyarlı olma” ya ilişkin bir örnek bulgu şöyledir:
“Sabahçı kahvelerini kapamadan evvel birkaç tane gece barınma evine şiddetle ihtiyacı olan
İstanbul
şehrinin kışı bazen ne kadar uzun, ne kadar uzun ve bitmez tükenmez bir afettir, bilen bilir.”
(Sait Faik Abasıyanık, Semaver Birtakım İnsanlar metninden, Türk Dili ve Edebiyatı Ders
Kitabı,s. 54)
Aşağıdaki şiir örneğinde, Kerem’in aşkı uğruna yandığını, kendisinin de onun gibi davası
uğrunda yanabileceğini söyleyerek Kerem ile Aslı halk hikâyesini hatırlatan şair, “Hedefleri
için azimli ve kararlı olma”; “Rol model bulma doğru rehber seçme” unsurlarına işaret etmiştir:
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“Ben yanmasam
sen yanmasan
biz yanmasak,
nasıl
çıkar
karan-lıklar
aydın-lığa..
(Nazım Hikmet, Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı, s. 87)
Harnâme; Eşek ve Efendileri gibi fabl metinlerinde de olaylara farklı bir çerçeveden bakarak
verilmek istenen iletiyi insan dışındaki varlıkların üzerinden vererek olayları çok yönlü
düşünme ve değerlendirme bulgusu içerisinde değerlendirilebilir. Şikayetnâme’de devrini
eleştiren Fuzûli “Dünya sorunlarına duyarlı olma” unsuruna işaret eder mahiyette devrindeki
rüşvet olaylarını kendi üslûbuyla dile getirmiştir.
Acımak romanında “Yeni değerler ve tutum geliştirme”; “olumlu benlik algısı geliştirme,
“Çevreyi toplumu dünyayı tanıma”, “Kalıp yargıların yumuşatılması” unsurlarına rastlanmıştır.
İnsanlara yargısız infaz yapmadan, daha hoşgörüyle yaklaşmak gerekliliğine işaret edilmiştir:
“Mektebin başmuallimi olan Zehra; çalışkan, disiplinli, verdiği kararların arkasında duran bir
öğretmendir. Bulunduğu okulda birçok yenilik yapar, güzel ve uygun bulmadığı şeyleri
değiştirir. Geçmişte yaşadığı kötü olaylardan dolayı acıma duygusu nedir bilmeyen Zehra,
merhametsizdir.
Öğrencilerinin yaptığı hiçbir yanlışı affetmez, en ufak bir hataya bile büyük tepkiler gösterir,
onları cezalandırır. Maarif Müdürü Tevfik Bey, Zehra'yı bu özelliğinden dolayı defalarca
uyarmış olmasına rağmen Zehra'nın davranışlarında hiçbir değişiklik görülmez.”
(Reşat Nuri Güntekin, Acımak, Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı, s. 134)
Empati (duygudaşlık) kurma becerilerisine yönelik bir örnek;
...
Hadi şimdi çık sokaklara
Dağıt sıkıntını çarşı pazar
Onun yerine kıyıda dolaş
Onun yerine serinle.
(Necati Cumalı, Bütün Şiirleri I. Cilt, Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı, s. 91)
Sonuç ve Öneriler
Çalışmadan elde bulgular doğrultusunda 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabında en sık
rastlanan bibliyoterapik unsurun, Empati (duygudaşlık) kurma becerilerini geliştirme olduğu,
bunu “Olayları çok yönlü düşünme ve değerlendirme”, ”Topluma faydalı birey olma bilincini
geliştirme” ve “Dünya sorunlarına duyarlı olma”nın takip ettiği görülmüştür.
Ders kitabında yer verilen metinler içerisinde “Engelli bireylere duyarlı olma”, “Ebeveyn ve
çocuklar arasındaki çatışmaların çözüme ulaşması”na yönelik herhangi bir unsura
rastlanmamıştır. Bu sonuç Doğanay ve Çetin (2020) çalışma sonucuyla aynı yöndedir.
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İpek Eğilmez ve Erdemir (2016) tarafından gerçekleştirilen Eflatun Cem Güney’in “Evvel
Zaman İçinde” adlı masal kitabının bibliyoterapik unsurlar açısından ele alındığı çalışmada
“empati, daha olumlu bir benlik algısı geliştirme” gibi bibliyoterapik unsurlar tespit edilmiş, bu
çalışmada yer alan masallarda da benzer bibliyoterapik unsurların ön plana çıkmış olduğu
görülmüştür. Bu anlamda masallar, “Kendini tanıma”, “Yeni değerler, turumlar ve davranışlar
geliştirme”, “Olayları çok yönlü düşünme ve değerlendirme”, “Öfke, stres ve zaman yönetimi
becerisi geliştirme”, “Rol Model Bulma / Doğru rehber seçme” gibi bibliyoterapik unsurları
taşımaları yönleriyle önem arz eder.
Edebî eserler, bu eserlere konu olan insan; insanı anlama ve anlatma gayreti Türk dili ve
edebiyatı dersinin özünü oluşturur. İnsanı anlama gayreti empati (duygudaşlık) kurma
becerisine ilişkin önemli katkılar sunar. Bu metinler yoluyla öğrencilerin okuma, yazma ve
konuşma-dinleme becerilerinin yanında, duyuşsal alanlarına seslenerek, duygu, değer, düşünce
ve davranışlarının gelişmesine katkı sağlanır. Ele alınan hikâye, roman, fabl, masal
metinlerinin her biri “Olayları çok yönlü düşünme ve değerlendirme”, ”Topluma faydalı birey
olma bilincini geliştirme”, “Dünya sorunlarına duyarlı olma” gibi farklı bibliyoterapik unsurlar
taşır. Dolayısıyla Türk Dili ve Edebiyatı dersinde bibliyoterapi yönteminin uygulanmasında 9.
sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabında yer alan metinlerden yararlanılabileceği; metinler
aracılığıyla öğrencilerin kişilik gelişimlerine katkıda bulunulabileceği, özellikle “Empati
(duygudaşlık) kurma becerilerini geliştirme”, “Olayları çok yönlü düşünme ve değerlendirme”,
“Topluma faydalı birey olma bilincini geliştirme” ve “Dünya sorunlarına duyarlı olma”
konusunda öğrencilere yol gösterebileceği söylenebilir.
Gelişimsel bibliyoterapinin eğitim ortamında ve Türk Dili ve Edebiyatı dersinde etkili bir
şekilde kullanılabilmesi için okuma süresince öğrencilere rehberlik edilmesi önemlidir. Buna
ilişkin uygulamaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilebilir.
Tüm sınıf düzeyleri ders kitaplarına yönelik benzer çalışmalar gerçekleştirilebilir.
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MUŞ TÜRKÜLERİNDE MUŞ AĞZI
Dr. Öğr. Üyesi Nurcihan GÜNEŞ
Muş Alparslan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
ORCID: 0000-0002-9275-0196
ÖZET
Dil araştırmalarında ilk başvurulan kaynaklar arasında yer alan türküler, dilimizin tarihte
geçirmiş olduğu birçok ses, şekil ve sözcük değişmelerini yansıtan önemli bir dil aynasıdır.
Türkü sözlerinin incelenmesi neticesinde de dil özelliklerinin yanı sıra Türk halk kültürü ve
felsefesi de ortaya çıkaran dilin zengin ifade olanakları görülür. Türküler toplumun hafızası
niteliğindedir. Türkülerin hepsinde farklı bir acı veya sevinç hikâyesi anlatılmıştır. Bir hüzün
coğrafyası olan Anadolu’da türkülerin çoğunda acı, hüzün, sıla hasreti anlatılır. İyi günde
türkülerle eğlenen, kötü günde türkülerle hüzünlenen halk, içten duygularını anlatırken anlamı
derin, çağrışımı zengin sözcükler seçmiştir. Bunu yaparken de kendi bölgelerinin konuşma
biçimlerini kullanır. Bundan dolayı da dilin en eski biçimlerini, ses ve söz kalıplarını koruyan
dil malzemesi türküler ile ağız araştırmaları arasında önemli bir bağ vardır. Söz konusu bağ
Muş türküleri ile Muş ağzı arasında da görülür. Muş yöresinden derlenmiş, ölçünlü dilde
kaydedilmemiş türkü metinleri Muş ağzının temsilcisi niteliğindedir. Bu çalışmada Prof. Dr.
Ahmet Caferoğlu’nun Anadolu İlleri Ağızlarından Derlemeler (Van, Bitlis, Muş, Karaköse,
Eskişehir, Bolu ve Zonguldak İlleri Ağızları), Salih San’ın Dün ve Bugün Muş ve Prof. Dr.
Songül Karahasanoğlu’nun Muş Türküleri ve Oyun Havaları adlı araştırmalarında Muş
yöresinden derlenmiş olan türkü örnekleri esas alınmış ve Muş ağzının temsilcisi olan bu
metinlerdeki sözcüklerin ses bilgisi, şekil bilgisi ve söz varlığı ile ilgili öne çıkan belirleyici
özelliklerine yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Muş ağzı, Türkiye Türkçesi ağızları, türkü, Muş türküleri, ses bilgisi, şekil
bilgisi, söz varlığı
MUS MOUTH IN MUS SONGS
ABSTRACT
Folk songs, which are among the first referenced sources in language research, are an important
language mirror that reflects many sound, shape and word changes that our language has
undergone in history. As a result of the examination of folk songs, rich expression possibilities
of the language, which reveals Turkish folk culture and philosophy as well as language features,
are seen. Folk songs are the memory of the society. A different story of pain or joy is told in
each of the folk songs. In Anatolia, which is a land of sadness, most of the folk songs are told
about pain, sadness and longing for home. Having fun with folk songs on good days and sad
with folk songs on bad days, the people chose words with deep meaning and rich connotation
while expressing their sincere feelings. While doing this, they use the speech patterns of their
own regions. For this reason, there is an important link between the language material folk
songs, which preserve the oldest forms of language, sound and word patterns, and dialect
studies. The mentioned connection is also seen between the Muş folk songs and the Muş mouth.
The folk song texts compiled from the Muş region and not recorded in the standard language
are representative of the Muş mouth.
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In this study, Prof. Dr. by Ahmet Caferoğlu’s compilations from the Mouths of Anatolian
Provinces (Mouths of Van, Bitlis, Muş, Karaköse, Eskişehir, Bolu and Zonguldak), Salih San's
Past and Today Muş and Prof. Dr. Songül Karahasanoğlu's research titled Muş Folk Songs and
Traditional Dance Music, the samples of folk songs collected from the Muş region were taken
as a basis and the prominent determinative features of the words in these texts, which are the
representatives of the Muş mouth, regarding phonetics, morphology and vocabulary are
included.
Keywords: Muş mouth, Turkey Turkish mouths, song, Muş songs, phonetics, morphology,
vocabulary
1. GİRİŞ
Dil, sınırlı sayıda araçla sonsuz ifade imkânı veren bir olgudur. Sesler, ekler, sözcükler
sınırlıdır, ancak bu sınırlı araçlarla ifade edilebilecek şeylerin sınırı yoktur. Aynı durum müzik
için de geçerlidir. Sınırlı sayıda nota vardır, ancak müzik üretiminin sonu yoktur. Bu özde
benzerlik yanında özelikle sözlü müzik her şeyden önce bir dilde üretilir. O dilin sahip olduğu
araçların tanıdığı imkanlar çerçevesinde ortaya çıkar. Türküler söz konusu olduğunda halkın
doğrudan müzik üretimine katkısı söz konusudur. (Demir, 2017:90). Uygur metinlerinden
itibaren eski Türklerin müzik kültürüyle ilgili bilgilere rastlamaktayız. İslam öncesinde
Türklerde bestelenmiş eserlere ır veya yır, sazlarla çalınan melodiye ise küg ismi veriliyordu.
Atalarımız bu dönemde av törenlerinde koşuklarla eğlenir, ölüleri için düzenledikleri yuğ
törenlerinde sagular söyleyerek yas tutarlardı. Anadolu’ya gelince Asya’da kullanılan ır/yır
sözü unutulmuş onun yerini türkü almıştır… Coğrafya ve isim değişmesine rağmen müzik
kültürü aynen devam etmiş, birçok sosyal veya kişisel tecrübe türkülerde işlenmiştir. Anadolu
bir türkü coğrafyasıdır. Ülkemizin her bölgesinde farklı ezgiler eşliğinde söylenen türkülerimiz
vardır. Türküler eşliğinde oynanan halk oyunları da önemli bir zenginliğimizdir. Ege’de
zeybek, Karadeniz’de horon, Ankara’da seymen, Artvin ve Erzurum’da bar, Orta Anadolu’da
halay…Bunların her biri değişik hikâyeler, yörelere özgü ritimlerle anlatılır (Akar, 2018:10).
Halk sevinç ve keder başta olmak üzere pek çok duygusunu sözler ve sözlere eşlik eden müzikle
de dile getirir. Bunu yaparken kendi çevresinde konuşulan dili, yani yerel konuşma biçimlerini
kullanır. Bu nedenle ağız araştırmaları ile türküler arasında önemli bir bağ vardır (Demir,
2017:90). Söz konusu bağ Muş ağzı ile Muş türküleri arasında da tesadüf edilir. Muş yöresinden
derlenmiş ve ölçünlü dilde kaydedilmemiş türkü metinleri Muş ağzının temsilcisidirler. Muş
ağzı terimi, Muş ili sınırları içinde konuşulan, Oğuzca temeline dayanan yerel konuşma
biçimini göstermek için kullanılmıştır. Songül Karahasanoğlu araştırmasında Muş’un ilçeleri
olan Malazgrit, Bulanık ve Varto ile merkez arasında folklorik değerler bakımından farklılıklar
bulunduğunu ve ilçelerin her biri ayrı birer araştırma alanı olduğunu belirtir (Karahasanoğlu,
2008:23). Dil açısından bakıldığında da bu ilçeler farklı alt ağız gruplarında yer aldıklarından
benzer bir durum söz konusudur.
2. Folklor Ürünleri ve Dil
Folklorun Türk Halk Edebiyatı sınırları içine giren destan, masal, türkü, bilmece, atasözleri ve
halk hikâyeleri türünden olan bir kısım ürünleri doğrudan doğruya anonim olan ürünlerdir.
Bunların, yazılı ve sözlü gelenekler hâlinde devam etmekle birlikte anonim bir nitelik
taşımayan ve belirli sanatkârların yaratıcılık gücünden kaynaklanmış olanları da vardır.
Şahsilikten anonimliğe uzanan çerçeveyi biraz daha genişletince, anonim ürünler arasına yazı
dilinin sınırları dışında kalan halk dilini, yani ağızları da eklemek gerekir.
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İster belirli kişilerin yaratıcılığından kaynaklanarak yol almış, ister anonim birer nitelik taşımış
olsun, bütün bu ürünler dil yapıları bakımından yazı dili sınırları içinde kalan öteki eserlerden
ayrılan belirgin vasıflar taşırlar. Bunlar dil ve üslûp bakımından, bütün bir toplumun veya
genişçe bir topluluğun ortak değerlendirme ölçülerine, ortak psikolojisine, ortak zevk ve
eğilimlerine tercüman olan eserlerdir (Korkmaz, 2005:282). Dil, taşıdığı ses, yapı ve anlam
özellikleriyle bir milletin kültürel ve etnik yapısının belirleyicisidir. Sadece kelime değil, bazen
bir ses, bazen bir şekil o milletin bilinmeyen bir tarafını aydınlatıverir. Bundan dolayı dil
verileri tarih, folklor, sosyoloji ve diğer disiplinler için değerlendirilmeleri gereken önemli
malzemelerdir (Karahan, 2016: 313). Folklor ürünlerinin bir kısmı yazılı ve sözlü kaynakları
ile doğrudan doğruya dile dayanır. Bu ürünlerde dil, folklora şekil veren ve millilik vasfı
kazandıran unsurların başında yer alır. Bu bakımdan sözlü ve yazılı folklor ürünleri ile dil
arasında iç içe girmiş bir yakınlık ve bütünlük vardır (Korkmaz, 2005:282). Folklor metinleri
geleneksel sözlü edebiyatın eşsiz ürünleri olarak taşıdıkları kültürel ögeler yanında, söz varlığı
ögeleri başta olmak üzere eski dönemlere ait dil özelliklerini barındırmaları ve her formun
kendine özgü anlatı özellikleri nedeniyle dilcilik açısından da önemlidir (Demir, 2017: 93).
3. Türküler ve Ağız Derlemeleri
Türkülerin sözleri de ezgileri kadar eski, onlar kadar millîdir. Halkın en samimi duyguları
türkülerde yaşar. İnsanımız iyi günde türkülerle eğlenmiş, kötü günde türkülerle
hüzünlenmiştir. İşte bu sevinç ve hüzün duyguları anlatılırken ifade imkânı geniş, anlamı derin,
çağrışımı zengin kelimeler seçilmiştir. Bu yüzden türkülerin Türkçesi; imbikten geçmiş,
işlenmiş, yoğun bir Türkçedir. Bu metinlerin kelimeleri incelendiğinde hem halkın duygu
derinliğini hem de dilin geniş ifade imkânlarını görürüz. Bu yüzden türküleri; yalnız
duygularımızın yansıması olarak değil, dilimizin çağlar içinde geçirdiği aşamaların aynası
olarak da değerlendirmek gerekir (Akar, 2018:10-11). Anadolu ağızları yazı dilinin bağlayıcı
etkilerinden uzak kaldığı için, Türk boylarının Anadolu’ya Orta Asya’dan getirdiği eski
devirlere ait söz varlığını büyük ölçüde korumuştur. Ayrıca dilin kendi kendini besleyen
türetme ve geliştirme yollarına da başvurarak dildeki yaratıcılığı sürdüregelmiştir. Anadolu
şartlarının ortaya koyduğu yeni yaşayış biçimi ve yeni ihtiyaçlar, yeni türetmeleri gerekli kılmış
veya mevcut kelimeler anlam dallanması yoluyla yeni anlamlar kazanarak kavram alanlarını
genişletmiştir. Böylece dil kendi değerlerini ve koruyarak ve geliştirerek sürdürmüştür. Yazı
dili ile ağızlar arasındaki bu farklı değişme ve gelişme şartları dolayısıyla Türkiye Türkçesi yazı
dili ile Anadolu ağızları arasında ses bilgisi, şekil bilgisi ve söz varlığı açısından önemli bazı
ayrılıklar ortaya çıkmıştır (Korkmaz, 1999: 159-160). Tarihi devirlere ait özelliklerin
günümüze uzanan çeşitli akislerini bulduğumuz Anadolu ağızlarında dil ve kültür
koruyuculuğu: 1) Eski devirlere ait özelliklerin olduğu gibi veya bazı ses değişmeleri ile devam
ettirilmesi; 2) Türkçenin temel kurallarının hâkim kılınması, bu kurallara aykırı yabancı kelime
ve şekillerin bile titizlikle kural sınırı içine alınması biçiminde kendini göstermiştir (Korkmaz,
1999: 159-160). Türkülerin de arasında olduğu folklor ürünlerinin ağızlardaki eski dil
özelliklerini iyi koruduğu düşünülür. Bu yüzden yerel konuşmalardan metin derleme
çalışmalarında başlarda günlük konuşmalar yerine türkü, masal, efsane gibi folklor ürünlerinin
kayıt altına alınması önemlidir. Anadolu ağızlarından ilk geniş derlemeleri yapmış olan Ahmet
Caferoğlu’nun metin neşirlerinde de folklor ürünleri önemli bir yer tutar (Demir, 2017: 91).
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4. Muş Ağzı
Leyla Karahan, Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması adlı çalışmasında dil özellikleri
bakımından Anadolu ağızlarını;
1) Doğu Grubu ağızları,
2) Kuzeydoğu Grubu ağızları
3) Batı Grubu ağızları olmak üzere üç temel ağız grubuna ayrılmıştır. Bu temel ağız grupları da
kendi içlerinde birtakım alt ağız gruplarına ayrılmıştır.
Leyla Karahan’ın sınıflandırmasına göre Muş ağızı Doğu Grubu ana ağız grubunun birinci alt
grubunda yer alır (Karahan, 2017: 1-58). Doğu Grubu ağız bölgesinin ağız özellikleri, doğu ve
güneyde siyasî sınırları aşıp doğuda Azerbaycan Türkçesi, güney ve güneydoğuda Irak
Türkmen ağızları ile birleşir (Karahan, 2017: 54).
Tablo:1 Doğu Grubu Ağızları (Karahan, 2017:96)
Alt Gruplar
İkinci Derecedeki Alt Gruplar
I. Grup
Ağrı, Van, Muş, Bitlis, Bingöl, Siirt,
Diyarbakır, Mardin, Hakkâri, Urfa (Birecik,
Halfeti hariç), Palu, Karakoçan (Elazığ)
ağızları.

1. Ağrı, Malazgrit (Muş) ağızları.
2. Muş, Bitlis merkez ağızları.
3. Ahlat, Adlicevaz (Bitlis), Bulanık (Muş),
Van ağızları.
4. Diyarbakır ağzı.
5. Palu, Karakoçan (Elazığ), Bingöl merkez,
Karlıova, Siirt ağızları.

5. Türküler ve Muş Ağzı
Genel dil yapıları bakımından, folklor ve halk edebiyatı ürünleri Standart Türkçeye ve yazı
diline paraleldir. Ancak, yazı dilinin sınırlayıcı ve dondurucu baskısından uzak kaldıkları ve
sözlü gelenek halinde devam ettirdikleri için bir yandan toplumun ortak değerlendirilmelerinin
zaman içinde geçirdikleri bütün değişme ve gelişmelere açıktırlar; bir yandan da dilin ve
kültürün en eski unsurlarını koruyagelmişlerdir. Bu bakımdan halk dili demek folklorun
özelliklerini taşıyan dil demektir. Bu dil, halkın ortak ruhunu yabancı baskılardan uzak olarak
en iyi aksettirebilme niteliğini taşımaktadır (Korkmaz, 2005:282). Türkü metinlerinin
kaynağını teşkil eden kelimelerin büyük bölümü Eski Oğuz Türkçesinin zengin söz varlığının
bir yansıması olarak karşımıza çıkar. 13. yüzyılda Anadolu’yu yurt tutmaya başlayan Oğuz
boyları, buraya Hazar Denizi’nin ötesinde yaşarken kullandıkları dillerini de taşımışlardır. Bu
dilde yer alan zengin söz varlığını, genel Türkçe kelimeler ile Oğuz ağızlarına has yapılar
birlikte meydana getirmiştir. Bu kelimelerin önemli bir bölüğü 13. yüzyılda Yunus Emre ve
onun çağdaşı halk şairlerinin dilinde işlene işlene yazı diline geçmiştir. Bir bölümü ise yazı
diline geçmemiş veya bu dilde unutulmuş, varlıklarını sözlü dilde sürdürür olmuşlardır. Halk
arasında kullanılmaya devam eden bu sözler, ağız metinlerinde ve türkü sözlerinde karşımıza
çıkmaktadır. Bu yönüyle türkü sözleri, ağız metinlerinin barındırdığı dil malzemesini de
taşımaktadır (Akar, 2018:13).
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Bu çalışmada başta Ahmet Caferoğlu’nun 1995 yılında yayınlanan Anadolu İlleri Ağızlarından
Derlemeler (Van, Bitlis, Muş, Karaköse, Eskişehir, Bolu ve Zonguldak İlleri Ağızları) çalışması
olmak üzere, Songül Karahasanoğlu’nun Muş Türküleri ve Oyun Havaları ile Salih San’ın Dün
ve Bugün Muş (Tarih-Coğrafya ve Folklor Bakımından) adlı çalışmalarında yer alan türkü
metinlerinden yararlanılmıştır. Esas aldığımız bu kaynaklardaki veriler ışığında Muş ağzının
temsilci olan Muş türkü metinlerinin Türkçe ve alınma kelimelerinde ses bilgisi, şekil bilgisi ve
söz varlığı açısından öne çıkan belirleyici nitelikteki dil özellikleri üzerinde durulmuştur.
6. Ses Bilgisi Özellikleri
6.1. Ünlüler
6.2. Ara Ünlüler
Türkiye Türkçesinde kullanılan sekiz ünlünün yanı sıra Muş türkü metinlerinde şu ara ünlülerin
kullanıldığı tespit edilmiştir:
[à]
/a/ ve /e/ ünlüsünün ses aralığında söylenen [à] ünlüsü genel olarak /n/ ve /d/ gibi ünsüzlerle
biten hecede görülür: hàne, hàne hane, vuràdim, yàne yàne, bàde, sultani, ḫàtǐrime (Caferoğlu
1995: 73-86).
[ė]
Boğumlanma noktası i ve e ünlüleri arsıda bulunan e sesi (ė). Ön ya da iç seslerde olmak üzere
hep kök hecede bulunur (Korkmaz, 2017:170). Konuya temel ünlüler açısından bakıldığında,
Eski Türkçede ve Eski Anadolu Türkçesinde, ön seste ve ilk hecede /i/ ünlüsü yanında kapalı
bir e /ê/ ünlüsünün varlığı da bilinmektedir. Bu durum Türkiye Türkçesi ağızları için de
geçerlidir (Korkmaz, 2007:92). Anadolu ağızlarında geniş bir yer tutan kapalı / ė/ sesi (Sağır,
1995a: 380), Muş türkülerinin de belirleyici sesidir: ėl, gėlin, atėş, yėt-, dė-, sėv-, gėt-“git-“,
yėr, yėl, gėş-“geç-“, geceki, yėmişdan “yemişten”, cėyran, sėvda, ėyle-, bėle
“böyle”, ėt-, vėr-, bėsle-, sėl, kėşge “keşke”, yeddi “yedi”,mėşe, ḫėyirli “hayırlı” (Caferoğlu,
1995:73-86).
[ǐ]
Normal ünlülerin boğumlanma sürelerinden daha kısa bir sürede boğumlanan düşmek üzere
olan ünlüsü, Muş türkülerinde alınma kelimelerde /r/ sesinin komşuluğunda kullanılmıştır:
àḫǐratda “ahirette”, ḫatǐrime “hatrıma” (Caferoğlu, 1995:73-86).
6.3. Ünlü Uyumu
Türkiye Türkçesinin ünlülerinin kelime içindeki sıralanışlarında, boğumlanma özellikleri
açısından birbirine yakın nitelikte olanların art arda gelebilme özelliklerinden dolayı ünlü
uyumu kuralı oluşmuştur. Ünlü uyumu, dil benzeşmesi ve dudak benzeşmesi olmak üzere
başlıca iki türe ayrılır (Korkmaz, 2021:6):
6.4. Dil Benzeşmesi (Uyumu)
Türkçenin çok genel bir kuralı durumunda olan ve ünlüleri kalınlık-incelik sırasına göre
ayarlayan dil benzeşmesi (palatal harmonie) olayı, bilindiği üzere, Türkçede, Eski Türkçe
döneminden beri çok güçlüdür. Aynı durum Eski Anadolu Türkçesinden geçerek Anadolu
ağızlarında da kendini gösterir (Korkmaz, 2007:92). Dil benzeşmesi, ön sesten son sese veya
son sesten ön sese doğru ünlü incelmesi veya kalınlaşması şeklinde gerçekleşir.
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Anadolu ağızlarının hepsinde, değişik yönlerde ortaya çıkan ünlü benzeşmesi örneklerine
rastlamak mümkündür. Ancak ağızların benzeşme yönü ile ilgili eğilimleri birbirinden farklıdır
(Karahan 2016: 342).
6.4.1. Kalınlık-İncelik Bakımından Ünlü Benzeşmesi
Doğu Grubu ağızlarında alınma kelimelerdeki kalın ünlülerin pek çoğu ince ünlüye döner. Ünlü
incelmesi, genellikle gerileyici benzeşme yoluyla ortaya çıkar. Son hece veya hecelerde
bulunan ince ünlü, diğer ünlüleri de incelterek kalınlık-incelik uyumuna sokar. Bazı ünlü
incelmelerinde diş, diş eti, ön damak ünsüzlerinin etkili olduğu açıkça görülmektedir. Ancak
her örneği bu şekilde izah etmek mümkün değildir (Karahan, 2017:3-4). Doğu Grubu
ağızlarında yer alan Muş ağzının temsilcisi olan Muş türkülerinde de kalınlın ünlülerin birçoğu
ince ünlüye değişmiştir. Ünlü incelmesi yönündeki bu eğilim de ileriye ve geriye doğru olmak
üzere iki yönlü gelişme gösterir. Gerileyici benzeşme yönündeki gelişmede de bazı durumlarda
son hecede bulunan ünlü ilk hecede bulunan kalın ünlüyü incelterek kalınlık-incelik uyumuna
sokar.
6.4.1.1. İlerleyici ünlü benzeşmesi ile: nazlı > nazli, atlı > atli, paslı > pasli, sefası > sefasi,
çadırı > çadıri, taburu > taburi, karşı > ġarşi, marşı > marşi, topu > topi, tahtı > taḫdi, taşı >
daşi, kır atı gır ati, yorganı > yorġani, doğrusunu> doġrusuni, boynumu > boynumi, vefalıdır >
vefalidir, kalırsa > kalırse, yandı > yandi, dostuyum > dosdiyem, ordu > ordü, acıya > aciye,
yaramı > yarami, saranı > sarani, kızı > ġızı
6.4.1.2. Gerileyici ünlü benzeşmesi ile: kara > gere, karasıyım > geresiyem, bana >mene,
bayramdır > beyremdir, ışığı > işıgi, kaş > geş, kamış > gemiş, ufak ufak >ifak ifak, ırak > iraġ,
uzar > üzer, bahtı karalı > beḫdi gereli, burnuna > börnüne, buzağılara > bizavlara, kalem >
gelem, kaya > geye, top mudur > top midir, bana > bene, oynar > öyner, sana > sene, havuz >
ḥeviz, habersiz > ḫebersiz, hamur > ḫemir
Muş türkülerinde yaygın olan ve ilerleyici ve gerileyici olmak üzere iki yönlü bir gelişme
gösteren ünlü incelmesi kalınlık-incelik uyumsuzluğuna sebep olmuştur. Genel olarak iyelik,
belirtme, yönelme ve bulunma durum eklerinin ince ünlülü şekilleri kullanılır.
6.5. Dudak Benzeşmesi (Uyumu)
Dudak benzeşmesine gelince: Kısmen Eski Türkçedeki bir durumun devamı olarak Eski
Anadolu Türkçesinde de dudak benzeşmesi yoktur. Anadolu ve Rumeli ağızlarında da bölgeden
bölgeye bazı farklı durumlar tespit edilmekle birlikte, kelime kök ve gövdelerinde yazı
dilindekine aykırı olarak dudak benzeşmesinin oldukça güçlü olduğu görülüyor (Korkmaz,
2007:93). Eski Türkçede olduğu gibi Muş türkülerinde de düz kelime kök ve gövdelerinde asli
yapılarındaki yuvarlak ünlüyü koruyarak gelen şekiller görülmektedir (Caferoğlu, 1995:73-86;
Karahasanoğlu, 2008: 46-297):
yastık > yasduh, altın > altıun, kapı > gapu, çevir- > çevür-, niçin > niçün, değil > degül
6.5.1. Görülen Geçmiş Zaman Eki
Eski Oğuz Türkçesi Döneminde görülen geçmiş zaman eki –dU’dur. Ünsüzü daima ötümlü
olan ek, henüz ünsüz uyumuna tabi olmamıştır. Ek ünlüsü teklik ve çokluk çekimlerinde daima
düz {-I}, diğer çekimlerde ise yuvarlaktır: {-U}.
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Bu yapısı sebebiyle dudak uyumunu da bozmaktadır (Türk, V- Doğan, Ş- Şerifoğlu 2016: 50).
Muş türkülerinde Eski Anadolu Türkçesinde olduğu gibi asli yapılarındaki yuvarlak ünlüyü
koruma eğiliminde olan örnekler görülmüştür (Caferoğlu, 1995:73-86; Karahasanoğlu, 2008:
46-297):
kaldık > ġalduḫ, almadık > almaduḫ, ettik > etduḫ, eksik > esgük, geldik > gelduḫ
6.5.2. İlk hece dışındaki ünlü düzleşmesinin sebep olduğu düzlük-yuvarlaklık
uyumsuzluğu
Doğu Grubu ağızlarının ayırıcı özelliği olan kelime sonunda i’leşme hadisesi, bazı kelimelerde
düzlük- yuvarlaklık uyumunu bozar. Bu ağız bölgesinin alt ağız gruplarında sadece kelime
sonunda değil, kelime içinde de uyumsuzluklara sebep olan ünlü düzleşmeleri görülmeketedir
(Karahan, 2017:71). Muş türkülerinde ilk hece dışındaki yuvarlak ünlülerin düzleşmesi olayı,
yani i’leşme karakteristik sayılabilecek bir fonetik değişmedir. /u/ > /i/ ve /ü/ > /i/
değişimleriyle ortaya çıkan bu olay genellikle geçmiş zaman, durum, yelik, kişi ve soru
eklerinde görülür: yolu > yoli, topu > topi, dolu > doli, uymuş > uymiş, puşu > puşi,yokuşu >
yoḳuşi, havuz > ḥeviz, suyu > suyi, puşu > puşi, ulu > uli, ufak ufak > ifaḫ ifaḫ, Muş’u > Muşi,
ordusu > ordusi, top mudur > top midir, oyulur mu > oyulur mi, doyulur mu > doyulur mi,
yorulur mu > yorulür mi, türküsü > türküsi, düşkünü > düşgüni, günü > güni, zülfünü > zülfüni,
Bingöl’ün > Bingolin, götürdü > götürdi, güllü > gülli (Caferoğlu, 1995:73-86; San, 1947: 5062; Karahasanoğlu, 2008: 46-297).
6.6. Ünlülerle İlgili Ses Olayları
Ünlüler; boğumlanma yerleri ve özellikleri açısından birbirlerine oranla kalın ünlü-ince ünlü,
düz ünlü-yuvarlak ünlü, geniş ünlü-dar ünlü gibi bazı ayrılıklar taşırlar ve birbirlerinden
etkilenmeleri sonucunda birtakım değişimlere uğrarlar. Biz bunlara ünlü benzeşmesi, ünlü
değişmesi gibi adlar veririz. Bu nitelikteki değişimler, Türkiye Türkçesinin yazı dilinde ünlü
incelmesi, ünlü kalınlaşması, ünlü yuvarlaklaşması, ünlü düzleşmesi, ünlü genişlemesi, ünlü
daralması şeklinde kendisini gösterir. Ancak, vurgulamak gerekir ki bu değişimler, düzensiz
değil, belirli ses kurallarına bağlı düzenli değişimlerdir (Korkmaz, 2021: 6).
Ses olayları, bir dil veya o dilin lehçelerinde, ağızlarında meydana gelen, biçimbirimlerin
uğradıkları genel veya özel, kalıcı veya geçici, bireysel veya toplumsal başkalaşımlardır
(Gemalmaz, 1999:1; Sağır, 2002:1-2). Oğuzcanın ses değişmelerine uğrama ve sesleri
kaynaştırma eğilimine uygun olarak, Anadolu ağızları bir yandan bazı yeni gelişmeler
gösterirken bir yandan da Türkçenin temel yapısında var olan birtakım özelliklerin
korunmasında büyük bir duyarlık göstermiştir (Korkmaz, 1999: 160). İnsan istediği her
söyleyişi gerçekleştiremez. Seslerin bir araya gelmesinin, birlikte bulunmasının da şartları
vardır. Sesler özgür gibi görünse de aynı ya da komşu hecelerde yan yana gelirken genellikle
birbirinden etkilenmekte, dolayısıyla da Anadolu ağızlarında birçok ses olayı; ses değişmeleri,
ses düşmeleri, ses türemeleri vb. ile karşılaşılmaktadır (Sağır, 2002:1-2). Muş ağzının temsilcisi
olan Muş türkü metinlerindeki kelimelerin incelenmesi sonucunda elde ettiğimiz veriler
ışığında ünlülerin geçirdiği belirleyici nitelikteki ünlü değişimleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
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6.6.1. Benzeşme
Kelimelerin ünlü yapısında dönemden döneme birtakım benzeşmeler görülür (Korkmaz,
2021:7). Ünlü değişmeleri olarak; ünlü incelmeleri, ünlü daralmaları ve de ünlü
yuvarlaklaşmaları Anadolu ağızlarının genel eğilimidir (Sağır, 2002: 2). Muş türkü
metinlerinde tespit edilen ve öne çıkan benzeşme türleri şunlardır:
6.6.1.1. Ünlü incelmesi
Bazı ünsüzlerin etkisiyle kelimenin türlü hecelerinde kalın sırada bulunan ünlülerin veya
ünlülerden birinin ince sıraya geçmesi (Korkmaz, 2017:240) olarak tanımlanan ünlü incelmesi
ses olayında diş, diş eti, ön damak ünsüzlerinin etkili olduğu açıkça görülmektedir. “y, ş, ç, c,
z, s, 1, m, n, t “gibi dudak, diş, diş eti-ön damak bölgelerinde boğumlanan ünsüzler; kalın
ünlüleri bazen kendi boğumlanma sınırlarına çekerek, türlü hecelerde onların incelmesine yol
açmaktadırlar. Böylece bölgelerdeki genel eğilimler de incelmeyi hızlandırmaktadır (Sağır,
2002:2). Muş türkülerinde genel eğilim olarak tespit edilen ünlü incelmesi şu şartlar altında
ortaya çıkmıştır:
/ı/ > /i/ değişimi
“ı > i” şeklindeki i'leşme olayı ile Anadolu'nun birçok bölgesinde karşılaşılmaktadır (Sağır,
2002: 2). Muş türkülerinde de yaygın olan i’leşme dil uyumunu bozmaktadır. İlerleyici
benzeşme yoluyla ortaya çıkan bu durum kelime tabanlarında, üçüncü teklik-çokluk şahıs iyelik
ekleri, belirtme durumu eki, duyulan geçmiş zamanın üçüncü teklik-çokluk şahıs ekleri,
duyulan geçmiş zaman eki, imek yardımcı fiili ile “+lI” yapım eklerinde düzenli olarak görülür.
Türkçe ve alınma kelime tabanlarında
acısı > aci, bacısı > baci, Diyarbakır > Diyarbekir, karşıdan > ġarşidan, karşı > ġarşi, kamış >
gemiş, binbaşı > binbaşi, sarı > sari, bıçağı > piçaği, çık- > çik-, tandır > tandir, adım > adim,
hızma > hizma, Aslı > Esli, yatsı > yassi, razı > razi, adım adım > adim adim, sıkı > sıḫi, çıktım
> çiktim (Caferoğlu, 1995:73-86; San, 1947: 50-62; Karahasanoğlu, 2008: 46-297).
İyelik eklerinde
başı> başi, bacısı > bacisi, acısı > acisi, yanağında > yanaginde, arasında > arasinde, yarasına
> yarasine, başında > başinde, ağzıma > aġzime, bağrımın > baġrimin, suyu > suyi, başı >
başi, hatrıma > ḫatı̆ rrme, muradım > muradrm, anası > anasr, yorganı > yorġanr, canının >
caninin, arkasında > arḫasinde, sefası > sefasi, çadırı > çadiri, marşı > marşi, kızını > ġızini,
taşı > daşi, yaşı > yaşi, çardakları > çardaḫlari, bardakları > bardaḫlari, yanakları > yanaḫlari,
ağacı > aġaci, etrafı > etrafi, düşmanları > düşmannari, odasına > odasine, ayağı > ayagi,
anahtarı > anaḫdari, ağzıma > aġzime, duağı > dudagi, yorganımı > yorġanimi, yollarında >
yollarinde, kollarımda > ġollarimde,adım > adim, kahrını > gahrini, mezarımı > mezerimi,
belasıyım > belasiyem, kanadında > ġanadinde, ahdımız > ehdimiz, yaramı > yarami, aklımı >
aklimi, kanımı > ġanimi, yanakları> yanahlari, dağı > dagi, arkası > arḫasi, ordusu > ordusi,
vatanı > vetani, hatrıma > ḫàtǐrime, bayramın > beyramin, bahtı > beḫdi, boyunu > boyni,
muradım > muradim, mudafası > müdafaasi, sefası > sefasi (Caferoğlu, 1995:73-86; San, 1947:
50-62; Karahasanoğlu, 2008: 46-297).
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Durum eklerinde
başım > başim, yanını > yanıni, adını > adıni, muradımı > muradimi, yazmayı > yazmeyi,
hızmayı > hızmeyi, uzunu > uzuni, kızını > ġızini, nazını > nazin, saranı > sarani, Muş’u >
Muşi, yokuşu > yoḫuşi, yorganımı > yorġanimi, kahrını > ġahrini, mezarımı > mezerimi, yolları
> yollari, taşı > daşi, suları > sulari, yarayı > yarayi, yaramı > yaramı, alanı > alani, elmayı >
elmayi, kuşları > ġuşlari, nakışları > nekgişleri, bıçağı > piçaği, harmanı > harmani, tahtı >
tahdi, aklımı > aklimi, marşı > marşi, taşları > daşlari, bardakları > bardahlari, karı > ġari,
sultanı > sultani, (Caferoğlu, 1995:73-86; San, 1947: 50-62; Karahasanoğlu, 2008: 46-297).
Duyulan ve Görülen Geçmiş Zaman Ekinde
aldı > aldi, kaldı > ġaldi, almışım > almişem, ağladı > aġladi, avladı > avladi, oynamış >
oynemiş, alacalandı > alecelandi, yandı > yandi, yatmışsın > yatmisin, uzanmışsın >
uzanmisen, şaşırmışım > şaşırmişem, kazanmışsın > ġazanmisin, açıldı > açıldi, taramış >
daramiş, yaptı > yapdi, yoruldu > yoruldi, vurdu > vurdi, kırıldı > ġırıldi, ayrıldı > ayrıldı,
takmış > tahmiş, çıkmış > çıḳmiş, kalktı > ġahdi, açtık > açdik, uçurttum > uçurtdim, dayandı
> dayandi, çıktım > çiktim, karardı > ġaraldi, alacalandı > aleceleandi (Caferoğlu, 1995:73-86;
San, 1947: 50-62; Karahasanoğlu, 2008: 46-297).
Yapım eklerinde
Muşlu > Muşli, hızmalı > hizmali, halkalı > halkali, yaralı > yarali, nazlı > nazli, atlı > atli,
paslı > pasli, yaslı > yasli, karalıyım > ġaraliyem, sulu > suli, boylu > boyli (Caferoğlu,
1995:73-86; San, 1947: 50-62; Karahasanoğlu, 2008: 46-297).
Ek-eylemde
çıksaydım > çıḫeydim, olmasaydı > olmasaydi, solmasaydı > solmasaydi, kurtulaydım >
ġurtuledim, (Caferoğlu, 1995:73-86; San, 1947: 50-62; Karahasanoğlu, 2008: 46-297).
/a/ > /e/ değişimi ile: başında > başinde, çok da > çoh de, arasına > arasine, yarasına > yarasine,
koşma > goşme, orta > orte, arabaya > arebeye, sarhoş > serḫoş, dağlarda > daġlerde, bana >
mene, gün ola > gün ole (Caferoğlu 1995: 73-74).
6.6.1.2. Ünlü düzleşmesi
Eski Türkçede dudak uyumunun bulunmaması nedeniyle, birçok kelimede düz ve yuvarlak
ünlüler yan yana bulunmamakta idi. Bu özellik söyleyişi zorlaştıran bir duruma yol açtığı için
ünlü düzleşmesi yoluyla birçok kelimenin söylenişi uyumlu bir duruma getirilmiştir (Korkmaz,
2021:7). Muş türkülerinde yaygın olarak görülen ünlü düzleşmesi ses olayı genel olarak /u/ ve
/ü/ seslerinin /i/ sesine değişmesiyle ortaya çıkmıştır.
/u/ > /i/ değişimi ile: olmuş > olmiş, doğmuş > doġmiş, oturmuş > oturmiş, durdu > durdi,
vurmuş > vurmiş, tutuştu > tutuşdi, uçtu > uçti, koymuş > ġoymiş, oturmuş > oturmiş, uymuş
> uymiş, uyumuş > uyumiş, yoruldu > yoruldi, buzunu > buzuni, boylu > boyli, onu > oni,
boynumu > boynumi, doğrusunu >dogrusini, yolu > yoli, topu > topi, dolu > doli, uymuş >
uymiş, puşu > puşi,yokuşu > yoḳuşi, havuz > ḥeviz, suyu > suyi, puşu > puşi, ulu > uli, ufak
ufak > ifaḫ ifaḫ, Muş’u > Muşi, ordusu > ordusi, top mudur > top midir, oyulur mu > oyulur
mi, doyulur mu > doyulur mi, yorulur mu > yorulür mi (Caferoğlu, 1995:73-86; San, 1947: 5062; Karahasanoğlu, 2008: 46-297).
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/ü/ > /i/ değişimi ile: türküsü > türküsi, düşkünü > düşgüni, günü > güni, zülfünü > zülfüni,
Bingöl’ün > Bingolin, götürdü > götürdi, güllü > gülli, bütün bütün > bütin bütin, üstüne >
ıstine, üstüyüm > üstiyem, boyunumu > boynumi, gün ortası > ginorte, için > üçün, götürdü >
götürdi, düştü > düşti, öpüşü > öpüşi, önü > oni (Caferoğlu, 1995:73-86; San, 1947: 50-62;
Karahasanoğlu, 2008: 46-297):
6.6.1.3. Ünlü genişlemesi
Muş türkülerinde, ünlü genişlemesi örneklerine de tesadüf edilir. Bu fonetik özellik daha çok
/ı/ > /e/, /i/ > /e/ ve /ü/ > /e/ ses değişimleriyle ortaya çıkmıştır (Caferoğlu, 1995:73-86; San,
1947: 50-62; Karahasanoğlu, 2008: 46-297):
/-ı- /> /-e-/ değişimi ile: almışım > almişem, karasıyım > geresiyem, belasıyım > belasiyem,
kazanmışım > gazanmisen, kırmış > ġırmeş, yaslı mısın > yasli misen, hastayım > ḫesdeyem,
sarılmışsın > sarılmisen, ayrılmışım > ayrılmişem.
/-i-/ > /-e-/ değişimi ile: çaresiyim > çaresiyem, sevmişim > sevmişem, benim > menem, Salih
> Saleh, gittim > gettim-getdim, Salih’e > Salehe, bezenmişsin > bezenmisen, değilim >
degülem, hiç > heş, geçerim > gezerem, gitse > gesse, gider > geder, gelirim > gelerem, giderim
> giderem, yitirmişim > itirmişem, besler misin > besler misen, giyenin > geyenin, çeçek misin
> çeçek misen, giderim > giderem, pişman > peşman, demiyorum > demerem, severim >
severem.
/-ü-/ > /-e-/ değişimi ile: görürüm > görürem, bülbül müsün > bülbül misen, sönmüşsün >
sönmüsen, gülüyüm > gülüyem.
6.7. Ünsüzler
6.7.1. Belirleyici Nitelikteki Ara Ünsüzler
Anadolu ve Rumeli ağızlarında ünsüz türleri sayı bakımından yazı dilindekinden farklıdır.
Bunlardan yalnız ñ sesi Eski Türkçedeki yapısını koruyarak ve aynı şekilde Eski Anadolu
Türkçesinden geçerek Anadolu ağızlarına kadar uzanagelmiştir. Öteki ünsüz türleri hep ünsüz
değişmelerinden ortaya çıkan ve bölgeden bölgeye değişen özeliklere sahip olan türlerdir
Ünlülerde olduğu gibi ünsüzlerin de ünlülerle birleşip hece kurarken gösterdikleri değişik
boğumlanma özelliklerine göre değişken sesleri ortaya çıkar (Korkmaz, 2007:95; Korkmaz,
2017:110). Muş türkülerinde tespit edilen ünsüz değişmeleri neticesinde ortaya çıkan belirleyici
nitelikteki ara sesler şunlardır:
[ḫ]
Sızıcı arka damak, boğaz /h/ ünsüzüdür. Müş türkülerinde belirleyicidir: çok > çoḫ, sarhoş >
serḫoş, habersiz > ḫebersiz, hoca > ḫoce, hatrıma > ḫatǐrime, oturalım > oturaḫ, kurtulalım >
ġurtulaḫ, ah > aḫ, oh > oḫ, harul hurul > ḫarul ḫurul, hızmayı > ḫızmeyi, hamur > ḫemir, düştük
> düşduḫ (Caferoğlu, 1995:73-86).
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[ḥ]
Nefesli /h/ ünsüzüdür. Alınma kelimelerde Türkçenin pek çok döneminde kullanılan bu ses
damağın tam ortasında teşekkül eder ve nefesli telaffuz edilerek yine alınma kelimelerde
kullanılır (İlker, 2017:114). Muş türkülerindeki örnekleri azdır: Allah > Allaḥ, havuz > ḥeviz,
kadehe > gedeḥe, ahbaplar > aḥbaplar ∼ eḥbap, hamama > ḫemame (Caferoğlu, 1995:73-86):
[ĺ]
Kalın ünlülerle boğumlanırken önlüleşen (palatalleşen) /l/ ünsüzüdür. Muş türkülerinde belirli
bazı Türkçe ve alınma kelimelerde tespit edilmiştir: lal olmuşlar > laĺ oĺmişler, dolaşır > doĺaşir,
olmuş > oĺmiş, yolda > yoĺda, kol > ġoĺ, balamı > baĺami, harala > ḫaraĺe, alasın > aĺe
(Caferoğlu, 1995:73-86).
6.7.2. Ünsüz Değişmeleri
6.7.2.1. Belirleyici Nitelikteki Ünsüz Değişmeleri
6.7.2.1.1.Tonlulaşma
6.7.2.1.1.1. Arka Damak Ünsüzü /k/’nın Tonlulaşması
k->g- değişmesi, Eski Uygur yazı dilinden itibaren görülen bir ses değişmesidir. Bugünkü
Uygur Türkçesinde düzensiz olarak görülen bu değişme, tarihsel Oğuz Türkçesinde yaygınlık
kazanmıştır. Azerbaycan ve Türkmen Türkçelerinde düzenli olarak bu ses değişmesi, Türkiye
Türkçesinin ağızlarında da görülmektedir (Karaağaç, 2013:205; Yıldırım, 2019:478). Bu
değişim Anadolu ağızlarında hemen hemen kurallı denecek biçimde tonlulaşarak ḳ- > ġdeğişimine uğramıştır. Bu da demektir ki k-/ ḳ ünsüzlerinin tonlulaşma kapsamı Anadolu ve
Rumeli ağızlarında genişletilmiştir (Korkmaz, 2007:97). Muş Türkülerinde arka damak ünsüsü
/k/’nın tonlulaşması Muş türkülerinde tespit edilen genel bir eğilimdir (Caferoğlu, 1995:73-86;
San, 1947: 50-62; Karahasanoğlu, 2008: 46-297):
Ön Seste
/k-/ > /ġ-/: kazsınlar > gazsınnar, kurtulaydım > gurtuledim, kanadı > ġanadi, kanadını >
ġanadin, karşımda > ġarşimde, karın > ġarın, kaşıyla > ġaşinnan, kabrim > gebrim, kafeslerde
> gefeslerde, kol kola > ġol ġola, kanımı > ġanimi, kan > ġan, kadeh > ġadeh, koyup > ġoyup,
kafadan > ġafadan, kırmızı > ġırmızı, kızı > ġızı, kapı > ġapı, koçağı > ġoçağı, kurtarmaya >
ġurtarmağa, kalktı > ġalkdi, kandiller > ġandiller, korkarım > ġorharım, kalem kaştır > ġalem
ġaşdır, kişi “erkek” > gişi, kale > ġale, karalıyım > ġaraliyem, kaya > geye, kollar > ġollar,
kalbim > gelbim, kamış > ġamiş, kurban > ġurban
İç Seste
/-k- /< /-g- /: askerden > esgerden, şarkıyı > şergiyi, yokuşları > yoḳġuşları,
6.7.2.1.1.2. Diş Ünsüzü /t/’nin Tonlulaşması
Türk dilinin tarihî ses bilgisi bakımından önemli ses değişmelerinden birisi de /t-/ > /d-/
tonlulaşmasıdır. Oğuz yazı dilleri ve özellikle ağızları bu değişmeye düzenli bir biçimde tâbi
olurken, Kıpçak ve Karluk lehçelerinde söz başı tonsuzluk korunmuştur (Akara, 2013:62). Eski
Türkçeye ve EAT’ne oranla t->d- değişimi daha güçlü olmasına rağmen, Doğu Anadolu ağızları
başta olmak üzere, t-‘yi devam ettiren örnekler de görülmektedir (Korkmaz, 2007:96). Muş
türkülerinde de kalın ve ince sıradan sözlerde /t/ ünsüzü yaygın bir biçimde tonlulaşma eğilimi
göstermektedir (Caferoğlu, 1995:73-86; San, 1947: 50-62; Karahasanoğlu, 2008: 46-297):
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Ön Seste
/t-/ >/d-/: taşlar > daşlar, tavşan > davuşan, turnalar > durnalar
İç Seste
/-t- /< -/d-/: uçurttum > uçurtdim, üstüyüm > üsdiyem, tabakta > tabaḫde, çıkartan > çıḫardan,
açtık > açdik, kalktı > ġalkdi, baktım > bakdım, kalem kaştır > ġalem ġaşdır, geçti > geçdi,
ahirette > àḫǐratda, istedim > isdedim, yürekte > ürekde, üstü > üsdi, gitti > getdi, imdat >
imdad, dosta > dosde, açtım > aşdım, tabakta > tabaḫda, dostuyum > dosdiyem, yaştır > yaşdır,
anahtarı > anaḫdari, incitir > incidir
Son Seste
/-t/ > /-d/: Murat > Murad, imdat > imdad.
6.7.2.1.2. Ön ve Arka Damak /g/ Ünsüzlerinin İki Ünlü Arasında ve Hece Sonunda
Korunması
Doğu Grubu ve Doğu Grubu güney kesimi ağızları ile Afyon, Dinar, Denizli, Tavas gibi bir
kısım Batı Grubu ağızlarına özgü bir özellik olan ön ve arka damak /g/ ünsüzlerinin iki ünlü
arasında ve hece sonlarında, Eski Türkçe ve Eski Anadolu Türkçesine paralel olarak
korunmuştur (Korkmaz, 2007: 96) Muş türkülerinde de ön ve arka damak /g/ ünsüzlerinin iki
ünlü arasında ve hece sonlarında yaygın olarak korunduğu görülür.
ağzıma > aġzime, dağlarda > daġlerde, ağladı > aġladi < ağladı, eğlencesi > eğlencesi, yağmur
> yağmur, bağla > bağla, sağde > saġde, kirpiği > kiprigi, öğrendim > örgendin doğmuş >
dogmiş, yağar > yağar, yanağında > yanaginde, bağrımın > bagrimin, doğrusunu > doġrusini,
kazağıdır > ġazagidir, feleğin >felegin, yüreğimin > üregimin, güğüm > güğüm, döğüşelim >
dögüşelim, değmemişim >degmemişem, eğil > egil, yiğit > igit, aşığımın > ahçigimin, yağar >
yaġar (Caferoğlu, 1995:73-86; San, 1947: 50-62; Karahasanoğlu, 2008: 46-297).
6.7.2.1.3. Sızıcılaşma
İç ve Son Sesteki /-ḳ-, ḳ-/ Ünsüzlerinin Sızıcılaşması
Anadolu ağızlarının Eski Anadolu Türkçesi ile ortaklaşan ses değişimlerinden biri de iç ve son
seslerdeki -ḳ-, -ḳ ünsüzlerinin sızıcılaşarak arka damak ḫ sesine dönüşmesidir (Korkmaz, 2007:
96). Sızıcı, tonsuz, arka damak ünsüzü “ḫ”, Türkçenin asli sesi değildir. “ḳ > ḫ” değişmesiyle
ortaya çıkan bu ses, Doğu Grubu ağızlarının karakteristik sesidir (Karahan, 2017: 128). Muş
türkülerinde de Türkçe ve alınma kelimelerde arka damak /k/ ünsüzü yaygın olarak iç ve son
seste sızıcılaşarak arka damak, sızıcı /ḫ/ ünsüzüne değişme eğilimi göstermiştir. Bu fonetik
değişim Muş türküleri için belirleyicidir.
İç Seste
/-k-/ > /-ḫ-/: akşam > aḫşam, tabakta > tabaḫde, çıkartan > çıḫardan, çalkala >çarḫale,
yalvardım yakardım > yalvardım yaḫadım, bahtı > beḫdi, kalkar > ġalḫar, , akşam > aḫşam,
kalktı > ġaḫdi, anahtarı > anaḫdari, çalkala > çarḫale, Çanakkale > Çanaḫgele, mezarlıkta >
mezarluḫde, takmış > taḫmiş, , çardakları > çardaḫlari, yanakları > yanaḫlari, yakardım >
yaḫadım (Caferoğlu, 1995:73-86; San, 1947: 50-62; Karahasanoğlu, 2008: 46-297).
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Son seste:
-k > -ḫ: yok > yoḫ, çok > çoh, ufak ufak > ifaḫ ifaḫ, sabah > sabbaḫ, ayrılık > ayrılıḫ, ettik >
ėtduḫ, düştük > düşduḫ, Salih > Saleḫ, yastık > yastuḫ, yanak > yanaḫ, çıktık > çıḫdıḫ, yazık >
yazıḫ, , almadık > almaduḫ, kapandık > ġapandıḫ, orak >oraḫ, yoksuzluk > yoḫsuzluḫ, kaldık
> ġalduḫ (Caferoğlu, 1995:73-86; San, 1947: 50-62; Karahasanoğlu, 2008: 46-297).
6.7.2.1.4. Önlüleşme (Palatalleşme)
Özellikle akıcı /l/ ünsüzünün kalın ünlülerle kapalı ve açık hece oluşturduğu esnada, asıl
boğumnlanma noktasından öne doğru kaymasıyla ortaya çıkan bu değişme (İlker, 2017:174)
Muş türkülerinde de tespit edilmiştir.
/l/ Önlüleşmesi: /l/ > /ĺ/
Muş türkülerinde kalın ünlülerle boğumlanırken palatalleşen /l/ önlüleşmesi şu kelimelerde
tespit edilmiştir:
lal olmuşlar > laĺ oĺmişler, dolaşır > doĺaşir, olmuş > oĺmiş, yolda > yoĺda, kol > ġoĺ, balamı >
baĺami, harala > ḫaraĺe, alasın > aĺe (Caferoğlu, 1995:73-86).
6.7.2.1.5. Belirli Bazı Kelimelerde Ön Ses /y/ Ünsüzünün Düşmesi
Akıcı ve yarı ünlü olma özelliğinden dolayı ağızlarda kolay eriyip düşebilen “y” ünsüzü Doğu
Grubu ağızlarında ilk hecesinde dar ünlü bulunan bazı kelimelerin başında düzenli olarak
düşmüştür. Aslında bir ünsüz düşmesi mi yoksa ünsüz türemesi mi olduğu hususu tartışmalı
olan bu hadise, Doğu Grubu ağızlarını Batı ve Kuzeydoğu Grubu ağızlarından ayıran fonetik
bir ölçüdür (Karahan, 2017:31). Muş türkülerinde de “y” ünsüzünün akıcı ve yarı ünlü olma
özelliğinden dolayı belirli bazı kelimelerde dar ve ince ünlülerin önünde düştüğü tespit
edilmiştir.
/y-/ > /Ø-/ yitirmişim > itirmişem, yüreğimi > üregimi, yuva > uve, yüzü > üzi, yiğit > igit
(Caferoğlu, 1995:73-86; San, 1947: 50-62; Karahasanoğlu, 2008: 46-297).
6.7.2.1.6. Belirli Şartlar Altında Kelime Başında /b-/ > /m-/ Değişmesi
Anadolu’nun doğuda Van, Bitlis, Muş, Terekeme (Kars), batıda Afyon, Manisa, Aydın ve diğer
bazı ağızlarında, ön seste Eski ve Orta Türkçeye paralel olarak belirli şartlar altında b->mdeğişimi görülür (Korkmaz, 1999:162). Bir nazal benzeşme hadisesi olan kelime başında, ilk
hece sonunda veya ikinci hece başında geniz ünsüzleri bulunan kelimelerde ortaya çıkan
(Karahan, 2017:72) “b-> m-“değişmesi Muş türkülerinde de görülür. Muş Türkülerinde ben ve
sen zamirlerinin yönelme hâli çekiminde ölçünlü dilde kullanılan bana ve sana şekilleri arka
ünlü /a/ yerine ön ünlü /e/ ile değiştiği görülür: bana > mene, sana > sene, benden > mendan.
(Caferoğlu, 1995:73-86; Karahasanoğlu, 2008: 46-297).
7. Şekil Bilgisi
Anadolu ve Rumeli ağızları şekil yapısı bakımından yer yer kendine özgü durumlar
sergilemesine ve yazı dilinden ayrılan birtakım ek ve yapılara sahip olmasına rağmen,
genellikle yazı dili ile ortaklaşır. Bununla birlikte yazı dilinden ayrıldığı ve Eski Anadolu
Türkçesi ile ortaklaştığı noktalar da vardır.
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Ancak, bu ağızlarda göze çarpan en belirgin özellik, çeşitli eklerin ses yapılarında kendini
gösteren ve birbirinden farklı etkenlere bağlı değişmelerin ortaya koyduğu çeşitlenmelerdir
(Korkmaz, 2007:100). Muş türkülerinde bu durumları yansıtan karakteristik şekil bilgisi
özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:
7.1. İstek eki {-A}’nın Kullanımı
Eski Anadolu Türkçesinde -gA/-A değişmesi ile oluşan –A istek eki Doğu Grubu ağızlarında
bütün şahıslar için işlek olarak kullanılır (Korkmaz, 2007: 102). Bu kullanım Muş türkülerinde
de görülür (San, 1947: 50-62; Caferoğlu 1995: 73-86):
savuşayım >savuşam, kavuşayım > gavuşam, öpeyim > öpem, olayım > olam, barışayım >
barışam, kavuşayım > kavuşam, alışayım > alışam, güleyim > gülem, alayım > alam
7.2. İstek Eki {–(y)-AlIm}’ın Yerine {-ah}’ın Kullanımı
Muş türküelrinde belirli bazı keliemelerde –(y)-AlIm isteki yerine {-ah} ekinin kullanıldığı
tespit edilmiştir.
oturalım > oturah, kurtulalım > gurturah (Caferoğlu, 1995:75):
7.3. İyelik Kokenli Çokluk 1. Şahıs Ekleri ile Bildirme Eklerinin Yuvarlak Ünlülü Olması
Eski Anadolu Türkçesinde yuvarlak ünlü taşıyan eklerin, bir kısım Anadolu ve Rumeli
ağızlarında düzlük yuvarlaklık uyumuna aykırı olarak yuvarlak biçimde devam ettiği görülüyor.
Görülen geçmiş zaman ve –dUk sıfat-fiil, -dUr- ettirgenlik, -Uk çekimli fiilde birinci şahıs
çokluk eki, +lU, +sUz, +cUk sıfat vb. ekleri içine alan bu özellik daha çok Artvin, Ardanuç,
Ardahan, Kars, Gümüşhane, Erzurum, Erzincan, Harput (Elazığ) ve yöresi ağızları ile bütün
Muş ve Bingöl ağızlarında yoğunlaşmıştır (Korkmaz, 2007:101). Muş, Bingöl, Bitlis merkez
ve Palu ağzında iyelik kökenli çokluk şahıs eki ile bildirme eki ünlüsü yuvarlaktır (Karahan,
2017:73). Bu ekin örneklerine Muş türkülerinde de rastlanmıştır:
kaldık > ġalduḫ, almadık > almaduḫ, ettik > etduḫ, geldik >gelduḫ Caferoğlu 1995: 79).
7.4. Duyulan Geçmiş Zaman Ekinin Ses Yapısı
Bugün ünlü uyumlarına tâbi olan duyulan geçmiş zaman ekinin, Osmanlı Türkçesinin sonlarına
kadar sadece düz şekilleri kullanılmıştı. Bu ek Kuzeydoğu ve Doğu Grubu ağızlarında tek
şekilli olarak, kalınlık-incelik ve düzlük-yuvarlaklık uyumunu bozar. Ek ünlüsünün dar-düz
oluşu ekin tarihî gelişimi ile ilgilidir. İnce oluşunda ise muhtemelen ş ünsüzünün inceltici
özelliği etkili olmuş, bölge ağızlarının genel eğilimi olan son sesteki i’leşme hadisesi de bu
değişmeyi hızlandırmıştır (Karahan, 2017:47). Muş türkülerinde bu ekin tek biçimliliği sistemli
sayılır, aykırı örnekler yok denecek kadar azdır.
uymuş > uymiş, doğmuş > doġmiş, düşmüş > düşmiş, uymuş > uymiş, durmuş > durmiş
(Caferoğlu, 1995:73-86; Karahasanoğlu, 2008: 46-297).
7.5. Zamir Kökenli Teklik 1. ve 2. Şahıs Eklerin ile Bildirme Eklerindeki Ses Değişmeleri
Doğu Grubu ağızlarının büyük bir bölümünde zamir kökenli teklik 1. ve 2. şahıs ekleri ile
bildirme ekleri, Eski Anadolu Türkçesinde olduğu gibi “-am/-em, -san/-sen”dir. I. Grup
ağızlarında (Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Urfa, Van, Palu (Elazığ) eklerin bu yapısı
düzenli ve kurallıdır (Karahan, 2017:67-68). Muş türkülerinde de bu eklerin “-am/-em, -san/sen” biçimindeki yapılarının yaygın olarak kullanıldığı görülür.
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görürüm > görerem ∼ görürem, giderim > giderem, gelirim > gelerem, gezerim > gezerem,
şaşırmışım > şaşırmışem, değememişim > degmemişem, ağlaraım > aġlaram, dağlarım >
dağlaram, almışım > almışem, severim > severim, demiyorum > demerem, ayrılmışım >
ayrılmişem, korkarım > ġorḫaram, gelir geçersin > gelir geçersen, yemişim > yemişem
(Caferoğlu, 1995:73-86; Karahasanoğlu, 2008: 46-297).
7.6. Teklik ve Çokluk 1. Şahıs Olumsuz Geniş Zaman Ekinin Yapısı
Teklik ve çokluk 1. şahıs olumsuz geniş zaman eki, Doğu Grubu ağızlarında çeştili yapılarla
karşımıza çıkar. Muş merkez, Bulanık ve Malazgrit ağzında bu ek, olumsuzluk eki ile “-r” geniş
zaman ekinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Ekin 2. şahıs şekilleri de yazı dilinden
farklıdır (Karahan, 2017:74). Muş türkülerinde bu ekin yapısı geniş ünlülüdür.
değememişim > degmemişem, demiyorum > demerem, erimerem, çürümerem (Caferoğlu,
1995:73-86; Karahasanoğlu, 2008: 46-297):
8. Söz Varlığı Özellikleri
Türkülerin dilcilik açısından en ilgi çekici oldukları yön, söz varlıklarıdır. Nesilden nesle
aktarılabilen türkülerde günlük dilde hatta türkünün derlendiği ağızda bile artık kullanımdan
düşmüş kelimeler korunur. Böylece daha eski bir dönemde türküyü üretenlerin kelimeyi
tanıdığına dair izler türkülerde kalır. Bir türkü zaman zaman bir kelimenin derleme bölgesinde
kullanıldığının tek tanığı olabilir (Demir, 2017:95). Örneğin,“Salih’in kel’ine kondur”
dizesinde “mezar taşı “anlamındaki kel, Mendilim dört köşeli/ İçi mermer döşeli dizelerinde
geçen “dama desenli” anlamındaki mermem,“Saçım ucu jengari” dizesinde kullanılan “dağınık
saç” anlamındaki jengari,“Marekte, sarı saman” (San, 1947:50-55) dizesinde yer alan samanlık
anlamındaki marek sözcüklerinin kullanımları dikkati çeker. Bu sözcüklerin anlamları Ölçünlü
Türkçeden hareketle çıkarılamaz. Muş türkülerinde kullanılan paca “pencere” kebin “nikâh”,
lal “dilsiz” zerbab “ipek” ~ manter “ipek”, name “mektup” gavlün- galün “içinde tütün içilen
bir alet” garas “küp”, avu “zehir” ~ ağu “zehir”, şitil “fide”, şivan “ölüsü olan evde ağlamalar,
yaygara, gürültü”,potin “deriden yapılmış boğazlı ayakkabı”, nedamet “bağışlanma”, udal
“çaresiz, tedavi edilmeyen”, haral “çuval”, delem “incelmiş, yıpranmış”, zavrah “biçim, desen,
süs”, çeper “çalıdan yapılan bahçe duvarı”, sivik “dam saçağı”, puni “yuva”, yağlık “mendil”,
urbana “büyük örtü”,” zari “sesle ağalama, inleye inleye figan etme” zenane “yeni”, keline
“mezar taşı”, teyek “üzüm asması, üzüm salkımını ağacında tutan dal ve sak”, turalı “düğümlü”,
ebrüm ebrüm “büklüm büklüm”, çepersiz “çitsiz” gibi sözcükler standart dilde kullanılmayan
sözcüklerdir (Caferoğlu, 1995:73-86; Karahasanoğlu, 2008: 46-297).
Türkü dilinde, dilin eski ve yeni pek çok sözü bulunur. Bu kelimeler türkü formunda işlenerek
birer sanat eseri hâline gelmişlerdir. Bunun sanatçısı da halk ozanlarıdır. Onlar, geleneğin
içinden süzülüp gelen söze dayalı bu sanat birikimini yeniden işleyerek güncelleştirirler. Bu
bakımdan halk ozanlarını birer dil işçisi, hatta dil uzmanı saymak gerekir (Akar, 2018:10).
Türküler, yerel sözlerin geçtiği önemli tanıklarıdır. Muş türkülerinde geçen bu sözlü dilin
türkülerde yaşayan sözlerine örnek oluşturacak bazı kelimeler şunlardır:
toy “düğün”
“Garşıda Gıza Gurban”
Garşıda gıza gurban vay
Terlemiş yüze gurban gız göynüm senin ömrün
Bezenmiş toydan gelmiş vay
Kara kara göze gurban gız göynüm senin ömrün (Karahasanoğlu, 2008: 286).
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“Toy “başlangıçta ‘balçık, şehir, çadırlar toplamı, karargâh, ordugâh” anlamlarına gelen kelime
buradan ‘ordugâhta toplananlar, halk, topluluk’ anlamıyla genişlemeye uğramıştır. Eski
Anadolu Türkçesinden itibaren ise yine bu anlamdan gelişmiş olan ‘ziyafet, toy, şölen’
anlamlarıyla yaşamaya devam etmiştir. Osmanlı Türkçesinde zamanla düğün, düğün ziyafeti,
evlenme töreni, cemiyet, şenlik anlamlarını kazandığı görülmektedir. Semseddin Sami Kamusı Türkî’de toy sözüne ‘düğün, sûr, velîme, cemiyet, şenlik’ anlamlarını verir (Özakdağ,
2018:130). “Garşıda Gıza Gurban” adlı Muş türküsünde de toy sözcüğünün “düğün” anlamında
kullanıldığı görülmektedir.
gor “mezar”
Mongok Bağları adlı türküde İmansız gire gore (Karahasanoğlu, 2008: 96) dizesindeki gor
kelimesinin kullanımı dikkati çeker. Mezar anlamındaki gor kelimesi Derleme Sözlüğü’ne göre
Amasya, Trabzon, Gümüşhane, Kars, Erzurum, Erzincan, Van, Bitlis ve Sivas’ta
kullanılmaktadır (DS.III:2103).
tentene “dantel”
“Bizim Dağın Başını” başlıklı türküde dikkat çekici “dantel “anlamındaki tentene sözüdür. Bu
kelimenin Derleme Sözlüğü’nde Muş ağzında geçtiği kaydedilmemiştir. Böylece de türkü
tentene kelimesinin Muş ağzında da kullanıldığını tanıklamış olmaktadır.
Kar yağar tane tane (medololo mendololo)
Elimde var tentene (mendo can)
Öyle bir yar sevmişem
Muş içinde bir tane (Karahasanoğlu, 2008: 192).
Bugün ölçünlü dilde kullanılmayan tentene sözcüğü ağızlarda görülür. Derleme sözlüğündeki
anlamı “dantel” olarak kaydedilmiştir (DS.V:3883). Aynı sözcüğün yine “dantel” anlamındaki
tintine biçimindeki kullanımı Bulgaristan sahası Türk ağızlarında da görülmektedir.
mazal “çocuk”
“Gapılarının Önü Fındık” adlı türküdeki “Uyanmaz mazalım uyanmaz” (Karahasanoğlu,
2008:72) dizesinde “mazal” sözcüğünün kullanımı dikkat çeker. “Mazal” burada çocuk, evlat,
yavru anlamında kullanılmıştır. Anlamı Ölçünlü Türkçeden hareketle bulunamaz.
8.1. Bir Mecaz Dili Olarak Türkü
Türkülerin dili aslında bir mecaz dilidir. Bu, derin ve işlenmiş bir dildir. Bu işlenmişliği,
kelimelerin kazandığı anlam katmanları bakımından ele almak gerekir. Türkü dilinde kelimeler,
bu alanın kendine has jargon anlamına sahiptirler. Bu dilin, divan şiiri gibi kendine has bir imaj
terminolojisi vardır. Örneğin bade içmek deyimi sözlüksel anlamı olan “içki içmek” anlamıyla
değil, âşığın icazet alıp kendi şiirlerini söyleme yetisini kazanması anlamında kullanılır. Türkü
dilinde, dilin eski ve yeni pek çok sözü bulunur. Bu kelimeler türkü formunda işlenerek birer
sanat eseri hâline gelmişlerdir. Bunun sanatçısı da halk ozanlarıdır. Onlar, geleneğin içinden
süzülüp gelen söze dayalı bu sanat birikimini yeniden işleyerek güncelleştirirler. Bu bakımdan
halk ozanlarını birer dil işçisi, hatta dil uzmanı saymak gerekir. Türküler, bir mecaz dili
oldukları kadar dilin eski yeni pek çok söz varlığını taşımaları bakımından dil araştırmalarında
ilk başvurulan kaynaklar arasında yer alırlar. Yüzyıllar boyunca ezgiler eşliğinde manzum
olarak söylenen türkü metinlerinde kelimeler hemen hemen hiç değiştirilmeden korunmuştur.
Bu yüzden dilin en eski varyantları, söz kalıpları türkülerde aranmalıdır. Türkülerde kelimelerin
farklı anlamlarından yararlanma da çok başvurulan yollardan biridir. Halk ozanları, dilin bu
imkânını böylece bir söz sanatına dönüştürme beceresini gösterirler (Akar, 2018:10-13).
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Örneğin, Türkçede aynı sözcüğün yinelenmesiyle kurulan ikilemelerin sık kullanılması, zihinde
bir kavramın algılanması sırasında onun pekiştirilmesini, güçlendirilmesini sağlayan bir
anlatım biçimidir (Aksan, 2009:104). Aynı sözcüğün yinelenmesiyle yapılan çeşitli ikilemeler
Muş türkülerinin söz yapısını oluşturmada önemli bir yer tutmaktadır. Örneğin,
zari zari
“Bülbülün kanadı sari/ Ben ağlarım zari zari” (San, 1947:56) dizelerindeki aynı sözcüğün
yinelenmesiyle kurulmuş olan “inleye inleye” anlamındaki zari zari ikileme grubu anlatıma güç
katmıştır. Kuşkusuz ki “Ben ağlarım inleyerek” yerine “Ben ağlarım zari zari” cümlesi daha
etkili bir anlatım biçimidir.
ebrüm ebrüm
Örneğin, Caferoğlu tarafından derlenen “Puşi” adlı türkü metninde aynı sözcüğün
yinelenmesiyle kurulmuş ebrüm ebrüm ikilemesi de dikkati çeker:
Gaşların ebrüm ebrüm
Gelmir menim sebrim (Caferoğlu, 1995:73)
Bu dizelerde ebrü sözcüğü sıfat görevinde kullanılmış ve gaş sözcüğünün önünde tekrar
edilerek ikileme kurmuştur. Büyük ihtimale ebrunun kıvrımlı dokularını göz önünde
bulundurarak oluşturulan bu ikileme “kıvrım kıvrım” anlamındadır. Aynı sözcüğün tekrarıyla
kurulmuş olan bu ikilemenin Ölçünlü Türkçede kullanılmamaktadır. Yani ”Puşi” adlı Muş
türküsü “ebrüm ebrüm” ikileme söz grubunun Muş ağzında kullanıldığını gösteren önemli bir
tanık durumundadır.
Bir mecaz dili olan türkülerde anlam olayları da ustalıkla işlenmiştir. Örneğin, Muş türkülerinde
günümüzde artık kullanılmayan sözlerle kurulan deyimler dikkati çeker. “Çıktım Binek
Daşına” adlı türküde “mahel ol-“ifadesi dikkati çeker. Bu dizelerde mahel ol- “sevmek”
anlamında kullanılmıştır ki bu ifade yine Ölçünlü Türkçeden hareketle çıkarılmaz.
“Çiktim binek daşına
Mahel oldum gaşına “
(Karahasanoğlu, 2008:62)
Metaforun sözlü gelenek ürünlerinde çok sık kullanıldığı görülür. Bu türlerde kullanılan
metaforlar içerisinde uzlaşılmış, halkın günlük hayatta kullandıkları metaforlar da bulunur. Her
metafor her türde karşımıza çıkabilmektedir (Erdem, 2003:121). Muş türkülerinde de bu tür
kullanımlar görülür. Örneğin, “Mongok Bağları” başlıklı türküde geçen tore düş- ifadesi
metaforiktir.
tore düş-“kafese düşmek, aldatılmak”
“Mongok bağları kure
Küçükken düştüm tore”
Mongok Bağları türkü metninde “Küçükken düştüm tore” (San, 1947:53; Karahasanoğlu, 2008:
96) dizesindeki “tore düş-“ifadesi “kafese düşmek, aldatılmak” anlamlarında kullanılmıştır. Tor
”ağ, kuş ve balık avlanan tuzak ve ağ” anlamında Dîvânu Lugâti’t- Türk’te geçmektedir
(Ercilasun-Akkoyunlu 2015: 893). Tor, bugün ölçünlü Türkçede “sıkı gözlü ağ, toy, acemi
kimse, işe alışkın olmayan, yabani” (TS) gibi anlamlarda kullanılmaktadır. “Küçkken tore düş“ifadesi zamansız hayatın içine girmek, hayata atılmak, geçim sağlamak üzere çalışmaya
başlama zorunluluğunu” anlatmak için kullanılmıştır. Burada kaynak alan tordur, yani kafestir,
sıkı gözlü ağdır. Bu ifadede hayat kafese benzetilerek metaforik bir şekilde anlatılmış ve
böylece de HAYAT TORDUR yani HAYAT KAFESTİR metaforu ortaya çıkmıştır. Bu ifade
“olumsuz bir durumda olmak” anlamını da içerdiğinden OLUMSUZ BİR DURUMDA
BULUNMAK TORA DÜŞMEKTİR/ OLUMSUZ BİR DURUMDA BULUNMAK KAFESE
DÜŞMEKTER/ KAFESTE OLMAKTIR metaforundan da bahsetmek mümkündür.
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Tore düş- deyiminde aynı zamanda aşağı yönde olumsuz bir hareket göründüğünden yönelmeli
metafordan da söz edilebilir. Burada aşağı doğru bir yönelme olumsuz bir bakış açısını ifade
eder. Düş- eylemi aşağı doğru yönelme ile kötü bir durumu ifade eden hareketi anlatması
sebebiyle metaforiktir. Yani burada “düşmek” kavramı tek başına bir insan için kullanıldığında
“olmak” kavramı üzerine şemalanmış olmaktadır.
Benzetmenin kısalıp metafora geçmesi, sözlerin tasarrufu olarak nitelendirilmektedir. Dilde
sözü tasarruflu kullanmanın, az sözle çok anlam anlatmanın, geniş fikri az sözler aracılığıyla
vermenin büyük önemi vardır. Bu açıdan bakıldığında metafor, aynı zamanda dilde söz
tasarrufunu sağlayan önemli yollardan birisi de olabilmektedir. İki nesne karşılaştırıldığında,
benzerlik ve farklılıkları ortaya çıkarılır. Benzetme ve karşılaştırma aslında, metaforun özünde
olan şeylerdir (Erdem, 2003: 147). Yine, Caferoğlu tarafından derlenen “Muş Türküleri-1” adlı
türkü metninde aynı sözcüğün yinelenmesiyle kurulmuş metaforik bir ifade dikkati çeker.
Ay doġar sini sini
Sėverim birisini
Cellat boynumi vurse
Dėmerem doġrusini (Caferoğlu, 1995:75).
Bu örnekte “sini sini doğ-“ifadesi metaforiktir. Ayın ufuktan yükselerek tam bir daire olarak
dolgun, parlak görüldüğü evre siniye benzetilerek çok somut bir biçimde canlandırılmış ve bir
sahnede izlenircesine dile getirilmiştir. Ayın bir daire olarak ortaya çıktığını daha etkili
anlatmak için sininin yuvarlak şeklinden yararlanılmıştır. Böylece de ayın tam bir daire olarak
yuvarlaklığını anlatan bir kapsayıcı olan sini ve dolunay kavramlarının yuvarlak olma şekil
özellikleriyle benzerlik kurulmuş ve böylece de AYIN DOLGUN GÖRÜNMESİ AYIN SİNİ
SİNİ DOĞMASINDIR veya DOLUNAY AYIN SİNİ SİNİ DOĞMASINDIR metaforları
meydana gelmiştir.
9. SONUÇ
Bu çalışmada ağız metinlerinin barındırdığı dil malzemesini taşıyan Muş türkü metinlerinin
Türkçe ve alınma kelimelerinde geçip Muş ağzı için belirleyici olduğu düşünülen ses, şekil ve
söz varlığı ile ilgili öne çıkan karakteristik özelliklerine yer verilmiştir. Bunlar kısaca şöyle
özetlenebilir:
1. MTM’de kapalı /ė/ ünlüsünün kullanımı yaygındır.
2. MTM’de kelime sonunda bulunan /ı, u, ü/ ünlülerinin /i/ ünlüsü ile karşılanması çok
yaygındır.
3. MTM’de dil benzeşmesi genellikle kalın ünlülerin incelmesi şeklinde ilerleyici ve gerileyici
benzeşme yolu ile gerçekleşmiştir.
3. MTM’de ilerleyici benzeşme yolu ile ortaya çıkan ünlü incelmesi kalınlık-incelik
uyumsuzluğuna sebep olur.
4. MTM’de ünlü düzleşmesi düzlük-yuvarlaklık uyumsuzluğuna sebep olmuştur.
6. MTM’de sızıcı, arka damak /ḫ/ ünsüzünün kullanımı yaygındır.
7. MTM’de ön ve arka damak /g/ ünsüzlerinin iki ünlü arasında ve hece sonunda korunmuştur.
8. MTM’de arka damak ünsüzü /k/’nın tonlulaşması ileri seviyededir.
9. MTM’de diş ünsüzü /t/’nin özellikle iç seste tonlulaşması örneklerine sık rastlanmıştır.
8. MTM’de duyulan geçmiş zaman ekinin ses yapısının genellikle tek biçimli kullanımı tespit
edilmiştir
9. MTM’de iç ve son sesteki arka damak /k/nın sızıcılaşarak / ḫ/ sesine değişmesi belirleyicidir.
10. MTM’de belirli şartlar altında kelime başında /b-/ > /m-/ değişmesinin ortaya çıkmıştır.
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11. MTM’de zamir kökenli teklik 1. ve 2. şahıs eklerin ile bildirme eklerindeki “-am/-em, -san/sen” biçimindeki yapıları kullanılmıştır.
Söz varlığı açısından bakıldığında da Muş türkülerinin söz dünyası bizlere nar ağacının
oyulmayacağını, güzele doyulmayacağını, sevgiliyi saran kolların yorulmayacağını, erken
yaşta, zamansız hayata atılmanın da “tora düşmek” olduğunu anlatır.
KISATMALAR
DS
TS
MTM

Derleme Sözlüğü
Türkçe Sözlük
Muş Türkü Metinleri

ÇEVİRİ YAZI İŞARETLERİ
{}
= Gramer tahlillerinde morfem parantezi.
//
= Fonem parantezi.
= Kendisinden önceki anlamlı kökün “fiil” olduğunu gösterir.
+
= Kendisinden önceki anlamlı kökün “ad” olduğunu gösterir.
>
= Bu biçime girer.
<
= Bu biçimden gelir, bir dilden başka bir dile geçiş.
∼
= Değişken şekil
/e/, /t/
= Asıl sesler (Fonemler)
[à], [ė]
= Ara sesler (Allofonlar)
à
= a/ ve /e/ ünlüsünün ses aralığında söylenen ünlü
ė
ǐ
ġ
ḳ
ḫ
ḥ
ĺ
A, I, U
Ø-

= Kapalı /e/ ünlüsü
= Düşmek üzere olan /ı/ ünlüsü
= Ötümlü arka damak ünsüzü
= Ötümsüz arka damak ünsüzü
= Sızıcı arka damak /h/ ünsüzü
= Nefesli /h/ ünsüzü
= Kalın ünlülerle boğumlanırken palatalleşen ünsüz
= Gramer tahlilinde sırasıyla /a,e/, /ı,i/, /u,ü/ ünlü değişimlerini gösterir.
= Sıfır biçimbirim
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ÖZET
Mekânı tasarlamak başından sonuna kadar pek çok farklı parametreyi içinde barındıran, çok
fazlı, edimsel olarak bellekte başlayıp olgusal durumlar neticesinde somut olarak meydana
getirilen bir sürecin bütünüdür. Tasarım sürecini anlamak, uygulamak ve yürütmek amacıyla
mekânı düşlemek, düşüncede var etmek, tasarım için tespit edilen alanın ruhunu hissetmek,
beklentileri keşfetmek, hitap edilen kitleyi, toplumu, grubu, aileyi, bireyi vb. kullanıcıları tespit
etmek, tasarım araçlarını doğru ve yerinde kullanabilmek gibi pek çok faktör ele alınabilir.
Bellekte tasarlanan mekânı meydana getirmek ve tasarımı başından sonuna kadar tutarlı bir
şekilde ortaya koyabilmek, tasarım sürecinde çıkabilecek sorunları çözümleyebilmek, tasarım
sürecini sorunsuz bir şekilde devam ettirebilmek tasarımcının sorumluluğudur. Aynı zaman da
mekân tasarımı hem bireye hem de topluma, farklı ihtiyaçlara cevap aramak amacıyla ayrı ayrı
hitap eden bir kavram olduğu için mekânın, tasarım sürecinde özel ve genel bağlamda bir
gruplandırma yapılarak değerlendirilmesi uygun olacaktır. Bildiri mekân kavramını ve mekân
tasarımını özel ve genel mekanlar bağlamında başlıca ele almakta ve değerlendirmektedir; fakat
özgün olarak mekânın tasarım süreçlerini daha iyi anlayabilmek ve aktarabilmek amacıyla
bellekte başlayarak tasarlanan mekânın, uygulamada var edilirken ortaya çıkan problemlerini
irdelemek için iki ayrı özgün özel ve genel mekân örneği üzerinden değerlendirilmiştir. Bildiri
yöntem olarak mekân kavramını ve mekânın tasarımını, özel ve genel mekanları ve tasarım
sürecini literatür çerçevesindeki örnekler bağlamında taramakta, analiz etmekte,
değerlendirmekte ve yorumlamaktadır. Aynı zaman da analiz kavramını da kendi özgün örnek
çalışmaları olan özel ve genel mekanlar kapsamında, özel mekân bağlamında engelli bireyler
için otel odası tasarımı örneği ve genel mekân bağlamında engelli bireyler için otel lobisi
tasarımı örneği üzerinden gerçekleştirmektedir.
Anahtar Kelimeler: mekan, özel ve genel mekȃnlar, tasarım süreci
DESIGN PROCESSES OF PRIVATE AND PUBLIC SPACES
ABSTRACT
Designing the space is the whole of a multi-phase process that includes many different
parameters from the beginning to the end, which starts in the memory and is formed concretely
as a result of factual situations. Many factors can be addressed in order to understand,
implement and carry out the design process, such as, to imagine the space, to create it in thought,
to feel the spirit of the space determined for design, to explore the expectations, to address the
audience society, group, family, individual, identifying users, using design tools correctly and
in place etc.
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It is the designer's responsibility to create the space designed in memory, to present the design
consistently from beginning to end, to solve problems that may arise during the design process,
and to continue the design process without any problems. At the same time, since space design
is a concept that addresses both the individual and the society separately in order to seek
answers to different needs, it would be appropriate to evaluate the space by making a grouping
in a specific and general context during the design process. The paper mainly deals with and
evaluates the concept of space and space design in the context of private and public spaces;
However, in order to better understand and convey the design processes of the space, the space,
which was originally designed in memory, was evaluated through two separate original private
and general space examples in order to examine the problems that arise while creating it in
practice. The paper scans, analyzes, evaluates and interprets the concept of space as a method,
the design of space, private and public spaces and the design process in the context of examples
within the framework of the literature. The paper also realizes the concept of analysis within
the scope of private and public spaces, which are its original case studies, the example of hotel
room design for disabled individuals in the context of private space and the example of hotel
lobby design for disabled individuals in the context of general space.
Key words: space, private and general spaces, design process
1.Mekân kavramı ve tasarımına giriş
Mekân kavramı insanlığın varoluşundan 21.yüzyıla değin geçen zaman dilimine kadar
insanların ihtiyaçlarına ve isteklerine göre değişken tanımlara sahip, kullanıcıların algılama
biçimlerine göre soyuttan somuta, somuttan soyuta ve teorikten pratiğe kalıplara
yerleştirilebilen, zamansal sürece paralel olarak değişim gösterebilen ve güncele uyum
sağlayabilen bir kavram olarak varlığını sürdürmektedir. Lefebvre (2014, s.25)’ye göre “Mekân
kavramı zihinsel olanla kültürel olanı, toplumsalla tarihseli birbirine bağlar.” Bu bağlam da
mekân, insanlık tarihinde yer alan pek çok farklı kavramı ve parametreyi kendi içerisinde
barındırır, harmanlar ve bağlayıcı rolü üstlenerek gerçek kılar.
Mekân tasarımı da geniş bir çerçeve içerisinde ele alındığında, mekân kavramı gibi farklı
parametreleri bünyesinde barındırır. Fakat mekân tasarımının tanımlaması yapılırken başlangıcı
ve bitişi olan bir süreci göz önünde bulundurmak gereklidir. Süreç başından sonunda kadar, bir
tasarımın nasıl ilerleyeceğini ve tamamlanacağını gösterir; zaman zaman var olan bir problemin
çözümünü aramaya çalışır. Yabanigül (2021, s. 49)’e göre tasarım sürecindeki çözüm yöntemi
arayışlarının işleyişi belirsiz ve muğlaktır. Süreç içerisinde mekân teorik olarak tasarlanır ve
uygulama aşamasında pratik edilerek meydana getirilir. Tasarım sürecinde her mekânın
özneleri ve nesneleri vardır. Bu özneler ve nesneler mekânın tasarım kurgusunda belirleyici
görevi üstlenir. Karmaz (2021, s. 73) yazısında öznelerin benlikleri ve zihin yapılarının, sürecin
devamlılığının nasıl ilerleyeceğini belirlediğini kaleme alarak aynı çalışma içerisinde öznelerin
mekanla olan ilişkilerinde hem etken ve hem de edilgen konumda olduklarını dile getirmiştir.
Bu durumda mekân kurgusunun çevresel ve dönemsel parametreler ile tasarımcı tarafından
kurgulandığı, öznelerin ve nesnelerinde bu kurgu içerisinde etkileyici, tetikleyici ve belirleyici
görevinde olduğu söylenebilir.
Mekân kavramı özne ve nesne bağlamında bireye ve topluma hizmet olarak iki grupta özel ve
genel mekanlar olarak adlandırılarak incelenebilir. Özel mekanlar öznenin özel ihtiyaç, istek ve
beklentilerine hizmet etmek amacıyla mekân da kendi boşluğunu oluşturduğu alanlar olarak
tanımlanabilirken, genel mekanlar topluluğun ihtiyaçlarına hizmet etmek amacıyla belli
kurallar ve işlevlere hizmet çerçevesinde tasarlanan alanlar olarak nitelendirilebilir.
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Ellialtıoğlu (2007, s.35) yazısında; özel mekanların, kullanıcının farklı görünme gereksiniminin
en az olduğu alanlar olduğu, bu sebeple bireyin özel mekanlar içerisinde en çok kendi benliğini
ortaya çıkardığını kaleme almış, mahremiyetin yarı özel ve genel mekanlara oranla daha fazla
olduğunu söyleyerek, özel mekanlara dışarıdan kabul edilen bireylerin sınırlı olduğunu
belirtmiştir.
Bildiri de mekân kavramı ve mekânın tasarım süreci özelinde bir değerlendirme yapılmış böyle
bir sınıflandırma düşüncesi ile konu irdelenmiş, mekân, mekânın tasarım süreci, özel ve genel
mekanlar ve tasarım süreçleri kapsamında matris çalışması, analiz ve yorum yöntemleri ile
gerçekleştirilmiştir. Konunun özgün boyutunda özel ve genel mekanlar olmak üzere iki ayrı
örnek mekân araştırması yapılmış ve teorik olarak projelendirilerek bildiriye yansıtılmıştır.
1.1 Özel mekanlar
Mekân, bireye ve topluma istekler, ihtiyaçlar ve beklentiler doğrultusunda ayrı ayrı hizmet eder.
Bu bağlam da bireye ve bireyin özel ve temel ihtiyaçlarına cevap vererek hizmet eden
mahremiyeti gözeterek topluluktan bir parça soyutlanmış alanlar, özel mekanlar olarak
adlandırılabilir, bireyin sürekli veya geçici olarak kullandığı alanları kapsayabilir. Belli birey
veya grupların kendisine ait olarak tanımladığı bu yüzden birincil derecede öneme sahip alanlar
kategorisinde yer alırlar (Ellialtıoğlu, 2007, s.34). Özneler tasarım sürecinde kendi beklentileri
ile mekân içerisinde kendi boşluklarını oluşturabilirler, aidiyet duygusuyla gündelik yaşam
pratiklerini idame ettirdikleri mekanları kendileştirebilirler. Bu kapsamda özel mekanlar her bir
özne tarafından farklı olarak değerlendirilebildiği için farklı ihtiyaçlara ve beklentilere cevap
veren alanlardır. Özel mekân olarak kullanılan alanlar sınıfında; ev, apartman, konut, mesken
gibi alanlar başlıca örnek verilebilir (Ellialtıoğlu, 2007, ss.34). Bu bilgiye toplumun kullandığı
ancak bireyin özelleştiği kent tuvalet kabinleri de eklenmelidir.
Zamanın gelişimine ve gündelik yaşam pratiklerinin değişimine paralel olarak özneyi odak
noktasında tutarak tasarlanan özel mekanlar değişime uğrar. Karmaz’a (2021, ss.78) göre
“Öznelerin yaşamları boyunca şekillenme sürecinde olan habitus, zamana ve mekâna göre farklı
hallerde biçimlenebilmektedir.” Bu değişim ve oluşum sürecinde öznelerin belleğinde yer alan,
yaşamsal süreç içinde edinmiş oldukları psikolojik, sosyolojik, kültürel altyapı özel mekân
tasarımında ve kullanımda hem tasarımcı hem de mekân kullanıcısı için yönlendirici olacaktır.
1.2 Genel Mekanlar
Genel mekanlar belli bir topluluğa, topluluktaki her bir bireyin aynı hizmeti alabileceği biçimde
olanak sağlayan alanlar olarak tanımlanabilir. Mekân kullanıcıları, genel mekanları aynı
amaçlar doğrultusunda kullanırlar. Bu mekanlar açık, kapalı, yarı açık, yarı geçici, geçici
bekleme mekanları olarak da ele alınabilir. Gemici’ye (2007, s.4) göre “Açık mekanlar yani
kamusal mekanlar, yaş, ırk, cinsiyet, dil, din vb. ayrımlar gözetilmeksizin, kamunun
kullanımına sunulmuş mekanlardır.” Bu mekanların tasarımları toplumun bütün üyelerinin fark
gözetmeksizin erişilebilirliğine açık ve uygun bir şekilde tasarlanmalıdır.
Kamusal mekanlar diğer bir deyişle genel mekanların tasarım süreçleri içerisinde mekânın her
bir kullanıcısı birbirinden bağımsız düşünülemez. Genel mekanlarda kullanıcılar birbirinin
etkileyicisidir. Sağlar’a (1998, s.30) göre “Kamusal olgu, bireyin kamunun bireyi olarak
paylaştığı değerdir ve bu çoğu zaman her iki taraf için de önemli ve vazgeçilmezdir.” Öznelerin
mekân içerisinde birbirleriyle olan kolektif ilişkileri tasarımda göz önünde bulundurulur.
Genel mekanlar, bireylerin hareket ve davranışları ile toplumda kendine yer edindiği ve
topluluk içerisinde kendi yerini keşfettiği alanlardır.
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Karmaz’a (2021, s.67) göre “Sosyal yaşamın gündelik pratiklerinde bir davranışın yerleşmesini
sağlamak, onun mekanla özdeşleştirilmesiyle gerçekleşmektedir.” Genel mekanların tasarımı
toplumsal yaşamın düzenlenmesinde yönlendirici rolü üstlenir. Bu bağlam da mekân
tasarımcısı mekânda gerçekleştirilmek istenen eylemlere göre genel mekanları şekillendirir ve
tasarlayacağı mekânın potansiyel kullanıcı kitlesini ve davranışlarını tasarım sürecinde
öngörerek tasarlanan mekânı daha efektif hale getirir. Mekân tasarımcıları, mekânın
kullanıcılarına tasarımın amacı ve kurgusuna bağlı kalarak mekânsal eylemleri tasarımlarıyla
deneyimletir. Bu deneyimletme durumunda her bir mekânın öznesi birbiriyle içkindir. “Her bir
öznenin farkında olmadan gerçekleştirdiği eylemle, toplumsal yaşamın etkilerinden bağımsız
şekillenmemekte ve toplumsal dönüşümlerin önemli başlangıç noktalarını oluşturmaktadır
(Karmaz, 2021, s. 67).”
2. Mekân kavramı temelinde tasarım süreci
Mekânın tasarım süreci pek çok farklı faktör ile etkileşim içerisindedir, tasarımcı bu süreç
içinde, bulunduğu dönemin sorularını kendine sorar ve tasarım için yönlendirici cevaplar
edinmeye çalışır. Yabanigül (2021, ss.49) araştırmasında tasarım süreci için, “Var olan teorik
ve pratik bilgiler ile yeni durumların anlaşılması ve bu bilgilerin söz konusu durumlara
uygulanarak problemin çözümü için yeni bilgilerin üretimi sürecidir.” tanımlamasını yapar. Bu
süreç kapsamında, tasarlanan mekân somut olarak meydana getirildikten sonra bile günün
şartlarına göre değişime uğrayabilir ve yenilenebilir. Duyularla algılanan mekânın çevresel
etmenlere ve günün koşullarına bağlı değişimi mekânın farklı zamanlarda farklı olarak
anlamlanmasına sebebiyet verebilir. “Aynı mekân, farklı zamanlarda farklı anlamlandırmalara
ve kullanım biçimlerine tabi olurken farklı mekanların aynı zamanda, aynı anlamlandırma ve
kullanım biçimlerine sahip olduklarını söylemek yerinde olacaktır (Karmaz, 2021, s. 72).” Bu
yüzden mekân tasarımı yapılırken sadece günün şartları baz alınmamalı, değişim olasılıkları ve
gelecekte olabilecek potansiyel koşullar kullanıcı faktörü ile birlikte göz önünde
bulundurulmalıdır.
Süreç kapsamında mekanlar, kullanıcı veya kullanıcı kitlesinin ihtiyaç ve isteklerine göre
kurgulanır; kurguları özne ve nesneler temelinde şekillenir. Mekânın kurgusu yapılırken,
öznenin mekândaki değişken durumu ve mekân içerisinde kapladığı hacim boyutu mekânın
organizasyonu içerisinde göz önünde bulundurulur. Usta (2020, s.26) yazısında; mekânsal
organizasyonların insanların ihtiyaçları için oluşturulan biçimler olduğunu dile getirerek
dışarıdan seyredilmek için değil, içinde yaşanılacak alanlar olarak nitelendirmiştir. Bu bağlam
da mekânın tasarım süreci içerisinde kullanıcı faktörü mekân tasarımının belirleyici etkenidir.
Özbek’e (2018, s.134) göre “Mekânın, statik beden için standart üretimi yerine deneyimleyen
kullanıcı için tasarlanması gerekmektedir.” Bedenlerin mekân içerisindeki salınımları durağan
değil dinamiktir, gündelik eylemlere göre kendini sürekli yenileyen bir döngüsü vardır. Us’a
(2009, s.87) göre “Mekânlar insanlar için tasarlanmakta; insanlar da bu mekânlarda heykeller
gibi hareketsiz bir noktada durmayıp sürekli hareket etmektedirler.”
Mekânı deneyimleyen kullanıcı mekândan yana beklentilerini ve işlevsel olarak mekânın
kendine hizmet edebileceği noktaları daha iyi keşfedecek ve tasarım sürecinde tasarımcısına
yardımcı olarak mekânın potansiyellerini daha iyi ortaya çıkaracaktır. “Önce fiziksel olarak
kurgulanan, imar edilen mekânlar, insanlar tarafından onlara yüklenen anlamlarla inşa edilirler
(Solak, 2017, s.35).” Mekân ve beden arasındaki faydacı ilişki kullanıcının mekânı
deneyimleme süresine ve içinde bulunduğu duruma paralel olarak artar ya da azalır.
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“Öznenin sahip olduğu tüm davranış biçimleri, düşünme yolları, yaşam şekli, ilgi alanları,
bulunduğu çevre, meslek grubu, cinsiyeti gibi birçok unsur öznenin habitusunun oluşumunda
etkili olmaktadır (Karmaz, 2021, s. 77).” Tasarım sürecinde, tümüyle değerlendirilerek
uygulaması yapılan bir mekân, yani hem kullanıcısının içinde bulunduğu psikolojik, sosyolojik
ve fizyolojik durumları değerlendirmiş, hem de mekânın tasarlandığı çevrenin koşullarını
tasarımın içerisine uygun bir şekilde uyarlayarak kullanıcısına sunmuş bir tasarımcı, mekânın
tasarımında kullanıcı üzerinde pozitif bir etki oluşturacak ve öznenin mekândan beklentilerine
karşılayacaktır.
Mekân tasarımı öncül olarak bellekte başlar ve bellekte üretilen bilginin kalıcı olması amacıyla,
somut olarak var edilmek ve uygulanmak için tasarım araçlarıyla aktarılır. Tasarım araçları
tasarımın karşı tarafa aktarılabilmesi için yardımcı konumunda yer alır. Tasarımcı, tasarım
süreci içerisinde kendini en iyi ifade edebileceği araç ve yöntem ile tasarım sürecini yönetir.
2.1 Özel mekanların tasarım süreçleri
Özel mekanlar, kullanıcıların gündelik yaşam pratiklerine göre sürekli bir değişim içerisinde
kendini yeniler. Amacına uygun ve kullanıcıya hitap eden mekân tasarımları, kullanıcısı ile
içkin bir hal alır; konfor şartlarını arttırırken paralel olarak yaşam kalitesini de arttırır. Solak’a
(2017, s. 21) göre “Kullanıcı, kendi için anlamı ve değeri olan mekânlar ile duygusal bağ; belirli
bir aktiviteyi takip etmek için ise fonksiyonel bir bağ kurmaktadır” Kurulan duygusal ve
fonksiyonel bağ tasarlanan mekânın kullanıcı için, gündelik yaşam pratiklerini yerine getirirken
beklentisini arttırır, kullanım sürecini uzatır.
Tasarımı tamamlanan her bir özel mekân kendi içerisinde öznesinin beklentisine göre devam
eden kullanım sürecinde eklemeleri ve çıkarmaları ile fonksiyonel ve tasarım bağlamında
değiştirilebilir. Özneler, mekânı kendi yaşam tarzlarına göre tasarlamaktadırlar; tasarımın bir
parçası olarak tasarım süreci sonrası uygulama ardından tasarımı beklentilerine göre
düzenleyerek mekânı etkilemektedirler. Etkileme çeşitli şekillerde yapılır: “..kendi etraflarında
eşyaları yerleştirmekle, ..bir yeri düzenlemekle, .. bazı öğelerini yok etmekle.” (Bilgin 1990,
s.63-64).
Tasarlanan özel mekanların özneleri olan bireyler mekânın odak noktasında tasarım sürecinin
mihenk taşı olarak yerini alır. Amaç mekânın özneyle ve nesnelerle senkronik ve işlevsel olarak
çalışmasıdır. Özel mekanlarda tasarımcıyla başlayan süreç kullanıcının gerçek anlamda
kurgulanan mekâna dahil olması ve deneyimlemesiyle devam eden bir döngü içerisinde var
olur. Kurgusu yapılan ve öznesi için özel olarak tasarlanmış mekânın tasarım süreci her bir
kullanıcı bağlamında özel olarak ele alınır. Kullanıcının yaşamını idame ettirirken arka planda,
belleğinde yer alan ve beklentiler ile örtüşen yaşantısı, tasarımı etkiler ve kullanıcının kişiliği
hakkında bilgiler verir. Yaşanılan mekâna kullanıcının kişiliğinde yüklenen anlamlar
sahiplenme, içselleştirme, aidiyet gibi duygularla görünür hale gelir. (Solak, 2017, s.35)
Kullanıcının gündelik yaşam pratikleri ve psikolojik, fizyolojik, sosyolojik içinde bulunduğu
durum tasarım süreci için belirleyicidir. “Öznenin hem mekân hem mekandaki diğerleri ve
nesnelerle girmiş olduğu etkileşim, onun yeni deneyimler kazanmasının önünü açmaktadır
(Karmaz, 2021, s.86).” Mekân tasarımı öznelerin deneyimlerini yönlendirici görevi
üstlenmektedir.
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2.2. Genel mekanların tasarım süreçleri
“Toplumsala içkin olan öznenin tüm etkileşim süreçleri, gündelik hayat içinde neredeyse
sıradanlaşmış pratikler bütünü olarak görülen ilişki ağlarının anlaşılmasının temelinde
yatmaktadır (Karmaz, 2021, s.67).” Genel mekânı, toplumdaki tüm kullanıcıların aynı ölçüde
kullanabileceği ve fayda sağlayabileceği biçimde kurgulamak ve tasarlamak ancak toplumu ve
toplum içerisindeki ilişkileri, tasarımın hitap edeceği kitlenin gündelik yaşamını anlamak
yoluyla gerçekleştirilebilir. İnceoğlu’na göre, (2010, s.8) “Kısaca bir durum, olay, nesne ya da
kişi karşısında belli bir tavır ortaya koymaya, davranış göstermeye hazır olma durumu olarak
bilinen tutum ile bireyin kişilik özellikleri, içinde yer aldığı toplumsal ve kültürel çevre,
toplumsallaşma süreci, bilgi birikimi ve yaşam deneyimleri arasında yakın bir ilişki vardır.”
Genel mekanlar topluluğun kullandığı herkesin erişimine açık alanlardır. Tasarımı yapılan
genel mekân için toplumdaki her bir bireyi gözetmek aynı mekânı farklı yaş gruplarına ve farklı
özelliklere sahip kullanıcılara hitap edecek biçimde düzenlemek esastır. Topluluktaki her bir
bireyi gözetmek için tasarımı yapılacak mekânın potansiyel kullanıcı kitlesi veya kitleleri süreç
içerisinde analizler ve yorumlamalar doğrultusunda tespit edilebilir. Topluluğun beklentilerini
ve davranış biçimlerini iyi analiz edip yorumlayabilmek için toplumun sosyo-kültürel yapısını,
ortalama kullanıcı ölçeğini, arz talep ilişkilerini, kullanıcı yoğunluğunu, gün içerisinde
potansiyel yoğunluk saatlerinin tespitini, mekânı kullanacak her bir bireyin birbiriyle olabilecek
uzak ve yakın ilişkileri gibi parametreler ile mekân tasarımı ele alınabilir. Arayıcı’ya (2015, s.
563)’ya göre mekân; “Kültürel yapıdan beslenir, sosyal doku ile örülür.”
Genel mekanlar ortak kullanım alanlarıdır. Çoklu ve uzun vadede farklı bireyler tarafından
kullanımı gözetilerek mekânda kullanılan tüm nesnelerin seçimi yüksek dayanımlı olarak
yapılmalı ve hijyen koşulları gözetilmelidir. Açık, yarı açık ve kapalı alanlar genel mekân
sınıfında değerlendirilebilir. Tasarım kriterleri içerisinde çevresel etmenler, mevsimsel
değişimler göz önünde bulundurulmalıdır.
Tasarım süreci içerisinde mekân için yapılan organizasyon kurgusunda mekânın algı ve hareket
mekanizması için elverişliliği bütün kullanıcılar için basit bir şekilde tasarlanmalıdır. Mekân
içerisinde tasarımın bir parçası olarak yönlendirici birtakım işaretlere yer verilebilir. Bu
yönergeler güncele göre yenilenebilir ve değiştirilebilir olmalı tasarımdan bağımsız
düşünülmemelidir.
2.3. Özel ve genel mekanların tasarım süreçleri parametreleri
Bu bildiriye özgü, özel ve genel mekanların tasarım süreçleri, metin içindeki parametreler
temelinde değerlendirilmekte ve yine bildiriye özgü aşağıdaki iç başlıklar ayrı ayrı
tanımlanmaktadır:
Engelli birey: “Engelli birey, doğum öncesi veya doğum sonrası çeşitli nedenlerle psikolojik,
bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yeteneklerinde belli ölçüde fonksiyon kaybına uğraması
nedeniyle toplumsal yasama uyum sağlamada ve günlük gereksinimleri karşılamada güçlükleri
olan bireyi ifade etmektedir (Url_Tesyev).”
Engelli bireyler için özel otel odası ve lobiler: Özel ve genel mekanlar kapsamında toplum
içerisindeki her birey eşit haklara sahip ve hizmete erişebilir konumda olmalıdır. Bu bağlam da
engelli bireyler için yapılan özel tasarımlar literatürde gözlemlenebilmektedir.
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Bu tür özel mekanlar için tasarlanan mekân ve donatı elemanları engelli bireylerin mekân
içerisindeki bedensel dolaşımları, davranışları ve mekânı algılama durumları iyi analiz edilerek
tasarlanmalıdır. Bildiri özelinde yapılan özel ve genel mekân örnekleri, engelli bireylerin
mekân içerisindeki dolaşımları baz alınarak tasarlanmış, donatılar erişim mesafeleri ve
kullanım potansiyelleri göz önünde bulundurularak özel olarak tasarlanmıştır.
Ölçüler, boyutlar: Mekân gerçekleştirildiği takdirde somut olarak bir boşluğu doldurur.
Kullanıcı da mekân içerisinde belirli bir hacmi kaplar. Mekân ve beden boyutlarının birlikte ele
alınarak tutarlı bir şekilde organize edildiği alanlar kullanıcı bağlamında psikolojik ve
fizyolojik olarak ideal konfor şartlarında bir tasarımı ortaya çıkaracaktır.
Devingen kullanıcı: Mekânın kullanıcıları sabit değil, değişken ve sürekli hareket
halindedirler. Bedenin mekân içerisinde sürekli değişen serbest bir salınım döngüsü vardır.
Döngü kendini tekrar edebilir veya bu salınım mekân içerisindeki diğer nesnelere ve öznelere
bağlı olarak değişkenlik gösterir.
Davranış, düşünce, yaşam şekli, ilgi alanı: Mekânın tasarımını kullanıcı bağlamında
etkileyen bazı kriterler vardır. Kullanıcının davranışları, mekân içerisindeki beden salınımı
mekânın organizasyonunu etkiler. Temelde, kullanıcı iyi analiz edilerek, ya da dolaysız
beklentileri kendisinden öğrenilerek, tasarlanan mekân, kullanıcının yaşam şeklini ve ilgi
alanlarını doğrudan veya dolaylı olarak mekâna yansıtılır.
Mekân tasarımı öncül olarak bellekte başlar: Mekân öncelikle edimsel olarak zihinde bir
tasarım süreciyle var olur. Zihinde var olan ideler mekân tasarımının ve sürecinin ana kök
oluşumlarıdır.
Duygusal bağ-psikolojik özellikler: Mekân kullanıcısının tasarlanan mekânda geçirdiği
zaman dilimin artmasına paralel olarak mekânın ampirik bir olgu haline gelmesi ve sürekli
deneyimlenmesi mekân ile kurulan bağı arttırmaktadır. Bellekte kendine yer edinen ve aidiyet
hissiyle mekânı içselleştiren kullanıcı mekân ile duygusal bağ kurar.
İşlevsel bağ-fizyolojik özellikler: Mekanlar çoğunlukla bir işleve hizmet amacıyla
tasarlanırlar. Mekân, kullanıcı gündelik yaşam pratikleri içerisinde sürekli bir ihtiyacını
gidermek amacıyla kullandığı mekân ile işlevsel bir bağ kurar.
Toplumsal ilişki ağları-sosyolojik özellikler: Toplum içerisindeki bireyler sürekli birbiriyle
ilişki halinde yaşamlarını sürdürürler. Bireylerin birbiriyle kurduğu ilişkiler bütünü gözle
görülmese de etkileri mekân tasarımına yansır.
Kültürel özellikler: Toplumların oluşumlarının kökeninde yer alarak toplumlara ait tüm
değerleri kapsayan ve gelenek görenek, sosyal yaşantı, insan davranışları gibi pek çok alana
etkisi olan kavramdır.
Hijyenik nitelikler: 21. Yüzyılda ‘Covid-19’ pandemisi koşulları ile geçmişe göre daha fazla
önem kazanan temizlik, sterilizasyon gibi kavramlar mekân tasarımlarında önemli bir
parametre haline gelerek hijyen başlığı altında yer almaktadır.
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2.3.1. Özel ve genel mekân tasarım süreçleri parametrelerinin analiz ve yorumları

Bildiri özelinde mekân kavramı, özel ve genel mekanlar olarak iki ana başlıkta incelenmiş
engelli bireyler için otel odası ve engelli bireyler için otel lobisi tasarımı başlıkları özelinde iki
özgün örnek üzerinden gerçekleştirilmiştir. Mekân kavramı engelli bireyler özelinde standart
tasarımdan farklı değerlendirilir. Kullanıcının mekânı kullanım potansiyelleri, bedensel
salınımı göz önünde bulundurularak her birey için özel ve erişilebilir tasarımlar meydana
getirilir. Ölçü ve boyutlar, mekân ve donatılar erişim mesafeleri göz önünde bulundurularak
özel olarak ele alınır.
Bedenlerin mekân içerisindeki salınımları mekân kavramı ve tasarımı için önemlidir. Özel
mekanlar da devingen kullanıcı bedensel salınımı özgür olarak gerçekleştirir. Genel mekanlar
için kullanıcı mekânın organizasyonunun ana belirleyicisidir. Tasarım süreci kullanıcının
bedensel salınımına göre yönlenir.
Kullanıcıların davranışları, düşünceleri, yaşayış biçimleri, ilgi alanları mekân tasarımını etkiler.
Özel mekanlar için kullanıcının içerisinde bulunduğu durum mekâna yansırken genel mekanlar
için mekânın kurgusu kullanıcıya göre belirlenir.
Kullanıcının mekân ile kurduğu duygusal bağ arttıkça mekândan elde edilen memnuniyet de
artar. Özel mekanlarında kullanıcıların mekanla kurdukları duygusal bağ mekânı anlamlı ve
değerli kılar. Tasarım süreci içerisinde renk, koku, ses, doku gibi parametreler mekânı
deneyimleyen kullanıcı için psikolojik bağlamda değerlendirilir. Özel mekanların tasarım
süreci kullanıcıların kişiliklerine göre değişir ve kullanıcının mekândan tatmin olması
önemlidir. Genel mekanların tasarım süreci ise topluluk kuralları ile şekillenir ve değişikliğe
uğrayabilir.
Amacına uygun olarak tasarlanan mekân ile kurulan işlevsel bir bağ vardır. Bu bağ mekanların
kullanım potansiyellerini ortaya çıkarır. Özel ve genel mekanların tasarım sürecinde amacına
uygun olarak kurgulanan tasarımlar için mekânın hacmi, formu ve donatı tasarımları önemlidir.
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Mekân tasarımı sürecinde toplumsal ilişkiler, bireylerin birbirleri ile kurmuş olduğu
etkileşimler belirleyici rolü üstlenir. Özel mekanlar için toplumsal ilişkilerin göz önünde
bulundurulma durumu çoğu zaman göz ardı edilebilir çünkü özel mekanlar genel mekânlara
göre daha dışa kapalı alanlardır fakat genel mekanların tasarım süreci içerisinde tasarımı
toplumsal ilişkiler ile değerlendirmek esastır.
Birey ve toplum bazında bir değerlendirme yapıldığında hem özel mekanlarda hem de genel
mekanlarda kültürel özelliklerin mekâna yansıdığı ve kök üretimleri oluşturduğu
görülmektedir. Kültür kökenli davranışlar mekânı tanımlar.
Mekân tasarımı kullanıcı beklentisini sağlamak amacıyla güncele uygun olarak kurgulanmalı
ve tasarlanmalıdır. 21. yüzyılda yaşam standartlarını değiştiren ‘Covid-19’ pandemisi
kapsamında hijyen kavramı literatürde kendine hızlı bir şekilde yer edinmiş, birey ve toplum
sağlığı için mekân tasarımlarında öncül parametreler içerisinde değerlendirilmiştir. Mekânın
tasarım sürecinde malzeme, doku, renk vb. unsurların belirlenmesinde önemli bir kriter
olmuştur.
3. Özel ve genel mekân bağlamlarında engelli bireyler için otel odası ve lobisi tasarımları
ve süreçleri
Özel ve genel mekanlar bağlamında yapılan literatür taraması ve analiz çalışmaları sonucunda
öncelikle çalışacak mekanlar ve mekanların potansiyel kullanıcı kitlesi belirlenmiştir. İki adet
özgün çalışma yapılması planlanmış ve çalışmalar teorik olarak gerçekleştirilmiş,
projelendirilmiş ve bildiri içerisinde yerini almıştır. Bu bağlam da bildiri içerisindeki tasarlanan
özel ve genel mekân çalışmaları ve tasarım süreçleri kapsamında ilk olarak; bellekte başlayan
edimsel süreç literatürdeki kaynakların taranmasıyla desteklenerek ortaya koyulmuştur.
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3.1 Özel mekânlar kapsamında engelli bireyler için otel odası tasarımı

A

B

C

D

Görsel A plan, Görsel B (Oturma alanı) -Görsel C(Banyo) -Görsel D (Çalışma ve karşılama
alanı) – 3 boyutlu görüntüler
Özel mekân kapsamında engelli bireyler için yapılan mekân çalışması için engelli bireyler ve
21. yüzyıla damgasına vurarak kendine dünya literatüründe yer edinmiş covid-19 kapsamında
yapılan literatür araştırmaları sonucu farklı işlevlere hizmet etmek üzere bir ıslak hacim, bir
karşılama-dinlenme-oturma, bir yatak ve bir teras alanı olmak üzere dört ayrı ana alanda ele
alınmış ve tasarlanmıştır. Bu dört ayrı alan için tasarım sürecinde gerçekleşen düşünsel süreç
ile engeli olan bir kullanıcının mekân içerisindeki olgusal durumu düşünülmüş, özellikle
tekerlekli sandalyeli mekân kullanıcısı için kurgu yapılmış ve mekân bu doğrultuda organize
edilmiştir.
Mekân organizasyonu yapılırken süreç de mekâna özel olarak donatı tasarımları yapılmıştır.
Giriş kapısının sağ kısmında yer alan alana bir adet özel üretim dezenfektasyon dolabı
yerleştirilmiş, bu dolabın içerisinde güncel koşullara uygun ve teknolojik dezenfektasyon
cihazları konumlandırılmıştır. Planda sol üst köşeye karşılama (dresuar) ve çalışma alanına
hizmet eden bir ünite, bu alana ve konuya uygun olacak şekilde yatak ve giyinme dolapları
tasarımları yapılmıştır. Islak hacim donatıları bakteri tutmayan özellikli malzemeye sahip
donatılardan tercih edilmiştir.
Malzeme seçiminde literatür taramasına bağlı güncel malzemelerden yararlanılmıştır. Islak
hacmin duvar ve döşeme yüzeylerinde steril bir malzeme olması dolayısıyla kaydırmaz seramik
bir malzeme tercih edilmiştir. İç mekandaki sıcak atmosferin sağlanması aynı zamanda hijyenin
de sağlanması amacıyla ahşap görünümlü seramik kullanılmış, duvar yüzeylerinde bakteri
tutmayan duvar boyası teorik olarak önerilmiştir.
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Asma tavan aydınlatmalarının içerisinde UV ışınları konumlandırılmış, bu sayede mekânın
sterilizasyonu için mekânın kullanım dışı durumlarında UV ışınlarıyla dezenfekte edileceği
öngörülmüştür.
3.2 Genel mekanlar kapsamında engelli bireyler için otel lobisi tasarımı
enel mekân kapsamında engelli bireyler için yapılan mekân çalışması için engelli bireyler ve
21. yüzyıla damgasına vurarak kendine dünya literatüründe yer edinmiş covid-19 kapsamında
yapılan literatür araştırmaları sonucu engelli bireyler için bir otel lobisi tasarımı yapılmıştır.
Lobi alanı farklı işlevlere hizmet edecek biçimde organize edilmiştir. Mekânın kurgusu
oluşturulmuş, potansiyel kullanıcı kitlesi, yaş aralığı, gün içerisindeki yoğunluğu göz önünde
bulundurulmuştur. Konu özelinde mekâna yönelik donatı elemanları tasarlanmıştır. Plan
üzerinde yekpare olarak görünen alan bölücü elemanlar ile farklı işlevlere ayrılmıştır.

E

F

G

H

I

J
Görsel E lobi planı, Görsel F kesitler -Görsel G (Karşılama bankosu -mekâna özel olarak
tasarlanmıştır.) -Görsel H (Vitamin bar ve oturma ve dinlenme alanı- mekâna özel olarak
tasarlanmıştır.)
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Tasarlanan genel mekân, lobi karşılama, vitamin bar, oturma ve merdiven alanı olarak dört
farklı ana bölüme ayrılmaktadır. Tasarım sürecinde organizasyonun kurgusu yapılırken
kullanıcıyı mekân içerisinde yönlendirme, covid-19 koşulları, sosyal mesafe, hijyen,
erişilebilirlik, her kullanıcı için mekân içi dolaşımın uygunluğu esas kabul edilmiştir. Mekân
içerisinde psikolojik olarak kullanıcıları rahatlatacak su ve yeşil ögelerine yer verilmiştir.
Oturma birimleri cama yakın olarak konumlandırılmış, yoğunluğun bu bölgede daha ağırlıklı
olacağı düşünülmüş ve doğal hava sirkülasyonundan faydalanılmıştır. Oturma birimleri üzerine
mekânı tanımlayıcı lokal aydınlatmalar yerleştirilmiş, mekân içerisinde bir başka tanımlayıcı
yöntem olarak oturma birimlerinin altında farklı tonda bir malzeme tercih edilmiş, asma tavan
ile sınırlar belirlenmiştir. Donatı tasarımlarının malzeme seçimlerinde dayanımı yüksek, kolay
temizlenebilir yüzeylere sahip malzemeler seçilmiştir. Oturma bölümlerinde yer alan ünitelerin
kumaş yüzeyleri ve duvar yüzeyleri için kolay silinebilir ve bakteri tutmayan ürünler
önerilmiştir. Mekȃn tasarım süreci engelli bireyler öncelikli, daha kolay kullanımlı, daha
ulaşılabilir, ara ölçüler ve boyutlar sirkülasyonu destekler şekilde ve çok kolay temizlenebilir
olarak tasarlanmıştır.
4. Sonuç
Mekân çeşitli bakış açılarıyla değerlendirilebilen, tasarımcısı ve kullanıcısı özelinde farklı
anlamlar barındıran, kullanıcısı ile içkin bir kavramdır. Mekân tasarımı ise çeşitli parametreleri
içerisinde barındıran bir başlangıç süreci ve sonucu olarak var olan bir kavramdır. Mekân
kavramı ve tasarım sürecinde baskın olan kullanıcıdır.
Mekân farklı adlandırmalar ve sınıflandırmalar ile ele alınarak incelenebilir. Ancak en temel
bağlamda bireylerin özel ihtiyaç, istek ve beklentilerine cevap verecek olan sınıflandırmaya
özel mekân denilmekte; toplumdaki her bir birey için eş değerde erişilebilirlik standartlarıyla
tasarlanan, gruba, ailelere, topluluğun birlikte kullanımına hitap eden mekanlara da genel
mekanlar sınıfında tanımlamaktadır.
Mekânın tasarım süreci çok fazlı bir süreçtir. Edimsel olarak ve araştırmaları gerçekleşmiş
olarak bellekte başlar ve tasarımcısı tarafından belirlenen alan öncelikle teorik olarak ele alını
ve tasarım araçlarıyla projelendirilerek geliştirilir. Bu süreç de özel mekanlar için kullanıcı
beklentileri ve kullanıcının mekân içerisindeki varlığı, durumu esas parametre olarak kabul
görür ve merkeze yerleşir. Topluluğa hizmet amacıyla tasarlanan genel mekanlarda yine
kullanıcı esastır ve birincildir. Fakat, mekân organizasyonunu doğru bir biçim de planlamak
ve tasarım süreci içerisinde doğru tasarımı kurgulamak esastır.
Özel mekanların tasarım süreci ve hikayesi kullanıcı özelinde, kullanıcının var oluşundan
mekân tasarımının meydana getirildiği ana kadar bellekte yer alan ve yaşantısını etkileyen
psikolojik, sosyolojik altyapısı ve fizyolojik durumu üzerinde gelişebilir. Özel mekanlar bireyin
özel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ihtiyaç duyduğu alanlardır. Kullanıcı özel mekânında
kendini bulur ve aidiyet hissiyle mekân ile bütünleşir. Mekânın içselleşmiş konumundaki
kullanıcı, mekânı deneyimleyerek tasarımın tamamlayıcı bir parçası halini alır.
Genel mekanların tasarım süreci biraz daha farklıdır. Bazı süreç kavramları özel mekanlar için
de geçerlidir. Bu bağlamda, kurgusu, topluluk, toplum hafızası, kültür, kolektif kullanım,
erişilebilirlik, belli bir amaca hizmet etme ve bu amaç doğrultusunda genele hizmet ve eğer
kendi içinde varsa, genel içinde özelleşme vb. kavramlar üzerinden üretilir. Genel mekân diğer
bir değişle kamusal alan, kendi toplumundan gelen alt bilgiler ile tasarlanmalı, güncele göre
değişime uğramalı ve revize edilmelidir. Kullanıcıları ile içkindir.
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Mekânın tasarım sürecinin özel ve genel mekanlar bağlamında bu bildiride özelleşmesi ve
engelli bireyler için otel odası ve engelli bireyler için otel lobisi başlığı altında iki ayrı özgün
örnek tasarım çalışmasına bildiri içerisinde yer verilmesi bildirinin özgünlüğünü
oluşturmaktadır.
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OSMANLI BATILILAŞMASININ MEZAR TAŞLARINA ETKİLERİ
Ömer Faruk DERE
İstanbul Üniversitesi İslam Tarihi ve Sanatları
ORCİD: 0000-0001-6654-8931
ÖZET
Osmanlı toplumunda on sekizinci yüzyıl başlarından itibaren başlayan “BatılılaşmaGarplılaşma” hareketleri, devlet politikalarını ve toplumun her kesimini etkisi altına almış,
askeriyeden bürokrasiye, eğitimden mimariye her alanı etkilemiştir. Batının ileri medeniyetini
kendine örnek alırken öz duruşundan da taviz vermeyen Osmanlı’da zamanla batılı kavram,
olgu ve etkiler kendine has bir üslûbun doğmasını beraberinde getirmiştir. Sanat sahasında
görülen batılı yorumlar hep bu anlayışla ortaya konmuştur.
Mezar taşları tipografisi, ait olduğu dönemin hâkim mimari üslûbuyla paralellik gösterir.
Osmanlı mimari üslûbunda klasik dönemi takip eden asırlarda meydana gelen tercih
değişikliğinin etkilerini mezar taşlarında da görmekteyiz. Batılılaşma döneminde etkin olan
“değişim” anlayışının en somut ürünlerini diğer mimari unsurlarla birlikte mezar taşları
oluşturmaktadır.
Çalışmada bugüne kadar tarafımızca envanterlenmiş, çoğunluğu İstanbul hazirelerinden olmak
üzere beş binden fazla taş incelenerek elde edilen verilerden istifade edilmiştir. Osmanlı mezar
taşlarının genel tipolojisi izah edilmiş; açık, pehleli ve lahit mezar örnekleri ile baş ve ayak
şahidelerinin türleri örneklerle işlenmiştir. Batılılaşmanın mezar taşlarında oluşturduğu etkinin
daha rahat anlaşılabilmesi için erken ve klasik dönem örnekleri de çalışmada yerini almıştır.
Mezar taşlarında Osmanlı medeniyetinin bütün izleri açıkça görülebilmektedir. Devrinin
yaşayan dili, batılılaşma döneminde büyük atılım yapmış olan hat sanatının bütün hususiyetleri,
edebî sanatların her türlüsü, başlıklarda yaşanan “fes” dönüşümü gibi pek çok etkileşimin izi
sürülmeye gayret edilmiştir. Batılılaşma döneminde değişen süsleme ve semboller sözlüğünden
derlediklerimiz görseller eşliğinde aktarılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı mezar taşları, batılılaşma, hat sanatı, taş işçiliği, mezar kitabesi
THE EFFECTS OF OTTOMAN WESTERNIZATION ON GRAVESTONES
Abstract
The "Westernization-Occidentalization" movements, which started in the Ottoman society from
the beginning of the eighteenth century, influenced state policies and every segment of society,
from the military to the government, from education to architecture. In the Ottoman Empire,
which did not compromise on its stance while taking the advanced civilization of the West as
an example, western concepts, facts, and influences brought about the emergence of a unique
style. Western interpretations in the field of art have always been put forward with this
understanding.
The typography of the tombstones parallels the dominant architectural style of the period it
belongs to. We also see the effects of the change in preference in the Ottoman architectural
style in the centuries following the classical period on the tombstones.
Gravestones, together with other architectural elements, constitute the most concrete products
of the understanding of "change", which was effective in the Westernization era.
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In the study, more than five thousand stones, most of which were inventoried by us, were
examined and the data obtained from the Istanbul graveyards were used. The general typology
of Ottoman gravestones has been explained; open, stone capped, and sarcophagus grave
samples and the types of head and foot columns were studied with examples. To better
understand the effect of westernization on gravestones, examples from the early and classical
periods are also included in the study.
All traces of Ottoman civilization can be seen on the gravestones. It has been tried to trace many
interactions such as the language of the period, all the features of calligraphy, which made a
great leap forward in the westernization period, all kinds of literary arts, and the "fez"
transformation in the headgears. What we compiled from the collection of ornaments and
symbols that changed during the westernization period was conveyed with images.
Keywords: Ottoman gravestones, Westernization, Islamic calligraphy, engraved stones,
epigraphy
Giriş
Her canlı için mukadder olan ölüm, bilinçli bir varlık olarak dünyaya gelmiş insanoğlunda bir
defin ve mezarlık kültürü oluşturmuştur. Bu kültüre inançlar, kabuller ve değer yargıları yön
vermiştir. Orta Asya bozkırlarından göçen Türklerde ise eski geleneklerin müslümanlıkla
birlikte İslami kurallara uygun halde devam ettirildiğini görmekteyiz. Toprağa gömülen
bedenin üzerinin taşla kaplanması ve başına da bir taş dikilmesi geleneğinin kadim zamanlara
dayandığı arkeolojik bulgulardan anlaşılmaktadır.1 Sünnî İslam’ın Anadolu kolunu oluşturan
Selçuklular ve Osmanlılar’da da aynı gelenek, kısmen farklı formlarda varlığını devam
ettirmiştir.
Medeniyet kendine ait her unsuru öz rengine boyar. Medeniyetin hüküm sürdüğü şehirlerde
hayata dair bakiyenin tümünde görüldüğü gibi ölüm ve mezarlık geleneğinde de buna şahit
olmaktayız. Osmanlı medeniyetinde hayat ve ölüm toplumda aynı anda varlığını devam ettirir.
Mezarlıklar ve bir mimari yapı etrafında teşekkül etmiş hazireler hep günlük hayatın içindedir
ve “unutma ölüm var” dercesine seslenirler. Mezar taşları da varlıklarıyla buna delalet ederler.
Mezar taşlarını mimari mirasın bir şubesi olarak değerlendirmek taşların üslûplarını tasnif
etmede çok yardımcı olmaktadır. Osmanlı mimari akımlarının karşılığını mezar taşlarında da
aynen görmekteyiz. Osmanlı mimarisi erken devir, klasik dönem, batılılaşma asırları ve
yeniden öze dönüş dönemleri olarak tasnif edilmektedir. Erken ve klasik devir mezar taşları
konumuz dışında kalmakla birlikte batılılaşma devrinde yaşanan etkiyi anlayabilmek adına
klasik dönem taşlarından da bahsetmek gerekmektedir.
Osmanlı klasik devir sanat anlayışında var olan vakar ve sadelik bu dönem taşlarında da
görülmektedir. Erkek ve kadın mezar taşları başlıkları ve süsleme anlayışı yönünden hemen
ayırt edilebilirler. Erkek başlıkları kavuk ve tarikat başlıkları, kadın başlıkları ise duvaklı, hotoz
şeklinde görülürler. Baş ve ayak taşlarında klasik süsleme sözlüğünden seçilen desenler izlenir.
Lahit mezar taşlarında ise stilize gül bezekler, bulut, benek motifleri, natüralist üslûpta çiçekler,
cennet meyveleri, ölümle hayatı ayıran hançer motifi, yol göstermesi niyazıyla işlenen
kandiller, geometrik motifler gibi pek çok desen bulunmaktadır. Süsleme bu devirde klasik ölçü
ve formlarını yakalamıştır. Hat sanatında ise bu cümleyi kurabilmek için yaklaşık üç asır
geçmesi gerekecektir. Hat sanatı, en ideal nispetlerine batılılaşma dönemiyle ulaşacaktır.
1

Daha geniş bilgi için bk. İbrahim Çeşmeli, “Tarihi Kaynaklara Göre Türk Göçebelerinde Dinler, Kültler, Ritüeller
İle İkonografi (m.s. 8. Yüzyıla kadar)”, Art Sanat 3 (2015), 45-96.
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Mezar taşı yaptırmak/yaptırabilmek her şeyden önce ailenin maddi gücüne bağlıdır. Sosyoekonomik seviyesi yüksek ailelerin mensuplarına ait mezar taşlarının da daha sanatlı olması
tabiidir. Bu sebeple gerek taşrada gerekse Edirne, Bursa ve İstanbul payitahtlarında olsun
sanatlı mezar taşları genellikle bu zümreye aittir. Her döneminde Osmanlı mezar taşlarının en
sanatlılarına şüphesiz İstanbul hazirelerinde rastlanmaktadır. Büyük sahabe, Mihmandâr-ı
Rasul Ebâ Eyyüb el-Ensarî’nin civarına defnedilebilmek isteği Eyüpsultan’ı büyük açık hava
mezar taşları müzesi konumuna yükseltmiştir.2 Bunun yanında başta salatîn camileri ve türbeler
olmak üzere pek çok hazirede de sanat seviyesi yüksek taşlar bulunmaktadır.
Osmanlı Batılılaşması
Osmanlı İmparatorluğunda on sekiz ve on dokuzuncu asırlar köklü bir değişimin yaşandığı
“batılılaşma-yenileşme” dönemi olmuştur. Yirmisekiz Mehmed Çelebi’nin Paris’e fevkalade
sefir olarak yollanmasıyla başlayan dönemde Osmanlı devleti, batının ileri yönlü hamlesini fark
etmişti.3 Böylece günümüze kadar artarak devam eden batılılaşma süreci başlamış olacaktı. İlk
olarak askeri sahada başlayan yenileşme faaliyetlerini zamanla sosyal, kültürel ve sanatsal
alanda yapılan batılı değerleri anlama, yorumlama gayreti takip etmiştir. Sultan II. Mahmud
zamanında açılan ve bugünkü teknik üniversitenin temelini teşkil eden Mühendishane-i Berr-i
Hümayun okulunda verilmeye başlanan resim dersleri ise Osmanlı gençlerinin dünyasında
farklı ufuklar açarak, gelenekten gelen sanat üretimlerinde farklı boyuta geçilmesini temin
etmiştir.
On dördüncü ve on beşinci yüzyılda oluşumunu tamamlayan Osmanlı sanat zevki, on altıncı
yüzyılda klasikleşen görsel nispet ve tercihlere ulaşmıştı. Somuttan soyuta tüm sanat dallarında
klasik devir yaşanmakta, Osmanlı medeniyetinin göz kamaştırıcı eserleri inşa edilmekteydi. On
yedinci yüzyıl büyük oranda klasik düşüncenin devam ettiği ancak sanatsal tasarımda nispeten
durağanlığın yaşandığı zaman dilimi olmuştur. Lâle devriyle başlayan on sekizinci yüzyıl
Sultan III. Selim’in tahta çıkışıyla (1789-1807) artan dozda batılılaşma-modernleşme
hamlelerine sahne olmuştu. Lâle devrinden bir asır sonra on dokuzuncu yüzyılın başında tahta
geçen II. Mahmud (1808-1839) batılılaşma yolunda Osmanlı devletinin çehresini değiştirmiş
eğitimden askeriyeye, kılık-kıyafetten sanata kadar hemen her alanda yenilikler getirmişti.
1839’da ilan edilen Tanzimat fermanıyla devletin hukuki yapısında değişimler yaşanmıştı.
Sultan I. Abdülmecid Sultan II. Mahmud’un bıraktığı yerden batılılaşmayı daha da güçlü bir
biçimde devam ettirmiştir. Bunun neticesi olarak sanatta yenilikçi anlayışın güç kazandığı
görülür. Bu devirde yabancı sanatçı, mimar ve dekoratörlerin Osmanlı’ya akın ettiği,
bıraktıkları eserlerden ve etkiledikleri Türk sanatçılarından izlenebilir. 4
Süsleme Anlayışında Yaşanan Değişim
Mimari üretimde Nuru Osmaniye Camii ile başlayan Barok üslûp ve Lâle devrinde başlayan
rokoko süsleme anlayışı iki asır boyunca tesirli olmuş, Fransız rokoko kıvrımları Osmanlı
hayatının bir parçası oluvermiştir.

2

Bk. Ömer Faruk Dere, Eyüpsultan’da Taşa Işlenen Medeniyet (İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2011).;
Ali İhsan Gülcü, Eyüpsultan Türbeler ve Anıt Mezarlar (İstanbul: Eyüpsultan Belediyesi, 2018).
3
Tuncer Hüner, Yirmi Sekiz Çelebi Mehmet Efendi’nin Fransa Sefaretnâmesi (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1987).
4
Semavr Eyı̇ ce, “Batı Sanat Akımlarının Değiştirdiği Osmanlı Dönemi Türk Sanatı”, Türkler (Ankara: Yeni
Türkiye Yayınları, 2002).
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Gül bezeklerin, geometrik desenlerin, natüralist üslûpta çiçeklerin, tam stilize desenlerin
yerlerini vazo, saksı veya sepet içinde çiçekler, çelenkler, akant yaprakları almaya başlamıştır.
Klasik tezyinattaki sadelik ve vakar yerini “S” ve “C” kıvrımlarının belirgin biçimde birbirine
eklenerek sonsuzluğa açıldığı rokoko taşkınlığına bırakmıştır.5 Rokoko üslûbu bir dekorasyon
ögesi olarak Barok mimarinin canlılığını aksettirmesine yardımcı olmuştur.
Osmanlı rokokosu Avrupa örneklerine benzemekle birlikte daha kendine özgü bir yorumla
işlenerek tezhip, kalemişi, ahşap ve madeni eşyalar ile mezar taşlarında yaygın olarak
kullanılmıştır. 6 Rokoko desenlerinin zor da olsa kabullenilebilmesinin en önemli sebeplerinden
birinin desenlerin pastoral bir vizyon sunması olduğu düşünülebilir. Klasik desen anlayışında
var olan “cennet” tahayyülünden kopulmamış olması rokoko desenlerinin benimsenmesine
götürmüş olabilir.
Batılılaşmanın mezar taşlarında etkilerini araştırdığımız bu çalışmamızda etkinin tipolojide
değil daha çok süsleme desenlerine ve gelişen hat sanatı örneklerine yansıdığını görmekteyiz.
Ayrıca Sultan II. Mahmud ile kullanılmaya başlayan “fes” başlık, erkek mezar taşlarında
değişim ve tekdüzelik olarak görülmelidir.
Osmanlı Mezar Tipolojisi
Mezar taşı dikilmesindeki asıl sebep mevtanın kimlik bilgilerinin tespit edilmesidir. Kimlik
bilgisiyle birlikte, Allah’a sığınma, af dileme, ölüm-doğum tarihi gibi diğer bilgiler de taşa
kazınmaktadır. “Şahide” denilen bu taşlar baş ve ayak kısımlarına dikilirler. Osmanlı
mezarlıkları incelendiğinde üç tip mezar tespit edilebilir. Birincisi mezar toprağı açık olup başayak şahidelerinin bir kaide üzerine sabitlenmesiyle oluşan mezarlar, ikincisi üzerine
şahidelerin sabitlendiği mezarı kapatacak kadar büyük bir kapak taşının örttüğü “pehleli”
mezarlar, üçüncüsü ise mezarın üzerinde mermerden sandukanın olduğu “lahit” mezar
taşlarıdır. Üç mezar tipinden birinin seçiminde yine ekonomik imkanların rol oynadığı
düşünülebilir. Bu tipoloji erken, klasik ve batılılaşma dönemlerinin hepsinde görülebilmektedir.
Açık mezarlarda ayak şahidesi her zaman görülmeyebilir. Mezarın etrafını çevreleyen bir taş
yapıdan bahsetmekte her zaman mümkün olmayabilir. Açık mezarlar zamanla düzlenebilme ve
şahide taşının da kaybolma tehlikelerine açıktırlar. Hazirelerimizde gerçek kabirli açık
mezarların yanında başka yerlerden gelen taşların dikilmesiyle oluşmuş temsili mezarlar da
bulunmaktadır.
Mezarın üzerini örten pehle taşının ortasında bir delik bulunması yaygın olarak görülür. Bu
boşluk kabre su dökmeye imkân sağladığı gibi çiçek ekilmesi için alan oluşturmaktadır. Ayrıca
kapak taşının muhtelif kısımlarına yapılan suluk sayesinde hayvanların su içmesi temin edilmiş
olmaktadır. Pehleli kabirler baş ve ayak şâhideleri birlikte tasarlanarak yapılırlardı.
Erken Türk-İslam türbelerinden itibaren görülen ahşap sandukaların gerek türbe içinde gerekse
açık hazirelerde mermerden yapılmasıyla yaşayan lahit mezar geleneği, klasik devirde ve
batılılaşma döneminde de varlığını sürdürmüştür. Özellikle sosyo-ekonomik seviyesi yüksek
kişilerin mezarlarında görülen bu tür yapılar batılılaşma dönemiyle birlikte üslûp değişikliğine
uğramıştır.

5

Burcu Tekin, Batılılaşma Sürecinde Osmanlı Tezhip Sanatı (1789-1922) (Kayseri: Erciyes Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Doktora, 2008).
6
Flavio Conti, Rokoko Sanatını Taniyalım, çev. Eren Soley (İstanbul: İnkılâp Kitabevi, 1985).

458

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES & HUMANITIES
18-19 Sep, 2021 / MUŞ-TURKEY
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https:// www.ispecongress.org/
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

Barok sanatın tüm mimari özelliklerini yansıtan lahitler süsleme tarzlarıyla da üçüncü boyutu
alabildiğine yansıtan abartılı örneklere ulaşmıştır. Muazzam taş işçiliğine sahip sanat şaheseri
lahitler, hazirelerde görenleri hayran bırakmaktadır.
Şahideler formları açısından değişiklik gösterir. “Antropomorfik” insan betimli taşlar köşeli ve
omuzlu formuyla tecessüm hissi uyandırır. Erkeklerde başlık bu betimi daha da netleştirirken
kadın şâhidelerinde başlık yerine temsili desenler insan betimini tahayyül ettirir. Tüm bunların
dışında kadın-erkek fark etmeden kullanılan “üstüvanî” silindirik, sütun şahideler ise yoğun bir
ilgi görmüştür. Silindirik taşların seçilmesinde dini hassasiyetin yattığı değerlendirilebilir. Dini
olarak bir yasak ya da yönlendirme mevcut mudur bilinmez ama ekonomik sebepten olmadığı
âşikardır. Bu cümleden olmak üzere ulemadan pek çok zatın şahidelerinin silindirik olduğu
tespit edilmiştir. Bunlara en önemli örnek, Eyüpsultan’da bulunan Şeyhülislam Ebussuud
Efendi’nin medfun bulunduğu haziredir.
İstanbul hazirelerinde görülen bir başka dönem uygulaması ise dökme demir şebekeli
mezarlardır. Hatırlı ailelerin bireyleri tarafından yüksek olduğu değerlendirilebilecek bir
bütçeyle yapıldığı anlaşılan bu şebekelerin çoğu zamana yenilerek yerlerinden koparılmışlardır.
Varlıkları bugün ancak sabitleme deliklerinden anlaşılabilmektedir.
Mezar Süslemelerinde Değişim
Bugün Osmanlı mezarlıkları olarak günümüze ulaşan kabristanlara bakıldığında görülen
manzarayı on sekiz ve on dokuzuncu yüzyıllardan kalma mezar taşları oluşturmaktadır. Tarih
itibariyle sağlam kalması daha yüksek ihtimal olan bu taşların süsleme üslûpları hazirelerde
hâkim dokuyu oluşturmaktadır. Dolayısıyla Osmanlı mezar taşları denildiğinde ilk akla gelen
batılılaşma dönemi taşlarının oluşturduğu manzara olmaktadır. Farklı hazirelerde beş binin
üzerinde örnek üzerinde yaptığımız envanterleme çalışmalarında da bu durum belirginleşmiştir.
Mezar taşı üretme geleneğinde bir devamlılık olduğundan bahsedebiliriz. Üretilen taşların
tipleri yine yukarıda saydığımız üç ana türde olmaktadır. Sanatkârlar hünerlerini yine
şahidelerde ve lahit üzerinde göstermeye devam etmektedir.
Erkek mezar taşlarının en bariz vasfının başlıklar olduğu malumdur. Başlıklar klasik dönemde
sosyal statüsüne göre farklılık gösteren kavuklar ile tarikat taclarıdır. Sultan II. Mahmud
devrinde 1829 yılında kabul edilen değişiklikle Faslı Müslümanların kullandığı “fes” resmi
başlık olarak kabul edilmiş, tüm resmî kurumlarda giyilmesi de zorunlu hale getirilmişti.
Böylece yaklaşık bir asır sürecek fes devri başlamıştı. Fesler batılılaşma döneminde kavukların
zenginliğini köreltse de padişahların adlarıyla anılan türleriyle çeşitlenmiştir. Mahmudî fes
üstten geniş alta doğru daralan formda olup yandan püsküllü olarak taşa işlenmiştir. Ayrıca
devlet adamlarının feslerinin kenarında sırma işli desenler mevcuttur. Azizî fes ise üstten dar
alta doğru genişleyen yapıdadır. Hamidî fes ise daha silindirik yapıda olup tepeye doğru daralır.
Sultan II. Abdülhamid devrinde Osmanlı toplumuna tamamen yerleşen fes, Türk kültür
tarihinin de önemli bir sembolü haline dönüşmüştür.
Antropomorfik mezar taşlarının yanında sütün şahidelerde de tarikat tacları veya fes
kabartmaları kullanılmıştır. Ayrıca sütun üzerinde fes başlık uygulamalarına da
rastlanmaktadır.
Kadın mezar taşlarında en büyük değişim süsleme oranının haddinden fazla artması olmuştur.
Kadın şâhidelerinde erkeklerde görülen başlık görülmez. Bunun yerine hotoz denilen
Anadolu’ya has bir kadın başlık türü mezar taşlarında kullanılmıştır.
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Hotoz başlıkların boyun kısımlarında “gerdanlık, küpe, broş” gibi süslemeler belirgindir. On
sekizinci asırdan sonra yapılan kadın mezar taşlarında âdeta mermerden bir çiçek bahçesi
seyredilmektedir. Şahidede yüz kısmına denk gelen kısım genellikle çiçeklerle bezelidir. Yüzün
etrafını duvağı andıran yaprak desenleri süsler. Boyun ve göğüs kısımlarında bolca çiçek
görülür. Batılılaşma döneminde kadın mezar taşları daha çok pehle taşı üzerinde yükselen baş
ve ayak taşlarından oluşur. Kitabe ve süslemeler bu taşlara hakkedilmiştir. Varlıklı ailelere
mensup kadınlara ait lahit mezarlarda dört bir tarafı yazı ve süslemelerle doldurulmuştur.
Erkek veya kadın olsun yaygın kullanılan desenlere baktığımızda barok-rokoko üslûbunun
temel deseni olan “akantus” yaprağını görürüz. Yaprak motifinin kullanıldığı her alanda akant
yaprağı görülür.7 Öte yandan barok sanatın belirgin vasfı olan kabartma diğer bir deyişle ışıkgölge ile taşların kenar formlarına verilen “s” kıvrımları üslûba ana özelliğini kazandırmaktadır.
Batılılaşma döneminde mezar taşlarında pek çok süsleme unsuru kullanılmıştır. Bu sembollerin
her birine teker teker farklı anlamlar yüklenebilir. Ancak tüm bu süsleme gayretinin mevtanın
cennet bahçelerinden bir bahçede yatması niyazından başka bir amacı olmasa gerektir.
Mezar taşlarında vazoda veya demet halinde gül, Lâle, karanfil, zambak, gibi çiçekler
işlenmiştir. Hurma, nar, şeftali, armut, üzüm gibi meyveler bazen ağaç bazen de tabak içinde
gösterilmiştir. Bu meyve ve çiçek motiflerinin cennet bahçelerine atıfta bulunduğu açıktır.
Çiçek ve meyvelerin yanında servi ağacı, dalları aşağıya doğru sarkan cennetteki Tuba ağacı da
sıklıkla işlenmiştir.
Tabiata dair desenlerin yanında çeşitli motifler de bu dönemde yaygın olarak kullanılmıştır.
Kadın şâhidelerinde görülen ve güzelliğin yansıması olarak düşünülen ayna, nurlu bir yüzü,
aydınlığı sembolize eden ve batılılaşma dönemiyle birlikte yaygınlaşan güneş şuası, yeniden
doğuşun ve İslam’ın sembolü olan hilal, evrenin sonsuzluğunu düşündüren yıldız, altı köşeli
yıldız olan ve İslamiyet dahil semavi dinlerde önemli anlamlar yüklenen mühr-i Süleyman8, ok
ve sadak, mevtanın yolunu aydınlatması duasıyla kullanılan kandil, dünya hayatını sonlandırıp
ahiret hayatını başlatan hançer motifleri, askeri semboller, Osmanlı arması, Lahanacı ve
Bamyacı takımlarının sembolleri ilk akla gelenlerdir. Batılı anlayış on dokuzuncu yüzyılda
öylesine etkilidir ki, Türk-İslam kültüründe yeri olmayan “arp-lir” sazı bile musiki ile ilgilenmiş
kişilerin mezar taşlarında görülmektedir. (Bk. Resim 22)
Osmanlı Devleti’nde arma kullanımı batılılaşma döneminde başlamış, Sultan Abdülmecid
devrinde yaygınlaşmıştır. Bütün dünyada kullanılan arma kompozisyonlarında yaygın olarak
hayvan, hayalî hayvan, silah, yıldız, çiçek gibi motifler bulunmaktadır.9 Mezar taşlarında
özellikle yüksek rütbeli ordu mensuplarına ait mezarlarda görülmektedir. Mezar taşlarında
görülen armalar genel olarak üslûp bütünlüğü gösterse de kişinin askeri sınıfına göre değişiklik
gösterirler. Mensup olduğu sınıfa ait silahların ön plana çıkarıldığını görmekteyiz.
Lahanacılar ve Bamyacılar, Enderun eğitiminde cirit, torba darbı, tomak, ok, mızrak atışı, nişan
alma oyunları sırasında oluşan iki takımın adıdır.10

7

Yıldız Demiriz, “Acanthus: Türkiye’nin Arkeoloji ve Sanat Tarihi Terminolojisine Yanlış Adla Girmiş Bir Bitki
Motifi”, Sanat Tarihi Dergisi 3/3 (ts.), 19-24.
8
Sadi Bayram, “Türk Kültüründe Mühr-i Süleyman’ın Yeri”, Kültür ve Sanat 37 (1998), 47-51.
9
Selçuk Mülayim, “Arma”, DİA (İstanbul: TDV, 1991).
10
Emrne Drngeç, “Osmanlı Sarayı’nda Cı̇ rı̇ t Alayları: Lahanacılar ve Bamyacılar”, Millî Folklor 89/89 (2011), 7886.
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Yaklaşık dört yüzyıl devam eden bu spor müsabakasının hatırası taraftarlarının mezar taşlarında
da lahana ve bamya desenleriyle yaşatılmıştır. Hazirelerimizde bamya desenine bugüne kadar
rastlanmamıştır. Lahana deseni ise ayak şahide başlıklarında ve lahit üzerinde görülmüştür.
On dokuzuncu yüzyıl Osmanlı mezar taşları, sembolizmin zirvesinde heykellerdir. Bu asırda
hâkim üslûp barok-rokoko olmakla birlikte takip eden yüzyılın başlarında mimaride de kendini
ifade imkânı bulan “eklektik” yani melez üslûp mezar taşlarında da yerini almıştır. Örnekte de
görüldüğü üzere batıdaki mezarlara öykünerek oturaklı bir kabir düzenlenmiş, abidevi bir taş
üzerinde pek çok üslûbun yer aldığı süslemeler nakşedilmiştir. (Bk. Resim 10.)
Yirminci yüzyıla gelindiğinde mimari üretimlerde yeniden öze dönüş gayretini görmekteyiz.
“Milli mimari” akımı da denilen bu hareketin mezar taşlarına yansıyan son özgün Osmanlı
üslûbu olduğunu söylemek durumundayız. Cumhuriyet devrinde ise “asrî” mezarlık adıyla
oluşturulan alanlarda maalesef özgün bir mezar taşı yorumu ortaya konamamıştır.
Kitabe Yazılarında Gelişim
İslamiyet’in gelişiyle yazıya verilen önem artmış ve asırdan asıra müslümanlar Allah’ın
kelamını ve Hz. Peygamber’in hadislerini en güzel biçimde yazabilmek için üstün gayretler sarf
etmişlerdir. Uzun asırlar müddetince tekâmül eden hat sanatında Osmanlı hattatlarının payı
başka hiçbir millete nasip olmayacak kadar büyüktür. Osmanlı’da bizzat devlet tarafından
himaye edilen deha çapında kabiliyetler eliyle hat sanatı, her geçen asır biraz daha ileri
noktalara taşınmıştır. Hat sanatı diğer sanatların aksine ne gariptir ki, devletin gücünü kaybettiği
ve pek çok sanatta batı etkisinin hissedildiği bir zamanda, on dokuzuncu asırda kemâl
seviyesine ulaşmıştır. Hazirelerimizde yer alan mezar taşlarının çoğunluğunun on dokuzuncu
asra ait olduğu düşünülürse özellikle İstanbul hazirelerinin hat sanatı açısından önemi daha iyi
anlaşılır.
Mezar taşlarında en çok celî (iri) sülüs ve celî ta’lik hat cinsleri kullanılagelmiştir. Yazı
irileştikçe hattatın yazının bütüne olan hakimiyeti güçleşmektedir. Bu sebepten ince yazılarda
mahir olan pek çok hattat celî yazıya geldiklerinde istedikleri neticeyi alamamışlardır. Celî yazı
Mustafa Râkım Efendi, Yesarizâde Mustafa İzzet Efendi, Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Şefik
Bey, Sami Efendi, Nazif Bey, İsmail Hakkı Altunbezer, Kâmil Akdik, Hamid Aytaç ve Halim
Özyazıcı gibi bu zor sahada kalem oynatan büyük üstatlar sayesinde tekâmül etmiştir.
Rahat okunabildiği için kitabelerde en çok tercih edilen yazı cinsi celî ta’lik olmuştur. Yalın ve
vakur duruşuyla seyredende sükûnet hissi uyandıran ta’lik yazı, İran menşelidir. On dokuzuncu
yüzyıla gelene kadar Türk ta’lik hattatları İran’ın ekol olmuş hattatı İmadü’l-Hasenî yolunda
yazarlarken bu yüzyılda Yesarizâde Mehmed Esad Efendi ve oğlu Yesarizâde Mustafa İzzet
Efendi’ler eliyle ta’lik yazı yeni bir üslûp kazanmış ve bu üslûba da Osmanlı ta’lik üslûbu
denilmiştir.
Ta’lik yazı, kıvrımlı, sade, asil duruşuyla batılılaşma devrinin kitabe yazısı olarak
kullanılmıştır. Hareke ve sair unsurlara ihtiyaç duymaksızın yazılan bu yazı türünün kitabelerde
tercih edilmesinin bir diğer sebebi de kolay okunabilir oluşu olabilir. Barok-rokoko, yüzeyi
tamamen dolduran coşkun bir karaktere sahiptir. Böylesi abartılı bir dönemde ta’lik yazının
varlığını en sağlam bir biçimde devam ettirmiş olması hayret vericidir. Tam tersi olarak celî
sülüs, istif kompozisyon yapmaya elverişli yapısıyla rokoko tezyinatla tam olarak
bütünleşebilmektedir.
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Hareke ve işaretlerin yazı kaleminden üçte bir incelikte oluşu ve özgürce kullanılabilmeleri
sayesinde çizgi kontrastlığı ve perspektifi sağlanmaktadır. İstifin yoğunluğu da pafta içinde
homojen bir biçimde dengelenebilmektedir.
Celi ta’likten sonra hazirelerimizde ikinci sırayı celî sülüs yazı cinsi almaktadır. Sülüs yazı
yapısı itibariyle diğer yazı cinslerine nispetle iri yazılmaya daha müsaittir. Kalem akışındaki
cereyan, insanı cezbeden kıvraklığı ile celî sülüs yazıya kitabelerimizde sıkça rastlamaktayız.
Mezar taşlarında az da olsa başka yazı cinsleri de bulunur. Günlük yazışmalarda kullanılmak
üzere ihdas olunmuş rık’a, mushaf yazısı olarak da şöhret kazanmış nesih yazı, Osmanlı devlet
diplomasisinde kullanılmak üzere geliştirilmiş celî divanî ve çok nadir de olsa gördüğümüz kûfi
yazı da mezar taşı kitabelerinde zaman zaman yer bulmuştur. Bu türden taşların tarihlerinin
genellikle yirminci asrın başları olduğunu da belirtmeliyiz. 11
Mezar taşı yazıları yüzyıllarına göre değişiklik arz eder. Örneğin 22 Şevval 982/4 Şubat 1575
tarihinde vefat eden ve kendisi de hattat olan Ferhed Paşa’nın erken dönem celî sülüs hattından
25 Cemaziyelevvel 1298/25 Nisan 1881 tarihli Sami Efendi hattıyla Said Talat Bey taşına kadar
yazı tarihini hazirelerimizde izleyebiliriz. (Bk. Resim 12, 13, 14)
Her mezar taşının yazı kalitesinin aynı seviyede olamayacağı muhakkaktır. Taş ustaları gelen
müşterilerine ellerinde hazır yazılmış kalıplardan taş tasarlayarak maliyeti düşürmekteydiler.
Özel yazılar ancak ısmarlama yazılmaktaydı ve hattatlar bu yazılara imza da atardı.
Hazirelerimizde imzasına rastlanan hattatlarımızdan bazılarının isimleri şöyledir: Aynî, Bedihî,
Cem’î, Cevherî, Fâzıl, Feyyaz, Galib, Hâdî, Hamid, Hayri, İsmet, İzzet, Kâmil, Kemalî, Kerimî,
Kırımî, Leylâ Hanım, Lütfi, Merhumun Babası, Muhyiddin, Naşit, Nazif, Nâzım, Nedim, Nurî,
Nüzhet, Rahmi, Rasim, Raşid, Remzi, Reşid Ağa, Rıdvan, Rıf’at, Ruhî, Sabri, Sadi, Safvet,
Sait, Salim, Sami, Şefik, Şem’î, Şerife Hafize Hanım, Şevket, Şevkî, Şükrî, Tahsin, Talib,
Tevfik, Vasfî, Vasıf, Yümnî.12
Sonuç
Toplumlarda zaman içinde değişen, dönüşen estetik tercihler hayatın her alanında kalıcı etikler
oluşturmuşlardır. Osmanlı toplumunda da batılılaşma hareketleri yaklaşık iki yüzyıl boyunca
üretilecek eserleri etkilemiştir. Etkinin yolu diğer mimari yapılarla birlikte mezar taşlarına da
uğramıştır.
Mezar taşlarında görülen başlıca etki süsleme sözlüğünün değişimidir. İtalya ve Fransa’da
doğmuş ve tüm dünyayı etkilemiş barok ve rokoko sanat üslûbu mezar taşlarında alabildiğine
kullanılmıştır.
Mezar tiplemesinde değişiklik görülmemiş, açık, pehleli ve lahit mezarlar olarak gelenek
devam etmiştir. Batı mezarlıklarında yer alan oturaklı mezar anlayışı denense de kalıcı
olamamıştır.
Batılılaşma devrinde ortaya çıkan devlet arması motifi on dokuzuncu asır mezar taşlarında
yerini almıştır. 1829’da “fes”in kabulünden sonra geleneksel kavuk ve tarikat tacı yerini
padişahtan sade vatandaşa kadar kullanılan fes başlıklara bırakmıştır. Başlıklarda yer
bulamayan tarikat başlıkları şahide üzerine kabartma rölyef olarak hakkedilmiştir.
Kadın taşlarında süsleme miktarı artırılmış, adeta çiçeğe sarılmış bir insan betimi ortaya
çıkmıştır.
11

Hat sanatı için bk. Muhittin Serin, Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar (İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı, 2010).
Daha geniş bilig için bk. A. Sacit Açıkgözoğlu, Eyüp Sultan Civarında İmzalı Mezar Taşı Kitabeleri (İstanbul:
Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Y. Lisans, 1995).
12
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Başlık kısımlarında yüze denk gelen bölgenin çeşit çeşit çiçeklerle bezendiğini görmekteyiz.
Günümüze ulaşmayı başarabilmiş ayak şâhideleri ise hakkâkların hünerlerini sergiledikleri
alanlar olmuştur.
Lahit mezar taşlarında barok mimariye uygun olarak iç-dış bükey yüzeyler üzerinde üç boyutlu
kabartma tekniği ile motif, desen ve çiçekler uygulanmıştır. Şahide ve kaidelerde de kenarları
“s” kıvrımlı formlar yaygınlaşmıştır.
Hat sanatının son büyük hamlesinin yapıldığı zaman dilimi on dokuzuncu yüzyıl olmuştur. Bu
zaman diliminde özellikle celî yazıda gelinen nokta mezar kitabelerinde de yıl yıl
izlenebilmektedir.
Mezar taşları batılı referanslarla inşa edilirken barok-rokoko yanında on dokuzuncu yüzyıl sonu
yirminci yüzyıl başlarında eklektik üslûptan da örnekler verilmiştir. Aynı yıllarda farkındalığın
artmasıyla ortaya çıkan “neo-klasik” mimari gayretlerinin çıktılarını mezar taşlarında da
görmekteyiz.
Bir milletin tapu senedi hükmünde olan mezar taşları, güzeli arama gayretiyle yaşamını devam
ettiren Osmanlı insanı için göçmüşlere saygı âbidesi olarak inşa edilmiştir. Mezar taşları yazı,
süsleme, edebiyat ve taş işçiliğini bünyesinde barındıran olağanüstü sanat eserleridirler. Mezar
taşlarında ortaklaşa emek veren, geçmişten günümüze, tüm nakkaş, hattat ve hakkâklarımızı
rahmetle yâd ediyor, Var olan kıymetli taşlarımızın da birer mücevher gibi muhafaza
edilmesinin hatırdan çıkarılmaması gerektiğini belirtmek istiyoruz.
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1. Bir Osmanlı mezarlığı. Eyüpsultan.
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2. Klasik dönemden üç asır sonra değişen zevk anlayışının somut ifadesi.
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3. Osmanlı mezar türlerinden örnekler
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4. Mezar taşlarında görülen başlık türleri
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5. Mezar taşlarında görülen sembollerden örnekler
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6. Sadrazam Halil Rıfat Paşa’nın barok üslûptaki yüksek işçilikli lahdi. Eyüpsultan.
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7. Aynı lahitten detay.
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8. Sultan Abdülmecid’in küçük yaşta vefat eden torunlarından Emine Lütfiye Hanım’ın
lahdi. Eyüpsultan.
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9. Darendeli Mehmed İzzet Paşa’ya ait lahit mezar taşı. 1271/1855
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10. Hariciye Nazırı Mehmed Rıfat paşa’nın oturaklı, eklektik üslûpta tezyin edilmiş kabri.
1925
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11. Sadrazam Said Halim Paşa’nın neo-klasik üslûpta yapılmış mermer sandukası. Sultan II.
Mahmud haziresi. 1922
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12. Hattat Ferhat Paşa’nın lahit kitabesi. 982/1575

13. Sami Efendi’nin celî sülüs hattıyla Said Talat Efendi’nin taşından dua cümlesi.
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14. Hat sanatının Osmanlı’da ulaştığı son seviyeyi gösteren bir mezar kitabesi. Sami Efendi
hattıyla Said Talat Efendi taşı. 1298/1880
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15. Nerime Hanım’ın baş şahidesinden celi sülüs istif. 1337/1919
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16. Şevket Vahdetî Bey’in hattıyla serlevha. Süleyman Şevket Paşa taşı. 1276/1860
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17. Lahit üzerinde askeri arma.
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18. Üzüm tabağı kabartması
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19. Detay
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20. Yol göstermesi niyazıyla işlenen gece kandili.
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21. Barok-rokoko sanatın tüm özelliklerini yansıtan bir lahit süslemesi.
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22.Arp-Lir sazı sembolü. Eyüpsultan.

23. Merkezinde ok-sadak, tuğ, sancak bulunan rokoko buket yorumu.
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OSMANLI İMPARATOTLUĞU’NDA FOTOĞRAF ve II. ABDÜLHAMİT’İN
FOTOĞRAFA BAKIŞI
Aslı ERCİYEŞ TOSUN
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü
ORCID: 0000-0002-4000-7202
ÖZET
Keşfinden günümüze kadar toplumsal hayatın birçok alanında yaşamla birlikte gelişim ve
ilerleme gösteren fotografi öncelikli olarak gerçekliğin taşıyıcısı, belge ve kanıt olarak
kullanılmış, modernitenin ürettiği teknolojik bir araç olarak değerlendirilerek diğer bilimlere
de eşlik etmiştir. Fotografinin 1839 yılında Fransız Bilimler Akademisinde resmi bir icat olarak
duyurulmasından çok kısa bir süre sonra eş zamanlı olarak Osmanlı İmparatorluğu bu yeni
buluşu resmi gazetesi Takvim-i Vekayi’ nin 186. Sayısında ve peşi sıra Ceride-i Havadis
gazetesinde duyurmuş, fotoğraf ve fotoğraf makinesi dünyayla paralel olarak imparatorlukta
gündeme gelmiştir. Otuz üç yıl boyunca tahtta kalan Osmanlı İmparatorluğu’ nun 34. Padişahı
II. Abdülhamit, fotografiden ülke yönetiminde başta olmak üzere birçok alanda faydalanmış ve
bu yeni sanatı yaşamın farklı alanlarında kullanarak gelişip ilerlemesini teşvik etmiştir. 93
Harbi olarak adlandırılan 1877-1878 tarihleri arasında Osmanlı İmparatorluğu ve Rusya
arasında yapılan savaşın ardından ülke yönetimi ve yaşamın her alanını iyileştirme ve düzeltme
çabaları içerisinde olan padişah; fotografik görüntüler üzerinden kendine özgü geliştirdiği
idarecilik anlayışı ile iktidarını pekiştirerek, toplumsala dair düzen ve tasarılarını tatbik
edebilme imkânına sahip olmuştur. Kendi fotoğraflarının çekilmesine çok meraklı olmayan
fakat fotoğrafçılığa olan özel ilgisini “Her resim bir düşüncedir. Bir resim yüz sayfalık yazı ile
anlatılamayacak siyasi, duygusal anlamları telkin eder, onun için ben yazılı içerik yerine
resimlerden faydalanırım” (Özendes,2013;32) sözleri ile dile getiren padişahın fotografiye
verdiği önem neticesinde Osmanlı İmparatorluğu’ nda fotoğrafçılık ilerleme ve gelişme
kaydetmiştir. Savaş sonrası reform hareketlerinin ilki olarak nüfus sayımı yaptırmış ve buna
paralel imparatorluğun her yerini fotoğraflar aracılığı ile belgeletmeye ve tespit etmeye
başlamıştır. Bu çalışmada II. Abdülhamit dönemi Osmanlı coğrafyasında çekilen ve padişahın
plan ve projelerinde özel olarak kullanılan fotoğraflar ve bu doğrultuda gelişen fotoğrafçılık
anlayışı incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Fotoğraf, Osmanlı, Modernite
PHOTOGRAPHY IN THE OTTOMAN EMPIRE AND II. ABDULHAMİT’S VIEW
OF PHOTOGRAPHY
ABSTRACT
Photography, which has been developing and progressing with life in many areas of social life
since its discovery, has been used primarily as the carrier of reality, document and evidence,
and has been accompanied by other sciences by being evaluated as a technological tool
produced by modernity. Shortly after photography was announced as an official invention in
the French Academy of Sciences in 1839, the Ottoman Empire simultaneously announced this
new invention in the 186th issue of its official newspaper, Calendar-i Vekayi, and soon after in
the Ceride-i Havadis newspaper, and the photograph and camera became popular in the empire
paralleled with the world.
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II. Abdülhamit who was the 34th sultan of the Ottoman Empire and who was on the throne for
thirty-three years, benefited from photography in many fields, especially in the administration
of the country, and encouraged its development and progress by using this new art in different
areas of life. After the war between the Ottoman Empire and Russia between 1877-1878, which
was called the ‘93 War, the sultan was in efforts to improve and correct every aspect of the
country's administration and life; he had the opportunity to apply his order and design projects
due to the social by reinforcing his power with his own managerial understanding which was
developed by himself through the photographic images. He is not very keen on taking his own
photos, but has a special interest in photography and expressed this interest with the words
“Every picture is a thought. A picture inspires political and emotional meanings that cannot be
explained with a hundred-page text, so I use pictures instead of written content.” and as a result
of the importance that he has given to photography, photography made a tremendous progress
and development in the Ottoman Empire. As the first of the post-war reform movements, he
first had a census done, and in parallel to this, he began to document and to identify every part
of the empire through the photographs. In this study, the photographs which were taken in the
Ottoman territories during the reign of II. Abdülhamit that were specially used in the plans and
projects of the sultan and developing of sense of photography in this direction will be examined.
Keywords: Photography, Ottoman, Modernity
GİRİŞ
Modernist düşünce toplumsal hayata ve doğaya egemen olma argümanı üzerine temellenmiş ve
rasyonel aklı ön plana çıkarmış, bu düşünce doğrultusunda aklın yasalarına göre ilerleyen yeni
keşif ve buluşlar Dünya üzerinde toplumsal, kültürel, sanatsal ve siyasal hayatın yeniden
şekillenmesine sebep olmuştur. Modern düşüncenin ürettiği en önemli teknolojik araçlardan
biri olan fotoğrafın keşfi yaşamı görme ve anlamlandırma biçimlerimiz üzerinde etkili olurken
yaşanan teknolojik ilerlemelerle beraber toplumsal yaşamda değişim göstermiştir. Osmanlı
İmparatorluğu’nda II. Mahmud ve Tanzimat la başlayan modernleşme hareketleri kendisini
öncelikle eğitim, sağlık ve ordu alanında göstermiş ilerleyen süreçte II. Abdülhamit’in fotoğraf
sanatına ve fotoğrafçılığa olan merakı bu yeni teknolojik, kültürel ve sanatsal aracın
İmparatorluğun hemen hemen her alanında kullanılmasına ve gelişmesine sebep olmuştur.
Batılı hükümdarların resmi dairelere asılmak üzere ressamlara portrelerini yaptırmaları ve
birbirlerine portrelerini hediye etmeleri gibi adetleri ilk uygulayan II. Mahmud portresini
yaptırarak devlet dairesine astırmıştır. Minyatür sanatçıları da o döneme kadar birçok minyatür
resmi yapmış fakat bu resimler kitaplar arasında kalmıştır. Bir hükümdar portresinin ilk kez bir
devlet dairesine asılması topluma resim ve surete dair itibar edilmesi yönünde atılmış önemli
bir adım olmuş akabinde Vak’anüvis bir açıklama yaparak; soylu kişilerin resimlerinin yapılıp
saklanmasının tarih ve soyu tespit yönünden büyük fayda sağlayacağını bu durumun asla tapma
veya cisimlenme anlamına gelmediğine dair açıklamalarda bulunmuştur (Cezar,1971;37-38).
Dinin verdiği referanslar sebebiyle yasak ve günah olarak değerlendirilen görüntüler böylelikle
toplumsal yaşamın içine dahil edilmiştir. Fotoğrafın icadı ile resme karşı kazandığı belge, kanıt
ve gerçekliği kopyalamadaki başarısı resim sanatının bittiğine dair tartışmaları beraberinde
getirmiş belli bir zümrenin ve önemli şahısların elinde olan resmini yaptırma ve kendi suretine
sahip olma tutkusu fotoğrafla beraber kırılmış ve kitleselleşmiştir.
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1826 yılında Fransa’da Nicephore Niepce’nin ilk fotografik görüntüyü elde etmesi ve 1839
yılında Bilimler Akademisinde resmi bir icat olarak duyurulmasından iki ay sonra Osmanlı
İmparataorluğu’nda bu yeni icadın haberi Takvim-i Vekayi gazetesinde duyurulmuş, 1841
yılında Ceride-i Havadis gazetesinin 47. sayısında ise Daguerreotypein kullanım kılavuzu
Türkçe’ ye çevrilerek yayımlanmıştır (Çelik, Elden,2015;69). Bu haberler eşliğinde Dünya ile
paralel zamanlarda Osmanlı İmparatorluğu’ nda fotoğraftan bahsedilmeye başlanmıştır.
1. OSMANLI İMPARATORLUĞU VE FOTOĞRAF
Sanayi devrimi ve buharlı makinelerin keşfiyle insan yaşamına tren gibi bir ulaşım aracı ile
beraber fotoğrafın girmesi Dünya üzerindeki mesafelerin kısalıp fotoğraflar aracılığı ile herkese
ulaşabilmesine neden olmuştur. Gezginlerin gezi notları ve ressamların tasvirleri ile bilgi sahibi
olunabilen yerler artık başta Doğu olmak üzere, kutsal topraklar, Suriye, Mısır gibi yerler ve
İstanbul gibi önemli merkezler seyyah ressam ve fotoğrafçıların merak ve ilgi alanına girmiş o
güne kadar gidilmeyen görülmeyen ve görüntülenmeyen bölgeler fotoğrafçılar tarafından kayıt
altına alınmıştır. Özellikle dini yapılar, anıtlar, toplumsal yaşama ait görüntüler, turistik yerler,
arkeolojik bulguların olduğu bölgeler titizlikle fotoğraflanmış ve Osmanlı toprakları batılı
fotoğrafçılar, gezginler ve turistler için önemli bir cazibe merkezi haline gelmiştir. II. Mahmud
portresini devlet dairesine astırmasını her ne kadar Vak’anivüs le açıklama yaptırıp resimsel
sureti yaşamın içine taşımaya çalışsa da dinin suret ve resim yasağına dayalı tavsiyelerinden
kaynaklı Osmanlı topraklarındaki ilk fotoğrafçılar Ermeni ve Rumlar dan oluşan azınlık
gruplarından çıkmıştır “Kuran’da kesin bir emir bulunmamakla beraber, tasviri, yani resim ve
heykeli yasaklayan hadislerin bulunduğu bir gerçektir. Ne kadar farklı şekilde yorumlanırsa
yorumlansın, tasvir yasağı etkili olmuş ve Müslüman sanatçılar doğrudan doğruya nonfigüratife
yönelmiştir.” (Ayvazoğlu, 1993;37).
Bugün İstiklal Caddesi olarak bildiğimiz Beyoğlu semtinde 1850’lerden itibaren peşi sıra
fotoğraf stüdyoları açılmaya başlamıştır. Osmanlı’da ilk fotoğraf stüdyosu Rum asıllı Vasillaki
Kargopoulo tarafından 1850 yılında (Beyoğlu) Pera’da açılmıştır. 1877 yılında saray
fotoğrafçısı olan Kargopoulo ilerleyen zaman içerisinde ikinci stüdyosunu Edirne ‘de açmış
aynı zamanda kriminal fotoğrafçılığın imparatorluktaki ilk temelleri sayılacak olan hapishane
mahkumlarının fotoğraflarını çekmiştir. Bu fotoğraflar daha sonra suçluların kategorize edilip
daha kolay saptanması için kullanılmıştır. (www.fotokart.shop).

Basile Kargopoulo Fotoğraf1

Basile Kargopoulo Fotoğraf 2
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1852 yılında fizik ve kimya mühendisi olan Ernest de Caranza Anadolu ve İstanbul’da bir dizi
fotoğraf serisi gerçekleştirmiştir. Özellikle İstanbul’da Dolmabahçe, Sultanahmet, Galata ve
Ayasofya’da çektiği fotoğraflar dikkat çekici olmuştur. “Bu fotoğraflardan 55 adedi ile
hazırladığı albümü saraya takdim ederek, sultanın gözüne girmeyi başarır. Bu davranışından
dolayı da İstanbul'da kaldığı zaman içinde 'Sultan Fotoğrafçısı' unvanını kullanma izni
kendisine verilmiştir” (Özendes,2013;111).
Ernest Caranza Fotoğraf 1

Ernest Caranza Fotoğraf 2

1857 yılında Ermeni kökenli Pascal Sebah ve kardeşi Cosmi Sebah Pera’da kendi fotoğraf
stüdyolarını açmışlardır. Çektikleri fotoğraflar hala özellikle oryantalist fotoğrafın
imparatorluktaki en önemli örnekleri olarak değerlendirilmektedir.

Pascal Sebah Fotoğraf 1

Pascal Sebah Fotoğraf 2
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Yine 1858 yılında Ermeni asıllı üç kardeş Viçen, Kevork ve Hovsep Abdullahyan kendi
fotoğraf stüdyolarını açmışlar ve bir süre sonra Müslümanlığı tercih ederek Abdullah Biraderler
adını almışlardır. Sultan Abdülaziz ve sonrasında II. Abdülhamit’ in fotoğraflarını çekerek
saray fotoğrafçısı olmuşlar ve kendilerine ressam-ı hazreti şehriyari (padişah hazretlerinin
ressamı) ünvanı verilmiştir. Sonrasında imparatorluktaki asker fotoğrafçılar ise Bahriyeli Ali
Sami Yen, Yüzbaşı Hüsnü Bey, Ahmet Emin, Hasan Rıza, Kenan Bey ve Fahri Bey olmuştur
(Ertan,2000;39). Bu dönemde yabancı fotoğrafçılarda Anadolu coğrafyasını ve özellikle
İstanbul’u çektikleri fotoğraflarla kayıt etmişler ve imparatorluğun görsel demografik yapısını
(giyim, kuşam), gelişimini, mimarisini, toplumsal gelişimini kayıt altına almışlardır. Saraylar,
anıtlar, türbeler, okullar, karakollar, inşa edilen yeni yapılar, hanlar, hapishaneler gibi topluma
ait bütün alanların fotoğrafları çekilmiş ve görsel bir imparatorluk arşivi oluşturulmuştur.

Abdullah Biraderler Fotoğraf 1

Abdullah Biraderler Fotoğraf 2

“1863 yılında “Sergi-i Umum-i Osmani” adıyla Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk ulusal sergisi
Sultan Ahmet’te (At Meydanı) açılmış, sergi alanı tarım, metalürji, gıda, ipekçilik, giyim,
kuyumculuk, eczacılık, temizlik gereçleri, mobilya ve dekorasyon, gemi maketleri, askeri araç
gereç, sivil mimari ve sanat konularına ayrıldı. Sanat kısmında; desen, resim, tahta ve metal
gravür, matbaa sanatı ve kitaplarla birlikte en büyük bölüm, 150 fotoğrafla Abdullah Freres’lere
ayrılmıştır” (Özendes,2004;177).
2.II. ABDÜLHAMİT VE FOTOĞRAFA YAKLAŞIMI
1842 yılında İstanbul’da doğan Osmanlı İmparatorluğu’nun 34. Padişahı II. Abdülhamit 33 yıl
boyunca tahtta kalmış sıkıntılı bir dönemde özellikle dış ilişkiler ve kültür sanat alanında
izlediği politikalarla devletin birçok alanda ilerleme göstermesini sağlamıştır. Anne ve babasını
küçük yaşta kaybetmiş küçük yaşlardan itibaren amcası Sultan Abdülaziz ile Avrupa ve Mısır
seyahatlerine gitmiştir. 1876 yılında Osmanlı Devleti nin ilk anayasası olan Kanuni Esasi yi
ilan etmiş ve imparatorluğu başarılı bir şekilde yönetmiştir. 1877-1878 tarihleri arasında
Osmanlı İmparatorluğu ve Rusya arasında yapılan savaşın ardından imparatorluğun yönetimi
ve toplumsal yaşamın her alanını iyileştirme ve düzeltme çabaları içerisinde olan padişah;
fotografik görüntüler üzerinden kendine özgü geliştirdiği idarecilik anlayışı ile iktidarını
pekiştirerek, toplumsala dair düzen ve tasarılarını tatbik edebilme imkânına sahip olmuştur.
Fotoğraf sanatına olan özel ilgisi ülke yönetimine de yansımış döneminde gerçekleşen tüm
yenilik ve ilerlemeleri yapılan ıslahatları fotoğraflar aracılığı ile kayıt altına almıştır.
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Gidip göremediği yerleri çektirdiği fotoğraflar üzerinden takip eden padişah dış ülkelere de
imparatorlukta olan yenileşme hareketlerini fotoğraf albümleri üzerinden göstermiş ve bir
anlamda
imparatorluğun
görsel
bir
propagandasını
yapmıştır.

Yıldız Fotoğraf Albümleri Fotoğraf 1

Yıldız Fotoğraf Albümleri Fotoğraf 2

Batının imparatorluğa karşı oryantalist bakış açısını kırmak için kendi toplum ve uygarlıklarının
genel dünya eğilimleriyle uyumlu olan yönlerinden yararlanmaya çalışan Osmanlı devleti,
modernliğe işaret etmeye başlamış simgeleri vurgulamak yolu ile meşruiyetini ilan etmiş
özellikle 1893 yılında ABD Kongre Kütüphanesi ve 1894 yılında Brıtısh Museum’a armağan
etmek üzere II. Abdülhamit tarafından hazırlattırılan fotoğraf albümleri bu çabanın en önemli
ispatı olmuştur (Deringil,2014;5). Yine kendi talimatı ile oluşturduğu Yıldız Sarayı Fotoğraf
Albümleri 911 albüm 36.000 bin fotoğraf karesinden oluşan Osmanlı İmparatorluna ait
muazzam bir görsel fotoğraf koleksiyonu olarak karşımıza çıkmaktadır. İmparatorluğun
modernleşmesini fotoğraflar üzerinden dış dünyaya duyurmuştur. Müslüman ama aynı
zamanda modern bir imparatorluk imajı görüntüler üzerinden dış dünyaya servis edilmiştir.
Ülke liderlerinin portrelerine bakarak izleyeceği politikaya liderlerin portre fotoğrafları
üzerinden karar vermiş ve bir nevi persona okumuş fotoğraflar üzerinden kimlik analizi
yapmıştır.
İmparatorluğun geniş coğrafyasından fotoğraflar aracılığı ile bilgi ve haber alırken kendisi de
fotoğraf çekmeye ilgi duymuş fakat kendi fotoğraflarının çekilmesine çok önem vermemiştir.
Yıldız Sarayının içine tam teşekküllü bir fotoğrafhane kurdurmuş okullarda fotoğraf dersinin
müfredata alınmasını sağlamıştır. Ülke yönetiminde önemli görevlere getireceği kişilerin
fotoğraflarına bakarak atamalarını yapmış, askeri okullara girecek öğrencileri yine
fotoğraflarına bakarak seçmiş, suçlu ve mahkumların fotoğrafları üzerinden fizyonomilerine
dair ortak özellikler çıkarmış cezalarına veya aflarına fotoğraflar üzerinden karar vermiştir.
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Mahkum Fotoğrafları Fotoğraf 1
Fotografik görüntüler üzerinden büyük bir imparatorluğu hem sınırlar dışında hem
imparatorluk içinde başarılı bir şekilde yönetmiş yüzyılın çalkantılı siyasi ortamında
fotoğraftan belge, kanıt, arşiv ve karakter analizi yaparak faydalanmıştır.
SONUÇ
Modern çağın önemli keşiflerinden olan fotoğrafın bilimsel, kültürel, estetik bir medıum
olmasının yanında gerçekliğin en önemli taşıyıcısı ve aktarıcısı olduğu kısa zamanda toplumlar
tarafından fark edilmiş ve fotoğraf işlevsel bir araç olarak yaşam içinde hemen yer edinmiştir.
İcadı ile eş zamanlı Osmanlı İmparatorluğunda da bahsedilip kullanılmaya başlayan fotoğraf
keşfeden İlk fotoğrafçıların ressam olmasından kaynaklı batıda resim sanatının etkisinde
kalarak bir gelişme göstermiş ve resimsi fotoğraflar ortaya çıkmış Osmanlı İmparatorluğunda
ise batılılaşma, gelişme ve ilerlemenin bir kanıtı, toplumu ve dış politikayı görüntüler üzerinden
analiz edip yönetmenin belge ve arşiv niteliğindeki bir aracı olmuştur. Osmanlı hanedanlığı
toplumu tanıyıp analiz edebilmek görüntüler üzerinden kendisini Dünya ya ifade edip
anlatabilmek amacı ile fotoğraflardan faydalanmış fakat fotoğrafın akademik olarak okullara
girmesi, kriminal olarak kullanılması, albümlerle imparatorluğun görsel arşivinin tutulması gibi
çağının ötesinde uygulamalar II. Abdülhamid zamanında yapılan çalışmalar olmuştur. Batılı
ülkelerde ses getiren ve imparatorlukla ilgili olumsuz düşünceleri geriye atan fotoğraf albümleri
ülke yönetiminde kullanılan önemli işlevsel araçlardan birisi haline gelmiştir. Bu dönemde
bilgi, belge, arşiv, kanıt ve ilerlemenin başat aktörlerinden biri fotoğraf olmuştur.
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ÖZET
Pandemr dönemrnde mal ve hrzmet üretrmrnrn devamlılığı kadar rş yerrnde rş sağlığı ve
güvenliğinin sağlanması da önemli bir süreçtir. İş yerlerinde her türlü rş sağlığı ve güvenlrğr
önlemlerrnr alma yükümlüğü 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenlrğr Kanunu’na göre rşverenrn
sorumluluğundadır. İşçrlerrn de rş sağlığı ve güvenlrğrnr tehlrkeye atan brr durumu tesprt
etmelerr halrnde bunu rşyerrndekr rş sağlığı ve güvenliği kuruluna ya da doğrudan işverene
bildirme ve gerekli önlemlerin alınmasını talep etme hakları vardır. Şayet işveren isçilerin talep
ettiği önlemleri alma kararı vermişse isçilerin tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınma
hakları olduğu gibi diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye sokmamak
yükümlülükleri de bulunmaktadır. Önümüzdeki günlerde aşı yaptırmak istemeyen çalışanların
iş yerinde iş sağlığı güvenliği tedbirlerine uymadığı ve diğer çalışanların sağlığını tehlikeye
attığı gerekçesiyle iş sözleşmesinin feshedilmesi gündeme gelebilme ihtimali bulunmaktadır.
Bu çalışma, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliğini tehlikeye attığı düşüncesiyle aşı olmayan
çalışanların iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebeplerle feshedilemeyeceğine vurgu
yapmaktadır. Bu problemi ele almak için yürütülen bu çalışmanın amacı, 4857 sayılı Kanun
kapsamında iş sözleşmesine bağlı olarak çalışan kişilerden Covid-19 hastalığını geçirenle ile
aşı yaptırmak istemeyen kişilerin iş sözleşmesinin fesih şartlarını incelemektir. Çalışma konusu
kendi içerisinde farklı disiplinleri ilgilendiren pek çok tartışma konusu barındırmaktadır.
Tedaviyi reddetme hakkı kapsamında aşı vurulmak istemeyen işçinin iş sözleşmesinin işveren
tarafından haklı nedenlerle feshedilmek istenmesi durumunda kesin olarak kişilik haklarına
yönelik bir ihlalinin varlığından söz etmenin literatürde net olarak ortaya konulmamış olması
araştırmanın en önemli sınırlılığını oluşturmaktadır.
4857 sayılı İş Kanunu’nun 24 ve 25’inci maddesinde belirtilen nedenlerden birinin
gerçekleşmesi halinde isçi ya da işveren buna dayanarak sözleşmeyi surenin bitiminden önce
veya bildirim suresini beklemeksizin derhal feshedebilmektedir. İş Kanunu 25’inci madde
çerçevesinde konu ele alındığında çalışanın covid-19 aşısı olmaması iş sözleşmesinin haklı
nedenlerle ile sona erdirilmesine imkân vermemektedir. Ancak aşı olmayan çalışanın
hastalanması durumunda iş sözleşmesinin sonlandırılabileceğine işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, fesih, iş sağlığı ve güvenliği.
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A REVIEW OF THE RIGHT TO TERMINATE AN EMPLOYMENT CONTRACT
THAT HAS NOT BEEN EXCEEDED BY THE EMPLOYER
ABSTRACT
Ensuring occupational health and safety in the workplace is as important as the continuity of
the production of goods and services during the pandemic period. The obligation to take all
kinds of occupational health and safety measures in the workplace is the employer's
responsibility according to the Occupational Health and Safety Law No. 6331. If workers detect
a situation that endanger their occupational health and safety, they have the right to report this
to the occupational health and safety committee at the workplace or directly to the employer
and to demand that necessary measures be taken. If the employer has decided to take the
measures requested by the workers, the workers have the right to refrain from working until the
measures are taken, and they have obligations not to endanger the health and safety of other
workers.
In the coming days, the termination of the employment contract may be on the agenda on the
grounds that the employees who do not want to be vaccinated do not comply with the
occupational health and safety measures at the workplace and endanger the health of other
employees. This study emphasizes that the employment contract of unvaccinated employees
cannot be terminated by the employer for justified reasons, considering that it endanger the
occupational health and safety at work. The purpose of this study, which was carried out to
address this problem, is to examine the termination conditions of the employment contract of
those who have Covid-19 disease and those who do not want to be vaccinated, among those
who work under an employment contract within the scope of the Law No. 4857. The subject of
the study contains many discussion topics that concern different disciplines. The most important
limitation of the research is that it is not clearly stated in the literature that there is a violation
of personal rights in case the employer wants to terminate the employment contract of the
worker who does not want to be vaccinated within the scope of the right to refuse treatment.
In the event that one of the reasons specified in Articles 24 and 25 of the Labor Law No. 4857
occurs, the employee or employer may terminate the contract immediately before the expiry of
the period or without waiting for the notification period. Considering the subject within the
framework of Article 25 of the Labor Law, the lack of covid-19 vaccination of the employee
does not allow the termination of the employment contract for justified reasons. However, it
indicates that the employment contract can be terminated if the unvaccinated employee
becomes ill.
Keywords: Covid-19, termination, occupational health and safety
Giriş
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenlrğr kanunun yürürlüğe grrmesryle brrlrkte rşyerlerrnde rş sağlığı
ve güvenlrğr kapsamında yapılacak uygulamaların ana sorumlusu rşverenler olmuştur. İşçrlerrn
de rş sağlığı ve güvenlrğrnr tehlrkeye atan brr durumu tesprt etmelerr halrnde bunu rşyerrndekr
rş sağlığı ve güvenlrğr kuruluna, çalışan temsrlcrsrne veya doğrudan rşverene brldrrme ve gereklr
önlemlerrn alınmasını talep etme hakları vardır. Bu husus 6331 sayılı Kanunu’nun 13. maddesr
rle düzenlenmrştrr. Aynı maddeye göre rşveren rşçrlerrn talep ettrğr önlemlerr alma kararı
vermrşse rşçrlerrn tedbrrler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınma hakları vardır. Ayrıca, rşçrler
diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye sokmamakla yükümlüdürler.
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Bu kapsamda önümüzdeki günlerde hastalığa yakalanan veya aşı yaptırmak istemediği için
hastalığa yakalanma riski olan işçilerin iş sözleşmesinin feshi konusunun tartışılması
muhtemeldir.
Çalışmanın konusu işverenin, aşı yaptırmak istemeyen işçinin iş sözleşmesini İş Kanunu’nun
25’inci maddesi kapsamında haklı nedenle fesih hakkı kapsamıdır. Çalışma genel olarak kendi
içerisinde farklı disiplinleri ilgilendiren pek çok tartışma konusu barındırmaktadır. Konu
bütünlüğünün sağlanabilmesi için araştırma iki varsayım çerçevesinde ele alınmıştır.
Araştırma varsayımlarının birincisi; Covid-19 aşısı yaptıran çalışanlar da bu hastalığa
yakalanmakta ve belli bir süre çalışma hayatından uzak kalmaktadır. Ancak aşı yaptırmayan
kişilerin bu virüsü yayma oranı daha düşük olduğu için iş yerinde diğer çalışanların sağlığını
tehlikeye atma ihtimali aşı yaptırmayan çalışanlara göre daha düşüktür. İkinci araştırma
varsayımı ise; Covid-19 aşısı yaptıran çalışanlara virüs bulaşması durumunda hastalığı aşı
vurulmamış kişilere oranla daha hafif geçirmekteler ve iyileşme süreleri daha kısa olmaktadır.
1. Kavramsal Çerçeve
Çalışma hayatının tarafları devlet, işçi/işçi sendikaları ve işveren/işveren sendikalarıdır. İş
kanununda işçi kavramı iş sözleşmesine göre çalışan gerçek kişiyi ifade ederken işçiyi çalıştıran
kişi işveren olarak tanımlanmaktadır. İşveren gerçek bir kişi olabrleceğr grbr tüzel krşr ya da
tüzel krşrlrğr olmayan kurum ve kuruluşta olabrlrr. İşçr ve rşveren arasındakr rlrşkr rş sözleşmesr
rle kurulmaktadır. 4857 sayılı İş Kanununa göre rş sözleşmesr, “brr tarafın (rşçr) bağımlı olarak
rş görmeyr drğer tarafın (rşveren) da ücret ödemeyr üstlenmesrnden oluşan”sözleşmedrr (İşK.
m. 8/1). İş sözleşmesi taraflar arasında doğurduğu borç ilişkisine göre işçi iş görmeyi taahhüt
ederken işveren ise işçiye emeği karşılığında ücret ödemeyi taahhüt etmektedir. Ücret ödemenin
yanında işçiyi koruma borcu da işverenin iş sözleşmesinden doğan bir diğer borcudur (Güneş,
2017:16; Dursun ve Dursun, 2017:29-38; Ekmekçi, Yiğit, 2020:15-28; Kaplan, 1987:1;
Karacan, 2010:65; Süzek, 2011:211-218; Şakar, 2011:156; Şakar, 2015:55-65). İşçiyi koruma
borcu işçinin sadakat borcunun bir karşılığıdır. İşçi işverenin iş yerinde onun hazırladığı bir
ortamda iş görmekte olduğundan işverenin iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini
almasını işçiyi koruma borcunun bir gereği olarak kabul etmek gerekir. Ayrıca işçi işverenin
emir ve talimatlarına uymak durumundadır. Tabi işverenin emir ve talimatları işle ilgili olmalı,
işçinin kişilik hakları ve onuruna zarar verici nitelikte olmamalıdır (Aydın, 2002:60; Kılıçoğlu
ve Şenocak, 2013:392). Bu da işverenin koruma borcu kapsamında değerlendirilmelidir
(Eyrenci vd., 2019:173).
İşçi ve işveren arasında bağıtlanan iş sözleşmesi belirli süreli veya belirsiz süreli olacak şekilde
yapılabilmektedir ancak asıl olan iş sözleşmesinin belirsiz süreli olmasıdır. İşrn özellrğrne bağlı
olarak belrrlr brr süre sonunda brtecek olan rşler rçrn yapılan rş sözleşmesr belirli süreli iş
sözleşmesi olarak kabul edilirken herhangr brr süreye bağlı kalmaksızın yapılan rş sözleşmelerr
belirsiz sürelr rş sözleşmesr olarak kabul edrlmektedrr. Belrrlr sürelr rş sözleşmesr açısından
belrrlenen sürenrn dolması rle sözleşme kendrlrğrnden rhbar ve kıdem tazmrnatı hakkı olmadan
sona ermektedir (Ekmekçi ve Yiğit, 2020:33).
Belirsiz iş sözleşmelerr rse başlangıç tarrhr belrrlr ancak sona erme tarrhr belrrlr olmayan
sözleşmelerdrr (Dursun ve Dursun, 2017:59). Belrrsrz rş sözleşmesrnrn sona erme tarrhrnrn
belirli olmaması sebebiyle sözleşmenin sonsuza kadar geçerliliğini koruyacağı şeklinde bir
durum söz konusu değildir.
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Belrrsrz rş sözleşmesrnrn; tarafların anlaşması, ölüm, mücbrr sebep, sözleşmenrn geçersrzlrğr ve
belirli sürenin dolması gibi geçerli şartlar oluştuğunda son bulacağı gibi iş sözleşmesinin fesihle
sona ermesi de mümkündür (Bedük, 2019:680, Işıklı, 2013:95-96; Karacan, 2010:120-122;
Mollamahmutoğlu vd., 2018:217-221; Süzek, 2011:448).
2.İş Sözleşmesinin Fesih İle Sona Ermesi
En genel tanımıyla fesrh rş sözleşmesrnrn taraflarından brrrnrn bağıtladıkları rş sözleşmesrnr tek
taraflı olarak sona erdrrme kararını karşı tarafa beyan etmesrdrr. Drğer brr rfade rle rş
sözleşmesinin feshi işçi ile işveren arasında bulunan iş sözleşmesinin taraflardan birinin iradesi
ile bitirildiği anlamına gelmektedir (Eyrenci vd., 2019:185; Kaplan, 1987:14; Karacan,
2010:123; Tunçomağ ve Centel, 2015:197).
İş sözleşmesrnrn fesrh yolu rle sonlandırılması, sözleşme taraflarından birinin almış olduğu
fesih kararını karşı tarafa bildirilmesi sonrasında brldrrrmlr (sürelr) fesrh ve brldrrrmsrz (süresrz)
fesrh olmak üzere rkr şekrlde gerçekleşmektedrr. Brldrrrmlr fesrh İş Kanunu’nun 17 ve 18’inci
maddeleri ile düzenlenmiş iken bildirimsiz fesih hükümleri 24 ve 25’inci maddelerde
düzenlenmiştir (Dursun ve Dursun, 2017:135; Elmas, 2018:16; Keser, 2012:19).
2.1.Bildirimli Fesih
Brldrrrmlr fesrh, belrrsrz sürelr rş sözleşmesrnr belrrlr brr süreye uymak suretryle bu sürenrn
brtrmrnde sona erdrren tek yanlı rrade beyanıdır. Brldrrrmlr fesrhte ana düşünce taraflardan
brrrnrn drğer tarafa sözleşmeyr sona erdrreceğrnr kanunla belrrlenmrş olan brldrrrm süresr kadar
önceden haber vererek rşçrye yenr brr rş arama rşverene rse yenr brr rşçr bulabrlme rmkanının
sunulmasıdır. İşçr ve rşveren belrrsrz sürelr rş sözleşmelerrnrn feshrnden önce Kanun’un 17’ncr
maddesrnde açıklanmış olan brldrrrm sürelerrne uymak zorundadırlar. Ancak rşveren brldrrrm
süresrne art ücretr peşrn ödeyerek rş sözleşmesrnr brldrrrm süresrnr beklemeden feshedebrlrr.
Bildirimli fesih hakkını kullanan işçi açısından fesih nedeni göstermesi gerekmez
(Mollamahmutoğlu, 2018:258).
Usulüne uygun brçrmde yapılan brldrrrmlr fesrh halrnde rş sözleşmesr İş Kanunu’nda
belrrlenmrş olan brldrrrm süresrnrn brtrmrnde sona ermektedrr. Brldrrrm süresr rşçrnrn rşyerinde
geçirmiş olduğu çalışma süresine göre iki hafta ile sekiz hafta arasında değişmektedir (İşK.md,
md.17).
Fesrh brldrrrm süresr rçrnde sözleşmenrn taraflarının durumlarında hrçbrr değrşrklrk söz konusu
değildir. Karşı tarafa fesih bildiriminin teblrğ edrldrğr günden rtrbaren rş sözleşmesrnrn sona
erdrğr güne kadar geçen süre rçerrsrnde rşçr rle rşveren arasındakr rş sözleşmesr tüm hak ve
yükümlülüklerr rle aynen devam etmektedrr. Brldrrrm süresr rçerrsrnde taraflardan brrrnrn
borcunu yerine getirmekten imtina etmesi veya herhangi bir şekilde haklı fesih nedenlerinin
çıkması durumunda karşı taraf haklı nedenle derhal fesih yolunu kullanabilmektedir. İşçi ya da
işveren haklı bir neden olmaksızın bildirim süresinin sonunu beklemeden rş sözleşmesrnr
feshederse usulsüz fesrh ve hukukr sonuçları ortaya çıkar (Süzek, 2011:463; Eyrencr vd.,
2019:189). Fesrh kararı alan taraf brldrrrm şartını yerrne getrrmedrğr takdrrde karşı tarafa rhbar
tazminatı ödemesi gerekmektedir (Keser, 2012:27; Şakar, 2015:92). Fesrh dışı sebeplerle rş
sözleşmesrnrn son bulması durumunda rhbar tazmrnatı söz konusu olmamaktadır. İş
sözleşmesini usulsüz fesheden tarafın ihbar tazminatı ödeme zorunluluğu hem işçi hem de
işveren bakımından geçerlidir (Ekmekçi ve Yiğit, 2020:477; Şakar, 2011:234).
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İş Kanunu 18’rncr madde “Otuz veya daha fazla rşçr çalıştıran rşyerlerrnde en az altı aylık
kıdemr olan rşçrnrn belrrsrz sürelr rş sözleşmesrnr fesheden rşveren, rşçrnrn yeterlrlrğrnden veya
davranışlarından ya da rşletmenrn, rşyerrnrn veya rşrn gereklerrnden kaynaklanan geçerlr brr
sebebe dayanmak zorundadır.”
İş Kanunu’nda belirsiz süreli bir iş sözleşmesinin bildirimli feshinde iş güvencesi kapsamında
olan ve iş güvencesi kapsamında olmayan işçiler açısından farklılık bulunmaktadır. İş
güvencesr kapsamı dışında kalan rşçrler rçrn yapılan brldrrrmlr fesrhte fesrh sebebrnrn
brldrrrlmesrne gerek bulunmamaktadır. İş güvencesr kapsamına grren rşçrlerrn belrrsrz sürelr rş
sözleşmelerrnrn rşveren tarafından brldrrrmlr feshr ancak İş Kanunu’nun 18’rncr maddesrnde
belrrtrlen rşçrnrn yeterlrlrğrnden veya davranışlarından ya da rşletmenrn, rşyerrnrn veya rşrn
gereklerrnden kaynaklanan geçerlr nedenlerrn varlığında mümkündür. İşçrnrn yetersrzlrğr
sebeplerrnrn özetle, sağlık problemlerrnden kaynaklı yetersrzlrk, rşçrnrn meslekr nrtelrğr
sebebryle yetersrzlrk, rşçrnrn yaşlanması sebebryle yetersrzlrk, rşçrnrn performans düşüklüğü
sebebryle yetersrzlrk olarak özetlenmesr mümkündür (Eyrencr vd. 2019:209).
2.2.Bildirimsiz Fesih
İş ilişkisini devam ettirilemez hale getiren olayların yaşanması durumunda taraflar iş
sözleşmesini bildirim sürelerine uymaksızın veya sürenin bitiminden önce feshedebilirler
(Eyrenci vd., 2019:241). Brldrrrmsrz (haklı nedenle) fesrh taraflardan brrrnrn tek taraflı rrade
beyanıyla rş sözleşmesrnr haklı nedenle derhal sona erdrrmesrdrr. Drğer brr rfade rle iş
sözleşmesinin sözleşme taraflarından birinin sözleşmeye bağlı kalmaması ya da İş Kanunun 24
ve 25’rncr maddelerrnde açıklanan durumların varlığı halrnde brldrrrm süresrne gerek olmadan
sonlandırılmasıdır. İş sözleşmesrnrn belrrlr veya belrrsrz sürelr olması brr farklılık
yaratmamaktadır (Ekmekçi ve Yiğit, 2020:569; Kalkan, 2018:303). İş Kanunu 24 ve 25’ inci
maddelerinde belirtilen haklı sebeplerin varlığı halinde ihbar tazminatı söz konusu değildir. İş
Kanunu 25/II dışındaki hallerde işçinin en az bir yıl çalışmış olması durumunda kıdem
tazminatı ödenmesi mümkündür (Şakar, 2015:97). İş sözleşmesrnr sona erdrrecek haklı brr
sebebrn var olması halrnde rş sözleşmesrnr feshetmek rsteyen tarafın bu beyanını karşı tarafa
yazılı olarak yöneltmesr ve haklı sebebrnr brldrrmesr gerekmektedrr.
İş Kanunu’nda derhal fesih hakkı hem işçi (İşK.md.24) hem de işveren (İşK.md.25) açısından
ayrı ayrı düzenlenmiştir (Günay, 2015:1219).
2.2.1. İşçinin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Bildirimsiz Fesih Hakkı
İşçi İş Kanunun 24’üncü maddesinde belirtilen ciddi ve önemli nedenlerin oluşması durumunda
iş sözleşmesrnr derhal fesrh yoluyla sona erdrrebrlrr. İşçrnrn rş sözleşmesrnr brldrrrmsrz feshrnr
gerektrrecek haklı nedenler 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24’üncü maddesrnde sağlık nedenlerr,
ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri ile zorlayıcı nedenler olarak
düzenlenmiştir (Eyrenci vd., 2019:241-248, Işıklı, 2013:105-106; Kaya, 2019:128, Kılıçoğlu
ve Şenocak, 2013:604).
2.2.2. İşverenin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Bildirimsiz Fesih Hakkı
İşveren, belrrlr sürelr rş sözleşmelerrnde sürenrn brtrmrnden önce, belrrsrz sürelr rş
sözleşmelerrnde rse fesrh brldrrrmr süresrnrn geçmesrnr beklemeden rş sözleşmesrnr derhal fesrh
yoluyla sonlandırabrlrr. İş Kanunu’nun 25’rncr maddesrnde rşverenrn haklı nedenle derhal fesrh
hakkı düzenlenmrştrr. Maddeye göre rşverenrn rş sözleşmesrnr derhal feshedebrleceğr sebepler
dört başlıkta toplanmıştır:
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Sağlık sebeplerr, ahlak ve ryr nryet kurallarına uymayan haller ve benzerlerr, zorlayıcı sebepler
ve rşçrnrn gözaltına alınması veya tutuklanması halrnde devamsızlığın 17’ncr maddede
belrrtrlen brldrrrm süresrnr aşması hallerr (Elmas, 2018:28).
2.2.2.1. Sağlık Nedenleri
İşçrnrn kendr kastından veya derlr toplu olmayan yaşayışından yahut rçkrye düşkünlüğünden
doğacak brr hastalığa veya sakatlığa uğraması halrnde, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı
ardına üç rşgünü veya brr ayda beş rşgününden fazla sürmesr (İşK. md. 25/1-a) halrnde rşveren,
süresrz fesrh hakkını kullanarak rşçrnrn rş sözleşmesrnr derhal feshedebilir.
İş Kanunu md. 25/1-a’da yer alan nedenler dışında rşçrnrn hastalık, kaza, doğum ve gebelrk grbr
hallerde rşveren rçrn rş sözleşmesrnr brldrrrmsrz fesrh hakkı; belrrtrlen hallerrn brldrrrm süresrnr
altı hafta aşmasından sonra doğar.
İşçrnrn tutulduğu hastalığın tedavr edrlemeyecek nrtelrkte olduğu ve rş yerrnde çalışmasında
sakınca bulunduğunun sağlık kurulunca saptanması durumunda (İşK. md. 25/1-b) rşveren rş
sözleşmesrnr derhal feshedebrlecektrr. Bu konuda, hastalığa yakalanmada rşçrnrn kusurunun
bulunmayışı, haklı nedenle feshe engel değrldrr. İşçrnrn sağlık sebeplerryle bekleme süresrnr
aşan rşe devamsızlığının brldrrrm süresrne eklenecek devamsızlığının brldrrrm süresrne
eklenecek altı haftayı aşması rşveren tarafından rş sözleşmesrnrn haklı nedenle derhal feshr rçrn
yeterlidir.
2.2.2.2.Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri
İşK.’nun 25/II-ı maddesr uyarınca, rşçrnrn kastı ya da rhmalr sebebryle rşrn güvenlrğrnrn
tehlrkeye düşmesr, rşyerrne art olan ya da elrnrn altında bulunan makrnelerr, tesrsatı veya başka
eşya ve maddelerr otuz günlük ücretrnrn tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara veya kayba
uğratması rşverenrn haklı nedenle derhal feshr sonucunu doğuracaktır. İşçrnrn rş sözleşmesrnrn
söz konusu hükme göre haklı sebeple feshedrlebrlmesr rçrn kasdı veya rhmalryle rşrn güvenlrğrnr
tehlrkeye düşürmesr şarttır.
2.2.2.3.Zorlayıcı Nedenler
İşçryr rşyerrnde brr haftadan daha uzun brr zaman drlrmrnde çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı brr
sebebrn meydana gelmesr (İş K. md. 25/III) rşveren açısından rş sözleşmesrnr haklı nedenle
derhal fesih nedenrdrr. Zorlayıcı neden kavramından kasıt, rşçrnrn rradr kararları harrcrnde
ortaya çıkmış olan heyelan, yangın, hava muhalefetr, sel felaketr, salgın hastalıklar ve benzerr
durumlardır.
2.2.2.4.Gözaltına Alınma veya Tutuklanma Nedeniyle Devamsızlık
İşçrnrn gözaltına alınması ya da tutuklanması durumunda devamsızlık süresr 17’ncr maddede
açıklanmış olan brldrrrm süresrnrnden fazla olması durumunda rşveren rş sözleşmesrnr derhal
fesrh yoluyla sona erdrrebrlrr (İşK. md. 25/IV). Bu sebebe dayanarak rşçrnrn rş sözleşmesrnr
feshetmesr netrcesrnde rhbar tazmrnatı söz konusu olmamakla brrlrkte kıdem tazmrnatı ödemek
durumundadır.
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Tartışma ve Sonuç
İş Kanunun 18-f maddesine göre “Hastalık veya kaza nedeniyle 25 inci maddenin (I) numaralı
bendinin (b) alt bendrnde öngörülen bekleme süresrnde rşe geçrcr devamsızlık” ı̇ şçrnrn sağlık
problemlerr sebebryle oluşan yetersrzlrk kapsamında fesrh rçrn geçerlr brr sebep
oluşturmamaktadır. Kanunun 18’inci madde f bendindeki hüküm, sadece hastalık süresinin
17’nci maddede açıklanan bildirim süresini altı hafta aşmadıkça iş sözleşmesinin geçerli bir
nedenle feshedilemeyeceğini söylemektedir (Kılıçoğlu ve Şenocak, 2013:381). Buna karşılık
hastalık süresinin söz konusu süreyi aşması halinde işverenin başka şartlar aramaksızın
doğrudan iş sözleşmesini geçerli bir şekilde feshetme hakkı kazanacağını öngörmemektedir.
Bunun için işçinin iş görme kabiliyetini ne zaman kazanacağının öngörülememesi ve işçinin
gelecekte işgörme kabiliyetini kazanamayacağı varsayımı altında işletme açısından önemli
olumsuzluklara yol açacağının beklenmesi gibi şartların da gerçekleşmesi gerekir.
Kanun, “İşçrnrn kendr kastından veya derlr toplu olmayan yasayışından … doğacak brr hastalığa
yakalanması veya engellr hâle gelmesr durumunda, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı
ardına üç rş günü veya brr ayda beş rş gününden fazla sürmesr.” (İş Kanunu, Md. 25-I-a) halrnde
rşverene haklı nedenle fesih hakkı tanınmaktadır.
Kanunda belirtilen kasıt ifadesi işçinin hastalık veya sakatlığa yol açan olayı bilerek ve
isteyerek yakalanmasına işaret etmektedir. Burada aşı olmak istemeyen çalışanın hastalığa
yakalanması durumunda bir kastının olduğundan bahsetmek mümkün değildir. Çünkü, mevcut
aşılar virüs bulaşmasını engellemekten ziyade kişiye virüs bulaşması durumunda hastalığın
daha hafif atlatılmasına sebep olmaktadır. Corona virüse karşı geliştirilmiş olan aşıları vurulan
kişilerinde hastalığa yakalanabildiği gerçeği varken aşı vurulmayan işçinin aşı vurulmayarak
hastalığa bilerek yakalandığı düşüncesinden bahsedilemez.
İşçinin kusuru olmaksızın hastalanması durumunda “….rşveren rçrn rş sözleşmesrnr brldrrrmsrz
fesih hakkı; belirtilen hallerin rşçrnrn rşyerrndekr çalışma süresrne göre 17 ncr maddedekr
brldrrrm sürelerrnr altı hafta aşmasından sonra doğar.” (İş Kanunu, Md. 25-I-b) şeklinde ifade
edilerek işe devamsızlık süresi kendi kusuru sebebiyle hastalanan kişiye göre daha uzun
belirlenmiştir.
Burada rşçrnrn hastalığa kusuru rle yakalanması ve kusuru olmaksızın yakalanması arasında brr
farklılık bulunmaktadır. Hastalığa kusuru rle yakalanan rşçr açısından devamsızlık süresr kusuru
olmadan hastalığa yakalanan işçiye göre daha kısa tutulmuştur.
Ancak aşı olmayan bir çalışan covid-19 hastalığına yakalanır ve tedavi süresince çalışamaz
duruma gelirse çalışanın ihmalinin söz konusu olduğu şeklinde bir yorum yapılabilir. Böyle bir
senaryo ile çalışılamayan süre kanunda belirtilen ihbar süresini altı hafta aşmasından sonra iş
sözleşmesi haklı sebeplerle sonlandırılabilir.
Kanun 25.maddesrnde “İşçrnrn kendr rsteğr veya savsaması yüzünden rşrn güvenlrğrnr tehlrkeye
düşürmesr…” (İşK, md.25-II-ı) ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri
olarak kabul edilmektedir.
Hiçbir kimsenin kendi isteği ile Covid-19 virüsünü alacağı düşünülmez iken, aşı olmaktan
kaçınan kişinin kendi savsaması yüzünden iş güvenliğini tehlikeye düşürebileceği
düşünülebilir. Kamu görevlilerinin ve rlgrlr sağlık çalışanları her türlü basın, yayın ve rletrşrm
platformunda vrrüsle mücadele konusunda alınması gereken tedbrrlerr açıklarken (aşı-maskemesafe-hrjyen) aşı vurulmayan krşr vrrüsten korunmak rçrn gereklr korunma önlemr almayan
bir yaklaşımla yaşayışına devam ettrrdrğr süreçte koronavrrüse yakalanmış rse çalışanın bu
hastalığa savsaması sonucunda yakalandığından bahsedrlebrlrr.
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Bu bağlamda rşçrnrn hasta olmaya yönelrk doğrudan brr davranışı olmasa dahr kendr özgür
iradesi ile yarattığı yaşayış tarzının getrrdrğr brr sonuç olarak hastalık halr çalışan açısından ön
görülebrlrr brr sonuç olduğu rçrn genrş bağlamda kusur olarak kabul edrlebrlrr.
İş Kanunu ilgili maddeleri çerçevesinde konu ele alındığında, iş güvencesine sahip olmayan
işçinin iş sözleşmesini gerekçe göstermeden ihbar ve kıdem tazminatını ödemek suretiyle
feshedebilir. İş güvencesi kapsamında olan aşı vurulmamış işçinin ise gerekçe göstermeden iş
sözleşmesinin feshedilmesi mümkün değildir.
İş sözleşmesine bağlı olarak çalışan kişinin covid-19 aşısı olmaması iş sözleşmesinin işveren
tarafından haklı nedenlerle ile sona erdirilmesine imkân vermemektedir. Ancak aşı olmayan
çalışanın hastalanması durumunda iş göremezlik süresi bildirim süresi + altı haftayı aşarsa iş
sözleşmesinin işveren tarafından sonlandırılabileceğine işaret etmektedir. Bu şekilde iş
sözleşmesi sonlanması durumunda işveren ihbar tazminatı yükümlüğü bulunmaz iken bir yıllık
çalışma süresini dolduran çalışana kıdem tazminatı ödemek zorunda olur.
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ÖRGÜTSEL ÇEVİKLİK ve İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ ENTEGRASYONU İLE
ORGANİZASYONEL DAYANIKLILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ
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ÖZET
Farklı disiplinler ve farklı bakış açıları altında özellikle organizasyonların etkili ve verimli bir
şekilde yönetilmeleriyle ilgili birçok yeni yaklaşımın literatüre girdiği bilinmektedir. Tüm bu
çalışmalardaki hedeflenen ana çıktı, dayanıklı bir organizasyon yapısı ile sürdürülebilirliğin
sağlanmasıdır. Özellikle son yıllarda kurumların önem verdiği örgütsel çeviklik, iş sürekliliği
yönetimi ve organizayonel dayanıklılık gibi yaklaşımlarla ilgili teoride ve uygulamada birtakım
çalışmalar dikkati çekmektedir. Bu yaklaşımların genellikle tek boyutlu ya da birbirleri ile
yüzeysel olarak ilişkilendirilmiş olarak değerlendirildiği görülmektedir. Bu yaklaşımların her
birinin göz önünde bulundurularak entegre bir şekilde ele alındığı bir yaklaşımında tam olarak
ortaya konduğu söylenemez. Bu çalışmada, bahsi geçen kavramlar holistik bir bakış açısıyla
değerlendirilecektir. Örgütsel çeviklik, iş sürekliliği yönetimi ve organizasyonel dayanıklılık
kavramlarının ortak bir bakış açısıyla değerlendirilmesi, kurumlarda bu konularla ilgili yapılan
faaliyetlerde mükerrer çalışmaların önlenmesi hem de daha verimli bir sonuç elde etme
bakımından önem arz etmektedir. Ayrıca bu konularda uzmanlaşmış insan kaynağının kısıtlı
olduğu da göz önünde bulundurularak, bu çalışmaların bütünleşik bir bakış açısıyla
incelenmesi, konunun yaygınlaştırılması anlamında hız kazandıracaktır. Bu düşünce ile
çeviklik, iş sürekliliği yönetimi ve dayanıklılık kavramlarının bir etkileşim içerisinde
bulunduğu noktasından yola çıkarak, çeviklik ve iş sürekliliği yönetimi entegrasyonunun kolay
uygulanabilir bir yaklaşım olduğunu düşünmekteyiz. Bu önerinin yoğun araştırmalar
vasıtasıyla test edilmesinin ve ilgili farklı kavramlar ile daha da geliştirilmesinin, uluslararası
literatüre katkı sağlayacağına inanılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Organizasyonel Dayanıklılık, İş Sürekliliği Yönetimi, Örgütsel Çeviklik
DEVELOPING ORGANIZATIONAL RESILIENCE THROUGH AGILITY AND
BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT INTEGRATION
ABSTRACT
It is known that many new approaches, especially about the effective and efficient management
of organizations, have entered the literature under different disciplines and different
perspectives. The main output targeted in all these studies is to ensure sustainability with a
resilient organizational structure. Especially in recent years, a number of studies on approaches
such as organizational agility, business continuity management and organizational resilience,
which institutions attach importance to, draw attention in theory and practice. It is seen that
these approaches are generally evaluated as one-dimensional or superficially related to each
other. It cannot be said that it is fully revealed in an approach that considers each of these
approaches in an integrated manner. In this study, the mentioned concepts will be evaluated
from a holistic perspective.
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Evaluation of the concepts of agility, business continuity management and organizational
resilience from a common perspective is important in terms of preventing duplication of
activities and achieving a more efficient result in activities related to these issues in institutions.
In addition, considering the limited human resources capablity in these subjects, examining
these studies from an integrated perspective will accelerate the dissemination of the subject.
With this in mind, we think that the integration of agility and business continuity management
is an easily applicable approach, starting from the point where the concepts of agility, business
continuity management and organizational resiliency interact. It is believed that testing this
proposal through intensive research and further developing it with different related concepts
will contribute to the international literature.
Keywords: Organizational Resilience, Business Continuity Management, Organizational
Agility
GİRİŞ
Organizasyonel gelişim ile ilgili akademik çalışmaların pek çok farklı alanda ve farklı
disiplinlerin de katkısıyla gelişerek devam ettiği görülmektedir. Özellikle verimlilik,
sürdürülebilirlik ve dayanıklılık gibi kavramların uygulamaya yönelik olarak kullanım
alanlarının genişlemesi sonucu bir takım benzer yaklaşımları literatürde takip etmek
mümkündür. Temelde, tüm bu çalışmaları sürdürülebilirliği sağlamaya yönelik olarak hem
yönetsel hem de operasyonel seviyede yapılan faaliyetler olarak ifade etmek yanlış olmaz. Bu
noktada, aslında birbirlerini tamamlayan farklı kavramların, farklı bakış açıları altında tekil
olarak değerlendirildikleri görülmektedir. Burada, farklı yaklaşımların farklı konseptler olarak
gelişmesinin ana sebeplerinden biri her bir sektörün kendine has ihtiyaçlarının ve bu ihtiyaçları
doğrultusundaki uygulama alanlarının değişkenlik göstermesidir. Ayrıca, organizasyonların
içerisinde benzer çalışmaların, farklı departmanlar tarafından her departmanın ihtiyacına
yönelik olarak gerçekleştirildiği de bilinmektedir. Bu durumda çoğu zaman aynı içeriğin farklı
birimlerce, farklı isim ve kavramlarla tanımlanması sonucu, aynı içerikteki çıktıların faklı
isimler altında kullanıldığı görülmektedir. Bütünsel bir bakış sayesinde tüm bu çalışmaların
entegre bir biçimde yürütülmesi mümkün olabilir. Bu amaçla benzer içeriklere sahip konuların
holistik bir yaklaşım ile değerlendirilerek, büyük resmi görmeyi sağlayacak bir vizyon ile
yönetilmesi önem arz etmektedir. Ayrıca bu bakış açısı ile mükerrer çalışmaların engellenerek,
zaman ve emek maliyetini de aza indirmek mümkün olabilir. Bununla bağlantılı olarak
motivasyon, görev performansı ve iş tatmini gibi hususların da olumlu yönde etkilenmesi
sağlanabilir. Bir başka fayda ise konuyla ilgili diğer komponentlerin de bu bakış açısıyla
değerlendirilmesi neticesinde, daha önceden fark edilmeyen bir takım yeni ihtiyaçların ve
uygulamaların da farkına varılarak, gerekli çalışmaların planlanmasını sağlayacak olmasıdır.
GELİŞME
Örgütsel Çeviklik
Çeviklik kelimesi kavram olarak, seri, atik ve aynı zamanda hızlı eyleme geçme olarak ifade
edilebilmiştir. Aynı zamanda hızlı ve kolay bir şekilde harekete geçme olarak da tanımlamak
mümkündür (Ganguly, Nilchiani ve Farr 2009). Birleşik Devletler de 1990’lı yıllarda ilk olarak
Lehigh Üniversitesinden Goldman, Preiss, Nagel ve Dove tarafından yapılan çalışmalar
neticesinde literatüre girmiş olan bir kavram olduğu bilinmektedir. Çeviklik kavramı
kurumların iş süreçlerini daha etkin bir biçimde yönetebilmesini sağlayacak bir yaklaşım olarak
görülmektedir.
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Öncelikli olarak olarak bilgi teknolojileri sektöründe geniş kullanım alanı bulmuş, özellikle
yazılım geliştirme alanında faaliyet gösteren firmalarda yazılım süreçlerinin takibini
kolaylaştırmak üzere yoğun olarak faydalanılan bir metot olarak yaygınlaşmıştır. Hızlı bir
gelişim göstererek “örgütsel çeviklik” olarak evirilerek diğer sektörlerde de uygulanan bir
stratejik yönetim konusu haline gelmiştir. Örgütsel çeviklik ile ilgili literatürde birçok tanım
bulunmaktadır. Olbert ve arkadaşları çeviklik kavramını bir örgütün verimlilik artışı sonucunda
ortaya çıkan sürekli ve yeni değişimlere hızlı, etkin ve uzun dönem uyum sağlama yeteneği ve
kapasitesi olarak tarif etmektedir (Olbert, Prodoehl ve Worley 2017). Başka bir çalışmada; hızla
değişim gösteren ve müşteri taleplerinin ve isteklerinin öngörülemediği, yüksek kaliteli ve daha
düşük maliyetli ürünlerle aynı zamanda daha hızlı teslimat sürelerinde süreci tamamlamayı
sağlayan bir yöntemdir (Ustasüleyman 2008). Narasimhan ve arkadaşları ise; işletmenin,
belirsizlik ve değişkenlik gösteren pazar şartlarına uyum sağlamak amacıyla sistemlerini etkili
bir şekilde değiştirme kabiliyeti olarak tanımlamaktadır (Narasimhan, Swink. ve S. W. Kim
2006). Bir diğer çalışmada ise örgütsel çeviklik üç boyut altında incelenmiştir. Bu yaklaşıma
göre; örgütsel çeviklik, algılama çevikliği (sensing agility), karar verme çevikliği (decisionmaking agility) ve harekete geçme çevikliği (acting agility) şeklinde incelenmiştir. Algılama
çevikliği; örgütün dış çevre ile ilgili değişiklikleri hakkında veri ve bilgi toplaması, bunları
analiz ederek oluşturduğu kurumsal kapasite olarak tanımlanmaktadır. Karar verme çevikliği
ise; farklı yöntemlerle veri ve bilgileri toplama, yeniden düzenleme, analiz etme, yorumlama
ve olası durumlara göre aksiyon planları geliştirerek fırsat ve tehditleri saptama yeteneğidir.
Harekete geçme çevikliği, karar verme sürecini takiben örgütün insan, mekân,
ekipman/malzeme, veri &bilgi, zaman ve finans kaynaklarını gözden geçirerek gerekirse tekrar
düzenlemek suretiyle iş süreçlerini revize etme eylemlerinden oluşur (Park 2011, 28). Çeviklik
kavramını farklı üç boyutta inceleyen başka bir yaklaşımda ise; proaktiflik, uyumluluk ve
dayanıklılık olarak ele alınmıştır. Proaktiflik: devamlı değişim içerisinde olan çevre
koşullarında işgörenlerin pozitif sonuçlara ulaşacak faaliyetler yürütmesidir. Uyum Sağlama
ise, işgörenlerin devamlı değişen ve yenilenen çevreye uyum sağlayabilmek için algı, tutum ve
davranışlarını değiştirebilme becerisidir. Birden fazla rolü üstlenmek ve farklı takımlarda görev
almak uyum sağlama becerisini geliştiren faktörlerdir. Dayanıklılık ise, işgörenlerin stres
altında görevlerini verimli bir şekilde yürütebilmesi olarak ifade edilebilir. Belirsizliğe, iş
kesintisine sebep olabilecek beklenmedik olumsuz durumlara, farklı görüşlere ve strese karşı
tolerans gösterebilme yetkinliği olarak tanımlama mümkündür (Sherehiy ve Karwowski 2014).
Alvesson ise; etkin örgütsel çevikliği sağlamada en önemli unsur uyumlu ve etkili bir örgüt
kültürü ikliminin olmasıdır şeklinde ifade etmiştir (Alvesson 2011, 14). Basri ve Zorlu
yaptıkları çalışmada; örgütsel çevikliği örgüt kültürünün uygun olması durumunda çeviklik;
hızlı aksiyona geçme, dayanıklılık ve etkin müdahale kabiliyeti şeklinde kendini gösteren ve
diğer değişimler esnasında bir çapa noktası gibi değişmeyen, aynı zamanda şirketin
sürdürülebilirliğini güçlendiren bir unsur olarak ifade etmişlerdir (Basri ve Zorlu 2020).
Literatürde, çeviklik kavramıyla ilgili bir takım ortak noktaların göze çarptığı söylenebilir.
Dayanıklılık, esneklik, proaktiflik, hazırlıklı olma, hızlı cevap verme kabiliyeti ve yönetim
becerisi gibi konuların farklı açılardan incelendiği anlaşılmaktadır. Tüm bu unsurların sadece
çeviklik konusunun değil, bu çalışmada değinilen diğer konuların da odak alanı içerisinde
bulunduğunu ifade etmek yanlış olmaz.
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İş Sürekliliği Yönetimi
Afet ve Acil Durum Yönetiminin iş dünyasındaki yansıması olarak tarif edilmektedir. Kalite
çalışmaları içerisinde yer alan ISO 22301 başlığında, firmaların belirli bir düzende faaliyet
göstermeleri konusunda bir standart bulunmaktadır. İş sürekliliği yönetimi ”Business
Continuity Management” olarak tanımlanan bu kavram; firma, işyeri ve işletme sahiplerini,
binaların/tesislerinin bulundukları bölgeyi etkileyebilecek afetlere ve veya acil durumlara karşı
gerekli tedbirleri almakla yükümlü kılmaktadır. Literatüre bakıldığında iş sürekliliği yönetimi
konusunda birçok akademik çalışmanın yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmalardan en çok
dikkat çeken ve konunun bütünsel bir yaklaşım olarak görülmesinin yolunu açan Dr. Smith’tir.
Dr. D. Smith, İş sürekliliği yönetimini, bir kurumu tehdit eden potansiyel etkileri tanımlayan,
mukavemeti artırmak için temel bir çalışma sağlayan ve temel paydaşlarının ilgisini, itibarını,
markasını ve değer yaratma faaliyetlerini ilgilendiren bununla beraber etkili bir müdahale
yeteneği sağlayan bir bütünsel bir yönetim sürecidir şeklinde tanımlar (Smith 2003). Şekil 1’de
görüleceği üzere, iş sürekliliği yönetimi ile ilgili pek çok alt başlığı da bu kavram altında ifade
etmiştir.

Güvenlik Yönetimi

İletişim ve Halkla İlişkiler

İnsan kaynakları Yönetimi

Bilgi Yönetimi

Kriz Yönetimi

Çevre Yönetimi

İş Sağlığı-Güvenliği Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tesis / Fasilite Yönetimi

IT İyileştirme Faaliyetleri

Acil Durum Yönetimi

Risk Yönetimi

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ

Kaynak: (Smith 2003)
Şekil 1. Dr. Smith İş Sürekliliği Tablosu
İş Sürekliği yönetimi, özellikle son çeyrek yüzyılda maruz kalınan risklerin çeşidinin artması
ve yoğunlaşması sonucunda oldukça önem kazanmıştır. İlk olarak ve en yoğun şekilde bilgi
teknolojileri sektöründe gördüğümüz bu faaliyetler; daha çok bilgi güvenliği, veri kurtarma,
veri depolama ve verilerin bozulması ya da yok olmasına karşı iyileştirme çalışmalarına odaklı
olarak görülmekteydi. Özellikle, kalite çalışmalarına verilen önemin artması, çokuluslu iş
ortakları ile yapılan faaliyetlerin artması bunun yanı sıra firma evliliklerinin hızlanması iş
sürekliliği yönetimi faaliyetlerini zorunlu kılmıştır.
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Bilgi teknolojileri, bankacılık sektörleri başta olmak üzere çokuluslu firmaların öncülük ettiği
bir çalışma alanı olarak hızla büyümeye devam etmektedir. Bununla birlikte üretim ve sanayi
kolunda da hızlı bir farkındalık ve uygulamaya yönelik faaliyet gözlenmektedir (Cerullo ve
Cerullo 2006). İş sürekliliği yönetimindeki temel felsefe, organizasyonda bulunan tüm
çalışanların iş tanımlarına ek olarak afet ve acil durumlar için de ikinci bir iş tanımlarının
oluşturulmasıdır. Oluşturulacak olan bu iş tanımına yönelik olarak çalışanların gerekli
yetkinlikleri, eğitimler ve tatbikatlar vasıtasıyla edinerek ve sürekli tekrarlayarak, olası afet ve
acil durumlarda ikinci fonksiyonlarını yerine getirmek suretiyle, can, mal güvenliğini korumak,
bununla beraber işletmenin en kısa sürede ve en az zararla normal işleyişine dönmesine katkıda
bulunmaktır. Kurumlarda genellikle bu konu tesis yönetimi, güvenlik yönetimi, idari işler
birimlerinin altında faaliyet gösteren “idari işler” kategorisinde değerlendirilen bir konu olarak
karşımıza çıkmaktadır. Ancak “İş Sürekliliği Yönetimi”, stratejik yönetimin bir unsuru olduğu
için mutlaka genel müdür ya da görevlendireceği genel müdür yardımcısı seviyesindeki bir üst
düzey yöneticinin liderliğinde, insan kaynakları ve/veya stratejik yönetim departmanlarının
öncülüğünde yürütülmesi gereken kritik ve stratejik bir faaliyettir (Smith 2003).
İş sürekliliği yönetimine yönelik olarak literatürde birçok farklı çalışma bulunmaktadır.
Bunların içerisinde Business Continuity Institute tarafından 7P (Programme, People, Processes,
Premises, Providers, Profile, Performance) olarak isimlendirilen bir yaklaşım da konunun temel
öğelerini net olarak ortaya koymak açısından önem teşkil etmektedir. Bu yedi başlığı
yerelleştirerek sıralamak gerekirse (Business Continuity Institute 2002);
1. Program
: Süreçleri proaktif olarak yönetmek
2. Kişi
: Roller ve sorumluluklar, farkındalık ve eğitim
3. Süreç
: Bilgi Teknolojileri dâhil olmak üzere, tüm örgütsel süreçler
4. Mülkler
: Binalar, yapılar, tesis ve depolar
5. Tedarikçiler
: Dış kaynak kullanımı, taşeronlar dâhil tedarik zinciri
6. Kurum Profili
: Marka, imaj ve itibar
7. Performans
: Kıyaslama, değerlendirme ve denetim
Başka bir çalışmada ise iş sürekliliği yönetimindeki temel planlama süreci sekiz adımda tarif
etmiştir. Bu adımlar; Amaçlar, Organizasyon, Yapılması zorunlu gereklilikler, stratejiler,
aktivasyonlar, aksiyonlar, iletişim ve bakım faaliyetleridir (Kurt ve Douglas 2012). Stratejik
yönetim, iş sürekliliği yönetimi ile afet ve acil durum yönetimi kavramları iç içe olarak, sürekli
güncellenmekte ve gelişmekte olan kavramlardır.
Organizasyonel Dayanıklılık
Dayanıklılık temel olarak bozulmalara karşı toleransı ifade eden bir kavramdır. Mukavim
olarak ta kullanılan dayanıklılık kelimesi köken olarak Latince “resil” den türemiş olup “geri
zıplamak” olarak ifade edilmiştir. İngilizce ’de “resilience” olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde
ise kullanımı genellikle direnç, yılmazlık, dirençli toplum gibi ifadeler ile tanımlanmaya
çalışılmaktadır. Bir kavram kargaşası olduğu aşikâr olup, maalesef yaygın olarak dayanıklılık
yerine direnç kavramının kullanıldığı görülmektedir. Yönetim alanında dayanıklılık kavramı
ile ilgili yapılan araştırmalarda konunun kavramsal anlamı üzerinde net bir fikir birliği
bulunmadığı görülmektedir. Organizasyonel dayanıklılık, olası iş kesintisi durumları öncesi,
sırası ve sonrasındaki etkili ve duruma uyarlanabilir davranışlar arasındaki ilişkiyi içerir
(Amann ve Jaussaud, 2011).
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Kurumun sürdürülebilirliğini tehlikeye atabilecek beklenmedik, güçlü ve olumsuz olaylarla
karşılaştığında kurumun kendisine ve durumuna özgü olarak, sağlam ve dönüştürücü
eylemlerde bulunma yeteneği ve kapasitesidir (Lengnick–Hall ve Beck, 2009). Coutu dayanıklı
organizasyonları, kısıtlı kaynakları etkin kullanma yeteneği olarak tanımlamıştır. Yönetim
alanında ülkemizde yapılan değerli bir çalışmada ise Koçel “resilience” kelimesini, Türkçeye
dayanıklılık olarak aktarmıştır (Koçel, 2015: 538). Bir başka çalışmada ise; mevcut kapasitenin
korunmasına için farklı düzeylerdeki risk faktörlerinin azaltılması olarak ifade edilmiştir
(Draht, 2014: 333). Künü, bu konudaki en önemli unsurun, liyakat ve ehliyet sahibi nitelikli
insan kaynağı olduğunu ve bu kaynağın doğru bir şekilde oluşturulmuş stratejileri doğru
zamanda uygulamaya geçirmesi şeklinde tanımlamaktadır (Künü,2020:30). Organizasyonel
dayanıklılık kalite çalışmalarında yer alan önemli bir konudur. ISO 2216 standardında, bir
örgütün karmaşık ve düzensiz dinamiğe sahip bir ortamda olumsuzlukları ve/veya değişiklikleri
öngörerek, hayatını idame ettirme ve büyüme kabiliyeti olarak yer almaktadır (Baumer ve diğ.,
2018). Tüm bu açıklamalar sonuncunda Organizasyonel dayanıklılığı; kurumun yönetimsel ve
operasyonel süreçlerini olumsuz yönde etkileyebilecek olası iş kesintilerine karşı, gerekli
hazırlık ve planlama çalışmalarını gerçekleştirmek suretiyle olası istenmeyen durumlara maruz
kalındığında en doğru ve hızlı müdahaleyi yaparak, yaşanılan olumsuz durumdan mümkün olan
en az zararla normal iş düzenine dönmek için yapılması gereken tüm faaliyetler olarak ifade
etmek mümkündür. Organizasyonel dayanıklılığın uygulamada sorunsuz olarak
yürütülebilmesi ancak kurum düzeyinde kolektif bilincin oluşturulması ile mümkün olabilir.
Dayanıklı organizasyonlar, beklenmedik olumsuz olaylar karşısında esnek ve çevik bir davranış
ortaya koyarak, değişime ve gelişime hızlı bir biçimde uyum göstermekte, aynı zamanda iç
dinamiklerini ve işleyişlerini bozmadan sürekliliği sağlarlar. Daha net bir tanım ile
organizasyonel dayanıklılık, kurumsal anlamda, aniden gelişen ve o anda öngörülemeyen ve
kurumu zafiyete uğratma potansiyeli olan durumlara karşı mücadele etme, dayanma yeteneği
ve kapasitesi olarak tanımlanabilir. Literatürde dikkate çeken başka bir çalışmada Bruneau ve
arkadaşları bu konuyu dört boyut altında toplamışlardır. Sağlamlık (robustness), fazlalık
(redundancy), beceriklilik (resourcefulness) ve hızlılık (rapidity). Sağlamlık, belirli bir direnç,
stres düzeyine zorluk çekmeden dayanabilme kabiliyeti olarak tanımlanır. Fazlalık olarak
belirtilen ancak “ikame edilebilir” ve ya “yerine kullanılabilecek” olarak daha iyi ifade
edilebilecek redundancy ise, bir sistemin öğelerinin, elemanlarının ikame edilebilir veya
yinelenebilir olduğunu ifade eder. Beceriklilik ise, beklenmedik olumsuz olaylar ve/veya
tehlikeler karşında kaynakları ve varlıkları harekete geçirebilme yeteneği olarak tanımlanmıştır.
Hızlılık kavramı ile; olası kayıpları kontrol altında tutmak ve gelecekteki olumsuz etkileri ve
ya bozulmayı önlemek için hedeflere zamanında ulaşmak şeklinde ifade edilmiştir (Bruneau,
ve diğ., 2003: 6). Bu yaklaşıma benzer şekilde, Välikangas’ın bir çalışması da önem arz
etmektedir. Välikangas organizasyonel dayanıklılığı beş boyut üzerinden tanımlar
(Välinkangas, 2010: 92). Çeşitlilik, yaratıcılık, sağlamlık, beklenti ve azim olarak beş boyut
üzerinden açıklanan bir yaklaşım öne sürmüştür.
Çeşitlilik: Organizasyondaki insanların yaş, cinsiyet, ırk, kabiliyet, medeni durum ve eğitim
düzeyi gibi özelliklerini göz önünde bulundurarak aynı zamanda iş ortamındaki diğer
çalışanlarla olan ilişkileri ve performanslarını etkileyen farklılıkları olarak tanımlamıştır.
Yaratıcılık: Dayanıklı organizasyonlar kısıtlı kaynaklarını yenilikler ve gelişim için kullanırlar
Sağlamlık: Yapısal istikrarlılık ve denge hali olarak tanımlanabilir.
Beklenti: Dayanıklı organizasyonlar, değişimin sessiz sinyallerini dinler. Burada stratejik bakış
yaklaşımı ifade edilmektedir.
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Azim: Kararlılıkla sonuna kadar çabalama ve yılmamak olarak ifade edilebilir.
Dayanıklı organizasyon yapısını geliştirmek için, dinamik yetenekleri (stratejik ve operasyonel
esneklikler, yaratıcılık, azim, sağlamlık) ve organizasyonel öğrenmeyi (kültür, çalışan refahı,
liderlik ve karar verme) geliştirerek, kurumun temel kaynaklarını ve varlıklarını (insan, mekân,
malzeme-ekipman, veri&bilgi, zaman ve finans) etkili ve verimli bir biçimde planlayarak
kullanmak önemlidir. Organizasyonlarda dayanıklılık kültürünü geliştirmek için üst düzeyde
politikaların oluşturulması ve oluşturulan politikaların desteklenerek uygulamada işlerlik
kazandırılması gerekmektedir.
SONUÇ
Literatürde stratejinin bir parçası olarak ele alınan organizasyonel dayanıklılık kavramı bir
yönetim paradigması olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada irdelenen çeviklik, iş sürekliliği
yönetimi ve organizasyonel dayanıklılık kavramları da bu kapsamda değerlendirilerek farklı bir
bakış açısı ortaya konmaya çalışılmıştır. Bahsedilen konuların tümünde stratejik bir bakış açısı
mevcuttur. Bununla birlikte hem örgütsel süreçler hem de organizasyonel gelişime yönelik
faaliyetleri içeren bir çalışma düzeni içermektedir. Ayrıca ve en önemlisi; tüm bu konuların
uygulamaya geçirilebilmesi, üst yönetimin kararlılığı ve konunun önemini içselleştirmesi ile
mümkün olabilir. Dolayısıyla, yukarıda bahsedilen konuları kurumun bir yeteneği olarak dar
kapsamlı değil, çok yönlü yetenekleri değerlendirerek, birleşik bir strateji oluşturma, sistem
ve/ve ya yönetim uygulaması olarak ele almak gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Çeviklik, iş
sürekliliği yönetimi ve organizasyonel dayanıklılık kavramlarının iç içe geçmiş ve birbirini
tamamlayan konular oldukları da aşikârdır. Literatürde, bu konuların tekil olarak ya da
birbirleri ile yüzeysel ilişkilendirilmiş olarak değerlendirildiği görülmektedir. Çeviklik ve İş
sürekliliği yönetimi kavramları organizasyonel dayanıklılığın sadece bir parçasıdır. Çeviklik
etkili bir yöntem olarak, iş sürekliliği yönetiminin olmazsa olmaz komponentidir. Uygulanabilir
bir iş sürekliliği yönetimi yaklaşımının mutlaka çevik bir yapıya sahip olması gerekir. Çevikliğe
odaklanarak dinamik bir yaklaşım benimseyerek iş sürekliliği çalışmalarını yürütmek
kurumlara zaman ve hız kazandırabilir. Bu noktada çevik yaklaşım çalışmalarının tek boyutlu
olarak değil, aynı zamanda iş sürekliliği yönetiminin de bir parçası olarak görülmesi önem arz
etmektedir. Aynı şekilde iş sürekliliği yönetimi faaliyetlerinde mutlaka çevik yaklaşım
yöntemleri göz önünde bulundurularak çalışmanın içerisine dâhil edilmelidir. Proaktif ve
predictif bir yaklaşım sergileyerek çeviklik için yapılan faaliyetlerin iş sürekliliği yönetimi
faaliyetleri ile entegre edilmesini sağlamak kurumlar için büyük avantajlar sağlayabilir. Bu
sayede her bir konu içerisinde yer alan benzer içeriğe sahip alt başlıkların mükerrer olarak
tekrarlanmasının önüne geçmek suretiyle yapılan çalışmalarda emek, zaman ve finansal kaynak
tasarrufu elde edilebilir. En önemlisi, bu bakış açısı sayesinde, tüm bu hususların bir bütünün
parçaları olarak değerlendirmesi ile etkin ve verimli bir uygulama süreci oluşturmak mümkün
olabilir.
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ÖZET
Geri kalmış ve az gelişmiş toplumlarda ve çocuk işgücü konusunda caydırıcı yasaların olmadığı
ülkelerde “çocuk işçiliği” önemli sorun alanlarından biridir. Bu sorunun temel nedenlerinden
biri de çocuk işçiliğine karşı toplumsal duyarlılığın yeterince gelişmemiş olmasıdır. Bu yüzden
çocuk işgücü yalnız ülkemizin değil neredeyse bütün az gelişmiş ya da gelişmekte olan
ülkelerde ciddi toplumsal sorundur. Dünyanın çeşitli ülkelerinde milyonlarca çocuk zihinsel,
fiziksel, eğitsel ve kültürel imkânlardan mahrum bir şekilde ağır işçiliğe çocuk yaşta maruz
kalmaktadırlar. Bu durum görece geri kalmış toplumlarda ulusal yasalara ve uluslararası
normlara aykırı bir biçimde devam etmektedir. Çocuk işgücü istihdam edilen sektörlerin
başında tarım sektörü gelmektedir. Hizmet sektörü hariç finans ve sanayi sektöründe önemli
miktarda çocuk işgücü istihdam edilmektedir. Genel olarak tarım sektöründe çalışmanın
zorluğu çocuk işgücü söz konusu olduğu zaman daha büyük bir soruna dönüşmektedir.
Tarımsal istihdamda çevresel faktörler, eğitim ve sağlık sorunları, eğitimden geri kalma,
kültürel süreçlere dâhil olamama gibi sorunlar söz konusu olduğu zaman bu toplumlarda
çocuklar dezavantajlı grupların başında gelmektedir. Az topraklı veya yararlanılabilir toprağa
sahip olmayan aileler geçimlerini sağlayabilmek için tarım işçiliğine yönelmektedir. Bu durum
özellikle zor koşullarda mevsimlik tarım işçileri için daha önemli bir soruna dönüşmektedir. Bu
araştırmada zor koşullarda çalışan çocuk tarım işgücünün durumunu nicel verilere dayalı
betimsel istatistiksel teknikle incelemek amaçlanmaktadır.
Anahtar kelimeler: Tarım Sektörü, Çocuk İşgücü, Tarım İşçisi, Betimsel Analiz, Eğitim ve
Kültür
THE OUTLOOK OF THE CHILD LABOR IN THE AGRICULTURE SECTOR IN
TURKEY: A DETAILED INVESTIGATION
ABSTRACT
“Child labor” is one of the essential problem areas in underdeveloped and underdeveloped
societies and in countries where there are no deterrent laws regarding child labor. One of the
main reasons for this problem is that social sensitivity towards child labor is not sufficiently
developed. Therefore, child labor is a fundamental social problem in Turkey and almost all
underdeveloped and developing countries. Millions of children in various countries worldwide
are exposed to hard labor at a young age, deprived of mental, physical, educational, and cultural
opportunities.
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This situation continues in relatively backward societies, contrary to national laws and
international norms. The agricultural sector is the leading sector in which child labor is
employed. A significant amount of child labor is employed in the financial and industrial
sectors, excluding the service sector. In general, the difficulty of working in the agricultural
sector turns into a bigger problem for child labor. When it comes to environmental factors,
education and health problems, falling behind in education, not being able to participate in
cultural processes in agricultural employment, children are among the most disadvantaged
groups in these societies. Families with little or no useable land turn to agricultural labor to earn
their living. This situation turns into a more critical problem for seasonal agricultural workers,
especially under challenging conditions. This research examines the child agricultural labor
force working under challenging conditions with a descriptive statistical technique based on
quantitative data.
Keywords: Agricultural Sector, Child Labor, Agricultural Worker, Descriptive Analysis,
Education and Culture
GİRİŞ
Dünya genelinde milyonlarca çocuğun zihinsel, fiziksel, eğitsel ve ahlaki mağduriyetler
yaşamasına neden olan çocuk işçiliği yadsınamaz bir gerçekliktir. Günümüzde dünyadaki
çocukların yaklaşık 10’da 1’i çocuk işçiliği yapmaktadır.1 Çocuk işgücü istihdam edilen
sektörlerin başında da tarım sektörü bulunmaktadır. Tarım sektörü yapısı gereği çalışmanın en
zor olduğu sektörlerden biridir. Çocuklar söz konusu olduğunda bu zorluk çok önemli bir
soruna dönüşmektedir. Türkiye’de de tarım sektöründeki çocuk işgücü ülkemiz çocuk
işçilerinin önemli bir yüzdesini oluşturmakta ve bu sektörde çalışan çocuklar insana yaraşır bir
şekilde yaşam olanağından mahrum kalmaktadırlar. Belirtilen nedenle bu çalışmada Türkiye’de
tarım sektöründeki çocuk işçilerinin profilini betimlemek amaçlanmıştır. Bu bağlamda ilk
olarak çocuk işgücü ve çocuk çalışması kavramları arasındaki farkı ortaya koymak gerekir.
Çocuğun eğitimden kopmasına neden olmayan, onun fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal
gelişimini olumsuz etkilemeyen bir işte çalışması çocuk çalışması olarak tanımlanmaktadır.
Endüstri devrimiyle birlikte yoğunluğu artan çocuk işçiliği kavramı ise (Edmonds, 2008:3610)
çocukların eğitim almasına engel olan çocuğun fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal gelişimini
olumsuz etkileyen işlerde çalışan çocukları tanımlamaktadır.
ILO/IPEC (2018) verilerine göre 2000’li yıllardan itibaren dünya genelinde yoğun bir biçimde
girişilen çocuk işçiliğini önleme çabaları çocuk işçi sayısının azalmasını sağlamıştır.
ILO (2020) raporuna göre; dünyada 5 ila 17 yaşları arasında yaklaşık 218 milyon çocuk
çalıştırılmaktadır. 152 milyonu çocuk işçi sınıfında olan bu çocukların yaklaşık ½’si ise onların
sağlık, güvenlik ve ahlaki gelişimlerine zarar verme riski olan tehlikeli işlerde çalışmaktadır.
2016’dan bu yana tehlikeli işlerde çalışan 5 ila 17 yaş grubundaki çocuk sayısı 6,5 milyon
artmış ve sayıları 79 milyona ulaşmıştır.2 Bu durumu önlemeye yönelik ulusal ve uluslararası
normlara rağmen çocuk işçiliği olgusu –hatta artarak- devam etmektedir.
Ülkemizde halen eğitim yaşında olan çocukların bir kısmı çocuk işçi olarak çalışmaktadır. Bir
ülkenin geleceğinin nasıl şekilleneceğini o ülke çocuklarının fiziksel, ruhsal, sosyal, kültürel ve
ahlaki gelişimleri belirlediğinden konu incelenmeğe değer olmaktadır.

1
2

https://www.ilo.org/ankara, 2020
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_795326/lang--en/index.htm.
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Ancak yetişkin tarım çalışanlarında olduğu gibi çocuk işçilerde de kayıt dışı işçiliğin yüksek
olması, gerçek sayıların tespitinde sıkıntılar yaratmaktadır. Bu duruma bir de ülkelerin ve çeşitli
kurumların çocuk çalışan ve çocuk işçi kavramlarında farklılıklar yansıdığında istatistiklerdeki
sayıların gerçek durumu yansıtmadığı düşünülmektedir (http://cibs.cgsb.gov.tr). Bu
araştırmada tarım sektöründeki çocuk işçiliğinin genel profilini ortaya koymak amaçlanmıştır.
Araştırma açık kaynaklara, resmi verilere ve literatüre dayalı olarak yürütülmüştür.
Araştırmada “Türkiye’de çocuk işçiliği profili nedir” temel sorusu cevaplandırılmaya
çalışılmıştır.
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Dünyada Çocuk İşgücünün Görünümü
ILO (2012-2016) raporuna dayanılarak yapılan tahminlere göre 2020 yılı çocuk işçi sayısının
137 milyon olması, 2025’te ise 121 milyona inmesi beklenmekteyken (ILO, 2017:27)
10 Haziran 2021 tarihli ILO/UNICEF raporuna göre çocuk işçi sayısı artış göstermiş ve son
dört yılda 160 milyona yükselmiştir. ILO ve UNICEF’in 10 Haziran 2021 tarihinde yayınladığı
rapora göre çocuk işçi sayısı son dört yılda artış göstererek dünya genelinde 160 milyona
yükselmiştir. ILO ve UNICEF tarafından hazırlanan başka bir rapor, Covid-19'un çocuk
işçiliğine karşı küresel savaşı ciddi şekilde tehlikeye attığını ve iş yerindeki 5-17 yaşındakilerin
sayısının gelecek yılın sonuna kadar %30 artarak 206 milyona ulaşabileceğini göstermektedir.
Çocuk emeğinin istismar edildiği ülkelerin başında gelen Hindistan’da çeşitli Hintli STK'lar,
ülkedeki ekonomik çöküşün çocuk işçiliği vakalarında şimdiden keskin bir artışa yol açtığını
ifade etmektedir. 3
Gelişmekte olan ülkelerin nüfusunun yaklaşık 1/3’ünü oluşturan çocuk nüfusun yaklaşık yarısı
günlük 1,90 dolardan az hane gelirine sahip fakir aile çocuklarıdır (UNICEF, 2017:5). Bu
nedenle dünyanın çeşitli ülkelerinde milyonlarca çocuk zor koşullarda yaşamakta; zihinsel,
fiziksel, eğitsel ve kültürel imkânlardan uzak bir şekilde çalışmak zorunda kalmaktadırlar.
Çeşitli ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemelere rağmen elverişsiz koşullarda çocuk işçiliği
ne yazık ki devam etmektedir. Yapılan tahminler dünya genelinde yaklaşık 250 milyon çocuğun
gerekli eğitim ve sağlık hizmeti ile temel haklarından yoksun olarak çalıştığı yönündedir
(Gülçubuk, 2012:78). Yine tahminlere göre dünya genelinde 18 yaş altı olup çalışan çocukların
%70’i tarım sektöründedir ve bu oran diğer sektörlerin neredeyse 7 katıdır (ILO, 2017).
ILO-UNICEF (2021) raporuna göre dünya genelinde çalışan çocuk işçilerin önemli bir kısmını
teşkil eden 5-11 yaş grubu çocuk işçi sayısında büyük oranda artış olmuştur.4 Çocuk hakları
açısından ağır hak ihlali olarak görülen çocuk işçiliği, ulusal/uluslararası pek çok örgütün
çözümlemeye çalıştığı problemler arasında yer almasına rağmen, çocuk işçiliği az gelişmiş ya
da gelişmekte olan toplumların ve Türkiye’nin temel problemi olmaya devam etmektedir.

3
4

https://mediaindia.eu/society/world-day-against-child-labour-pandemic-paralyses-battle-to-end-child-labour/.
https://endchildlabour2021.org/5-takeaways-from-the-2021-global-estimates-on-child-labour/
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Bölgeler
Afrika
Amerika
Kıtası
Arap
Devletleri
Asya ve
Pasifik
Avrupa
ve Orta
Asya
Dünya

Tablo 1. Dünyada bölgelere göre istihdamdaki çocuklar (bin)
Tehlikeli işlerde çalışan
Çalışan çocuk
Çocuk işçi
çocuk
2012
2016
2020
2012
2016
2020
2012
2016
2020
83.570
99.417
124.122
59.031
72.112
92.300
28.767 31.538 41.300
17.843

17.725

14.672

12.505

10. 735

8.300

9.638

6. 553

5.700

20.349

1.868

3.900

9.244

1.162

2.400

5.224

616

1.900

129.358

90.326

67.960

77.723

62.078

48.700

33.860

28.469

22.200

13.307

8.775

11.886

9.453

5.535

8.300

7.855

5.349

7.900

264.427

218.111

85.344

72.525

79.000

242.816 167.956 151.622 160.000
Kaynak: ILO 2010-2012; ILO 2012-2016.

Tablo 1’de görüldüğü gibi çocuk işçi ve tehlikeli işlerde çalışan çocuk sayısının en çok olduğu
bölge Afrika’dır. Bu durum giriş kısmında yapılan “çocuk emeğinin istismarı az gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerin temel sorunudur” yargısını haklı çıkarmaktadır. Çocuk işçiliği ile
ilgili diğer bir sorun cinsiyetler arası ayrımda ortaya çıkmaktadır. Çocuk işçiliği erkek
çocuklarda kızlardan daha yaygındır.5 Grafik 1 de dünya genelinde 5-17 yaş arası çocuk işçiliği
verileri yer almaktadır.

5

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_795326/lang--en/index.htm
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Grafik 1. Yaşa ve cinsiyete göre, çocuk işçiliğinde 5-17 yaş çocukların yüzdesi (2020)

Kaynak: ILO and UNICEF: Child Labour: Global estimates 2020, trends and the road
forward (New York, 2021).
Çocuk işçiliği profiline sektörler itibariyle bakıldığı zaman özellikle tehlikeli sektörlerde çocuk
işçiliğine yaygın bir şekilde rastlanmaktadır. İnsanlığın yerleşik yaşama geçişi ve tarıma
başlaması ile birlikte başlayan çocuk işçiliğinin en eski çalışma alanı tarım sektörüdür. Tarım
sektörü maden sektöründen sonra dünyanın en tehlikeli işleri arasında ikinci sırada yer
almaktadır. 182 sayılı ILO Sözleşmesine6 göre en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliği kapsamına
giren tarım sektörü ne yazık ki az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke çocuklarının istihdamda
olduğu sektörlerin başında gelmektedir (Karaman, 2013:14) ve tarım sektörü en kötü
biçimlerdeki çocuk işçiliği arasındadır.
Tablo 2. Dünyada çalışan çocukların sektörel dağılımları
Sektörler (bin kişi)
2008
2012
129.161
98.422
Tarım
15.068
12.092
Sanayi
55.109
54.250
Hizmetler
Toplam
199.338
164.764
Kaynak: ILO 2010-2012, 2020.

2020
112.000
16.500
31.400
160.000

Ülkelerin demografisine, kültürüne, eğitim ve ekonomik düzeyine, istihdam yapısına bağlı
olarak çalışmak zorunda olan 5-11 yaş grubu çocukların %82,7’si, 12-14 yaş grubu çocukların
%69,9, 15-17 yaş grubu çocukların %49,3’ü tarım sektöründe çalışan çocuk işçilerdir (ILO,
2017:40). Tarım sektörü çeşitli tehlike ve riskleri bünyesinde barındırdığından, iş sağlığı ve
güvenliği açısından sorunlu bir çalışma alanıdır (Kanvermez ve Sümer, 2021; Ahioğlu, 2008;
Yurtlu vd., 2012).

6

ILO ’nun 182 No’lu ‘En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliği Sözleşmesi’nde de mevsimlik tarım işçiliği işin
yapıldığı ortam ve çevresel riskler nedeniyle çocukların sağlık, güvenlik veya ahlaki gelişimleri açısından zararlı
olduğu bildirilmiş ve 18 yaşın altındaki çocukların çalıştırılmaması gerektiği vurgulanmıştır
(https://www.ilo.org/ankara)
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Başta traktörler olmak üzere tarımda kullanılan çeşitli tarım makineleri, modern tarımın
kaçınılmaz bileşenlerinden olan tarım ilaçları, verimliliği artırma amaçlı kullanılan gübreler ile
zehirli ve alerjik ajanlar dikkat yeteneği yeterince gelişmemiş çocukların yaşamlarını tehdit
etmektedir. Ayrıca kanserojen maddeler, ergonomik riskler, gürültü, parazitlerden kaynaklanan
hastalıklar, elverişsiz hava koşulları, böcek ve sürüngenlerden kaynaklanan zehirlenme riski
gibi birçok risk faktörleri çeşitli hastalıklara neden olmaktadır.
Tablo 3. Dünya genelinde istihdamdaki çocuk işçiler, tehlikeli işlerde çocuklar (bin)
Tehlikeli işlerde çalışan
Yıllar
Çalışan çocuk
Çocuk işçi
çocuk
2000
351.900
245.500
170.500
2004
322.729
222.294
128.381
2008
305.669
215.209
115.314
2012
264.427
167.956
85.344
2016
218.019
151.622
72.525
2020
242.816
160.000
79.000
Kaynak: ILO 2010-2012, ILO 2012-2016.
ILO verilerine göre dünyada her yıl 2 milyondan fazla kişi işle ilgili hastalık nedeniyle, 335.000
kişi ise iş kazası nedeniyle yaşamını kaybetmektedir. ILO ve FAO’ya (Gıda ve Tarım Örgütü)
göre bu kazaların 170.000’i tarım sektöründe meydana gelirken ölümlü iş kazaları da en çok bu
sektörde görülmektedir. Health and Safety Executive (2019) raporuna göre 2017, 2018
yıllarında İngiltere inşaat sektörü yaşanan ölümlü iş kazalarında birinci sırada iken tarım
sektörü %29 ile ikinci sıradadır. İrlanda’da 2009-2018 yılları arasında tarım ve ormancılık
alanında yaşanan ölümlü iş kazası oranı ise %61’tir.7
Tarımda ölümle ve yaralanmayla sonuçlanan kazaların 1/3’ü traktör kaynaklı iken kamyon,
römork ve diğer tarım makineleri de aynı şekilde kazalara neden olmaktadır (Duyar, 2017).
Tarım sektöründeki çocuk çalışanların ölüm nedenleri yaygın olarak makine kaynaklı iken bunu
sırasıyla traktör, düşen cisimler, boğulma ve elektrik çarpması izlemektedir (Yurtlu vd., 2012).
Amerika’da tarım sektöründe her gün 45 çocuk yukarıda sıralanan nedenlerden biri ile
yaralanmakta ve her üç günde bir çocuk ölmektedir (Wright vd, 2013). Bununla birlikte ne
yazık ki Avustralya ve Amerika’da tarım sektöründe çalışan 7-9 yaş grubu erkek çocuk işçilerin
%30’u traktör kullanmaktadır (Forastieri, 2002:31).
ILO ve Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, pestisit kullanımı en az yedi milyon akut ve uzun
vadeli ölümcül olmayan hastalığa yol açmaktadır. Her yıl zehirlenmelerin 70.000’i ölümle
sonuçlanmaktadır (Padilla, 2013). Pestisit kullanımı ile temas ya da solunum yoluyla ölümcül
hastalıklara yakalanma riski olduğu gibi uzun ve ani gelişen koşullarda ölümcül olmayan
hastalıkların gelişme riski bulunmaktadır. Kamerun, Fildişi Sahili, Gana ve Nijerya’da yapılan
bir araştırmaya göre tarım sektöründe çalışan 153.000 çocuk işçi herhangi bir koruyucu
kullanmaksızın pestisit ilaçlama yapmaktadır.8 Bu çocuklar aynı zamanda gübre hazırlama,
taşıma ve uygulama işlerini de üstlenmektedir (Forastieri, 2002). Tarım sektöründe çalışmanın
zorluğu çocuk işgücü söz konusu olduğu zaman daha büyük bir sorun halini almaktadır.

7
8

https://www.hse.gov.uk/agriculture/pdf/agriculture-fatal-injuries-1718.pdf
International Institute of Tropical Agriculture, Sustainable Tree Crops Program, 2002.
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Tarımsal istihdamda çevresel faktörler, eğitim ve sağlık sorunları, eğitimden geri kalma,
kültürel süreçlere dâhil olamama gibi sorunlar söz konusu olduğu zaman çocuklar tarım
sektörde dezavantajlı grupların başında gelmektedir.
Türkiye’de Çocuk İşçiliğinin Görünümü
Çocuk işçiliği bütün dünyada gelişmekte olan diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizdede önemli
sorunlardan biridir. Türkiye’de çocuk işçiliğinin çeşitli nedenleri vardır ancak başlıca neden
ailenin gelirlerinin yetersizliğidir. Tarım işçisi çocukların babalarının %62.9’u tarım veya tarım
dışı herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna dahil değildir. Bunların %6.7’si SGK işçisi, %1.5
herhangi bir kuruma bağlı olmadan çalışanların bağlı olduğu Bağ-Kur işçisidir. Bu insanların
%29,0’u Türkiye’de fakirlerin kamu hizmetlerinden daha düşük bedelle yararlanması için
verilen yeşil kart sahibidir (Gülçubuk, 2012). Yapılan araştırmalar hane halkı gelir düzeyi
yükseldikçe çocuk istihdamının azaldığını gelir düzeyi düştükçe arttığını göstermektedir.
Bilhassa yaşanan ulusal ya da global ekonomik krizler çocuk işçiliğini göreli olarak
artırmaktadır (Dayıoğlu, 2006).
Türkiye’nin ILO, Çocuk Emeğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Programı’na (IPEC) katılımı
1992’dir (https://www.ilo.org/). IPEC programı çerçevesinde ILO-TÜİK iş birliği ile ulusal
çapta ilk kez Çocuk İşçi Araştırması (ÇİA) yapılma yılı 1994’tür. TÜİK (1994) verilerine göre
ülkemizde 6 ila 14 yaş arası çocuk sayısı çocuk sayısı yaklaşık 12 milyondur. Bu çocukların
%32’si çalışmaktadır. Kentlerde bu oran %28 iken kırsal kesimde %37 civarındadır. 1999
yılında yapılan ikinci araştırma sonuçlarına göre 1996’da %19,8 olan çocuk işçi oranı 1997’de
%18,6, 1998'de 14.2, 1999’da yaklaşık %12'dir. Daha sonra 2006 ve 2012 yıllarında bu
araştırma tekrarlanmıştır.
2006’da yapılan ÇİA’da çocukların çalıştığı sektörler tarım ve tarım dışı olmak üzere iki
başlıkta toplanmıştır. Bu araştırma sonucuna göre 6-17 yaş grubu 16 milyon 264 bin çocuğun
%5,9’u (958 bin çocuk) ağır işlerde çalışmaktadır. Bu çocukların 393 bini (%41) tarım
sektöründe çalışmaktadır. Tarım sektöründe çalışan bu çocukların %60’ı 6-14 yaş grubunda,
%35’i 15-17 yaş grubundadır (TÜİK, 2006). Çocukların %68,8’i erkek, %31,2’si kadındır.
Çocukların %52,6’sı ücretli veya yevmiyeli çalışırken yalnızca %1’i kendi hesabına
çalışmaktadır (TÜİK, 2012).
2019 verilerine göre çocuk işçi sayısı 720.000’dir. Bu çocukların 146 bini 6-14 yaş grubundadır
ve %30,8’i tarım sektöründe çalışmaktadır. %70,6’sı erkek, %29,4’ü kadındır. Çocukların
%63,3’ü ücretli veya yevmiyeli çalışırken yalnızca %0,5’i kendi hesabına çalışmaktadır.
Diğerleri ücretsiz aile işçisidir (TÜİK-ÇİA, 2019). Aynı araştırmaya göre çocukların %35,9’u
hane halkının ekonomik faaliyetlerine yardımcı olmak, %34.4’ü iş öğrenmek ve meslek sahibi
olmak, %23.2’si hane halkı gelirine katkıda bulunmak, %6.4’ü ise kendi ihtiyaçlarını
karşılamak için çalışmaktadır.9 Kayıt dışı işçiliğin yüksek oranda olması, çalışan çocukların
önemli bir kısmının eğitimini sürdürdüğü varsayılması çalışan çocuk sayısının belirlenmesinde
sıkıntı yaratmaktadır.
Türkiye’de tarımda çocuk işçiliğinin uç bir örneği Samsun Valiliği’nin dikkatini çeken ve sona erdirilen çocuk
kiralama uygulamasıdır. Bu uygulama fark edilene kadar Samsun ilinin Bafra ve Alaçam ilçelerinde kurulan çocuk
pazarlarında dağlık köylerde yaşayan yoksul ve geniş aileler çocuklarını ovalarda yaşayan ailelere tarım işçisi
olarak kiralamaktadırlar. Bu uygulamada çocuk geçici bir süre yeni ailesiyle birlikte tarım işçiliği yapmaktadır
(Değirmencioğlu vd., 2008: 193-194).
9
https://www.ilo.org/ankara/projects/child-labour/lang--tr/index.htm.
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Bunun yanı sıra ev işlerinde ve tarım sektöründe aile içinde çalışan çocukların hesaplamaya
dahil edilmemesi gibi nedenlerle bu sayıların gerçeği yansıtamayacağı da düşünülmektedir
(http://cibs.cgsb.gov.tr).
Tablo 4. Çocuk işgücü temel göstergeleri
Yaş grubu (bin)
Cinsiyet (%)
Sektör (bin)
Yıllar
6-14
15-17
Erkek
Kadın
Tarım Tarım dışı
1994
958
1.312
14.992
5.992
1510
760
1999
609
1021
16.005
6.119
990
640
2006
207
425
17.001
5.992
326
564
2012
292
601
68,8
31,2
399
494
2019
146
720
70,6
29,4
221
499
Veri
Veri
2020
Veri yok
597
23,4
8,6
Veri yok
yok
yok
Kaynak: TÜİK 1994, TÜİK 1999, TÜİK 2006, TÜİK 2012, TÜİK 2019, Hanehalkı İşgücü
Araştırması 2020.
Çalışan
çocuk (bin)
2.270.000
1.630.000
890.963
893.000
720.000

Ülkemizde tarım sektörü mevsimlik işçileri demografik verilerine göre; %10’u 5 yaş altı, %40’ı
6-14 yaş grubundadır (Afşar ve Işık, 2018:183) ve %40.-50’ye yakını zor koşullarda
çalışmaktadır. Bu sayı resmi verilere göre 500 bin dolaylarındadır. Bu işçi çocukların %66’sı
%66'sı düzenli iş yerinde, %30,4’ü tarla-bahçede, %3'ü seyyar sabit olmayan iş yeri veya pazar
yerinde, %0,5’i ise evde çalışmaktadır (https://www.ilo.org/ankara/projects/child-labour/lang-tr/index.htm). Mevsimlik tarım işçisi çalışma bölgelerine giderken çocuklarını da
beraberlerinde götürerek ilkel yaşam ve ağır iş koşullarında çalışmaktadırlar. Buralarda
çocuklar aile gelirine katkıda bulunmak için yaşlarına uygun ağır tarım işlerinde çalışmaktadır.
Türkiye’nin farklı bölgelerinde fındık, pamuk, pirinç, şekerpancarı, narenciye, tütün gibi
tarımsal alanlarda hasat ve çapa gibi yaşlarına göre ağır işlerde çalışmaktadır.
Şanlıurfa, Adıyaman, Adana, Batman, Diyarbakır ve Gaziantep illerinde 115 okulda yapılan
araştırmaya göre (2007); öğrencilerin %9,82’i çalışmak zorunda kalarak eğitimlerine ortalama
38,5 gün ara vermektedirler. Sonbaharda hasat mevsimi olması nedeniyle ortalama 32,6 gün
eğitime geç başlamaktadırlar. Bu durum öğrencilerde önemli bir eğitim açığına neden
olmaktadır. Tarımda istihdam edilme nedeniyle eğitime katılmayan çocuk oranı erkeklerde
%6,9, kadınlarda %31.6’dır. Aynı araştırmada söz konusu çocukların haftanın 7 günü ortalama
12 saat çalıştığı belirlenmiştir. Ortalama işe başlama yaşları 9.4’tür (Dayıoğlu ve Gündüz
Hoşgör, 2010). Bu çocukların karşılaştığı risklerin başında geri dönülmez gelişme ve yetişme
imkânından mahrum kalmak gelmektedir. 0-18 yaş döneminin insan yaşamındaki fiziksel,
zihinsel, psikolojik ve sosyal değişimlerin en hızlı yaşandığı büyüme ve gelişme dönemi olduğu
olduğundan çocuk işçilerin tehlikeli işlerde çalışmasının olumsuz etkileri, yetişkinlere oranla
daha fazladır (Şahin, 2009:21). Örneğin; ağır yük taşıyan bu çocukların omurga ve leğen
kemiklerinde deformasyonlar sık rastlanmaktadır (Oy, 2001).
2014 yılı SGK istatistik yıllığına göre tarım, ormancılık, bahçecilik, balıkçılık ve canlı
hayvanlarla çalışma gibi işlerde meydana gelen iş kazası 1.300’tür. Yine aynı yıllığa göre
yaralanma türleri; yara ve yüzeysel yaralanmalar, çıkık, burkulma ve incinmeler, kemik
kırıkları, yanık, haşlanma ve donma, zehirlenme ve enfeksiyonlar şeklinde sıralanmaktadır.
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2016’da iş kazası sonucu yaşamını yitirenlerin %%2’si 14-15 yaş, %5’i 16 yaş, %5’i 17 ve %15
18 yaşındadır.10
Hanehalkı İşgücü Araştırması’na göre (2020) çocukların %12,9’u aşırı sıcak/soğuk ya da aşırı
nemli, %10,8’i kimyasal madde, toz, duman veya zararlı gazların bulunduğu ve fiziksel sağlığı
olumsuz etkileyen ortamlarda çalışmaktadır. Bu ortamlarda çalışan çocukların %6,4’ü kaza
riski ile karşılaşmış, %1,3’ü yaralanmış ya da sakatlanmıştır. Bu kadar zor koşullarda çalışan
çocukların yaşadığı diğer bir sorun ise %0,1'inin fiziksel, sözlü ya da psikolojik şiddete maruz
kalmalarıdır. Diğer bir sorun tarım alanında çalışan çocukların bazen üretimde, bazen oyun
alanında bulunmalarıdır. Bazen işletme içinde bazen de sahada bulunan tarım makinelerini
oyun olarak görebilmektedirler. Herhangi bir güvenlik önlemi alınmayan bu makineleri
çocuklar bir oyuncak olarak ve oyunun bir parçası gibi görmektedir. Bazen bu makinelerin
korunmasızlığı çocukların onları çalıştırma isteğini tahrik edebilmektedir. Çocuk işçiliği kritik
bir hane hayatta kalma stratejisi olabilirken karşılaşılan olumsuz sonuçlar onu uzun vadede
şüpheli bir yatırım haline getirmektedir (Kwankye, 2012; Ertürk ve Dayıoğlu, 2004).
Türkiye’de çocuk işçiliğinin başlıca nedeni ailenin gelirinin düşük olmasıyla birlikte alt
nedenlere inildiği zaman bunun demografik, gelir dağılımı, göç, çarpık kentleşme gibi çeşitli
nedenleri vardır.
Türkiye’de çocuk işçiliğinin nedeni olarak nüfusun demografik yapısı
Türkiye nüfusunun en önemli özelliklerinden biri genç olmasıdır. 1965’te 0-14 yaş grubu
nüfusun oranı %41,9 iken ilerleyen yıllarda düşüş eğilimi başlamış ve 2018'de bu oran %23,4'e,
2020’de %22,8’e düşmüş, 65 ve yukarı yaş oranı % 8.5’e yükselmiştir. Çalışma çağı olarak
tanımlanan 15-64 yaş aralığı nüfus oranı 2007’de %66,5 iken 2020’de %67,7’e yükselmiştir.
Nüfus giderek yaşlanmaktadır.
Grafik 2. Nüfus piramidi, (2007-2020)

Kaynak: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=The-Results-of-Address-Based-PopulationRegistration-System-2020-37210&dil=2

10

https://www.mmo.org.tr/sites/default/files/ISG%20raporu%202018.pdf.
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Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2020 verilerine göre Türkiye'de ikamet eden
nüfus önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaşmıştır.
Nüfusun %50,1’i (41.915.985 kişi) erkek, %49,9’u (41.698.377) kadındır
(https://www.tuik.gov.tr). Nüfusun 22.750.657’si 0-17 yaş aralığındadır. Bunların %51,3’ü
erkek, %48,7’si kadındır. BM tanımına göre 1970’te toplam nüfusun %48,5’ini 0-17 yaş
grubunda iken 1990’da %41,8’e, 2020’de %27.2’ye düşmüştür.11 Ancak bu oran AB üyesi 27
ülke nüfusundaki çocuk nüfus oranından daha yüksektir12. 2020 yılı AB çocuk nüfus oranı
ortalaması %18,2’dir. Bu ülkeler içinde %24,2 ile İrlanda, %21,6 ile Fransa, %21,1 ile İsveç en
çok çocuk nüfus oranlarına sahiptir. %16,4 ile Almanya, %15,9 ile Malta ve %15,8 ile Almanya
nüfusun en düşük olduğu AB ülkeleridir. Bu durum Grafik 3.te görülmektedir.

11
12

https://data.tuik.gov.tr/Bulten/GetBultenPdf?id=37228
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Cocuk-2020
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Grafik 3. Türkiye’deki çocuk nüfus oranının Avrupa birliği üye ülkeleri ile karşılaştırması,
2020

Kaynak: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Statistics-on-Child-2020-37228&dil=2
Çocuk işçiliğinin kronik nedeni olarak gelir dağılımı adaletsizliği
Türkiye’de gelir dağılımı cumhuriyetin kurulduğu günlerden beri devam etmektedir. Gelir
dağılımındaki adaletsizlik Türkiye’de toplumsal tüm sorunların başlıca nedenidir. 2020 yılında
Türkiye’de en yüksek %20’lik grubun toplam gelirden aldığı pay %47,5, en düşük gelire sahip
%20’lik grubun aldığı pay %5.9’dur. Milli gelirden bu kadar düşük düzeyde pay alan %20’lik
grupta yer alan ailelerin çocuklarını işçiliğe zorlaması kaçınılmaz olmaktadır. Zor koşullarda
ve tehlikeli işlerde çalmak zorunda kaldığı için eğitime katılamayan bu çocuklar hanehalkı
bütçesine %17’lik bir katkıda bulunmaktadır (Bakırcı, 2004).
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TÜİK (2004) Hanehalkı Bütçe Anketi sonuçlarından elde edilen Yoksulluk Çalışması verilerine
göre halkın yaklaşık 909 bini açlık sınırının altında yaşarken, 17 milyon 991 bini yoksulluk
sınırının altında yaşamaktadır.13
Türkiye’de çocuk işçiliğinin temel nedenleri arasında kişi başına düşen GSMH’nın düşük
olması, gelir dağılımı adaletsizliği, yüksek işsizlik oranı, eğitime ulaşmada yaşanan zorluklar,
çarpık kentleşme, çocuk işçilerin ucuz işgücü olarak görülmesi ve çalışmaya ilişkin mevzuat
eksiklikleri bulunmaktadır (Günöz, 2007:1). Dünya Bankası verilerine göre14; açlık,
konutsuzluk, doktora ulaşamamak, okula gidememek ve eğitimden mahrum olmak, gelecek
korkusu, sağlıklı olmayan ortamlar nedeniyle çocukların hastalık yüzünden kaybedilmesi gibi
bütün sorunlar ne yazık ki yoksulluğun ve gelir adaletsizliğinin ortaya çıkardığı temel
sonuçlarıdır.
Türkiye’de çocuk işçiliğinin nedeni olarak köyden kente göç
Göç; coğrafi mekân değişikliği sürecinde ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel boyutlarda
toplumsal yapıyı değiştiren nüfus hareketliliği olarak tanımlanmaktadır (Sağlam, 2006:34).
2016-2017 yıllarına ait verilere göre 2.256.083 kişi tarımsal gelir yetersizliği ve terör nedeniyle
bölgeler arasında göç etmiştir. Türkiye tarım sektöründe mevsimlik tarım göçü gö zardı
edilemeyecek gerçeklerden biridir. Türkiye’de az topraklı veya yararlanılabilir toprağa sahip
olmayan aileler geçimlerini sağlayabilmek için tarım işçiliğine yönelmektedir. Yoksul aileler
fındık, pamuk, pirinç, şeker pancarı, narenciye, tütün gibi ürünlerin hasat etmek için
çocuklarıyla birlikte genellikle Karadeniz ve Güneydeki Anadolu illerine göçmekte ve hasat
bittiğinde geri dönmektedirler (Fereli vd., 2016). Türkiye’de ana işgücünü mevsimlik tarım
işçileri oluşturmaktadır (Arslan, 2016:1137). Türkiye’de tarım sektörü çalışanı mevsimlik
işçilerin 3-4 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir (Şen ve Altın, 2018). Bunların
%49.7’si kadın, %50.3’ü erkektir.
Mevsimlik tarım işçileri kendilerine veya başkalarına ait tarım alanlarında ekim, dikim,
yetiştirme, ilaçlama ve hasat gibi tarım faaliyetlerinde çalışmaktadır. Mevsimlik tarım
işçiliğinde ücretli ya da gündelikle veya ayni ödeme karşılığı, sözleşmeli ya da sözleşmesiz
gezici ve geçici çalışma sözkonusudur (Sarper, 2009). Türkiye’de mevsimlik tarım göçü olarak
adlandırılan bu tür istihdamda insanlar yılın belli dönemlerinde tarımsal alanlarda çalışmak
üzere göç etmektedir (Afşar ve Işık, 2018). Mevsimlik tarım göçünün temel nedeni bu göçü
yaşamak zorunda kalan işçilerin kendi yaşam alanlarında geçimlerini sağlayamamasıdır (Yiğit
vd., 2017). Mevsimlik tarım işçileri çalışma bölgelerine giderken aile ekonomisine katkıda
bulunmaları için çocuklarını da yanlarında götürmekte çocuklar ilkel yaşam ve ağır iş
koşullarında ağır emek gücü gerektiren tarımsal faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Sayıları 500
bin dolaylarında olan ve çoğunluğu 15 yaşın altı bu çocukların yaklaşık ½’si uzun saatler aşırı
sıcak ya da soğuk havaya maruz kalmaktadır.
Türkiye’de çocuk işçiliğinin kültürel nedenleri
Türkiye’de hane başına çocuk sayısı kırsal bölgelerde görece fazladır ve bunun temel nedeni
çocuğun emek gücünden yararlanma düşüncesidir. Emek yoğun tarımsal aile işletmelerinin
yaygın olduğu Türkiye’nin kırsal kesimlerinde çocuk yetiştirilmesi gereken insanlar olarak
değil, emeğiyle ailenin yükünü omuzlaması gereken insanlar olarak görülür.
13
14

https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Income-and-Living-Conditions-Survey-2020-37404
(https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Income-and-Living-Conditions-Survey-2020-37404).
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Bunun sağlam bir kültürel altyapısı vardır. Çok eşliliğe ve çocuk gelinlere bu bölgelerde sık
rastlanır ve burada temel amaç çok çocuk sahibi olmak değil, çok fazla tarım işçisine sahip
olmaktır. Nitekim yapılan bir araştırmaya göre tarım işçisi çocukların ½’den çoğu 6 veya daha
çok kardeşlidir. Bu durum çok çocuklu kalabalık aile yapısının çocuk işçiliği riskini
yükselttiğini bulgulayan birçok araştırmayı doğrular niteliktedir (Tanır, 2009; Havlioğlu ve
Koruk, 2013; Davran vd., 2014; Kucur, 2016; Güngör ve Erdurak, 2016). Çocuk başına düşen
ortalama kardeş sayısı ise 6,6’dır (Gülçubuk vd., 2003). Kız çocukların hor görülüp, erkek
çocukların arzu edilmesi bu varsayımı doğrulayan kültürel bir durumdur. Tarım bölgelerindeki
çocukların tarımsal faaliyetlerde ailelerine yardım etmesi kültürel olarak çocuğun görevidir.
Toplumsal cinsiyet normları ve eğitim konusunda ebeveynlerin kültürel inançları ve tutumları
ile çocuk işçiliği konusundaki kararları yakından ilişkilidir (Buchmann, 2000). Ebeveynlerin
cinsiyet normları, çocuk eğitimi ve çocuk işçiliği konusundaki kültürel anlayışı
şekillendirmektedir (Gaskins, 1996). Türkiye’de özellikle gelir ve eğitim düzeyi düşük aileler
çocuklarının belirli bir seviyeye kadar eğitim almasını yeterli bulmakta ve daha sonra çocuğun
çalışmasını olağan görmektedir (Erbay, 2008:25). Yapılan araştırmalarda çocukların %25’i
okul masraflarını karşılayamadıkları için %18’i derslerde başarısız oldukları için %15’i aileleri
okumalarına izin vermediği için %8’i okumanın yararına inanmadığından eğitime
katılmadıklarını belirtmişlerdir. Bu sonucu doğuran arka planda ailenin eğitim ve bilinç
seviyesi gibi kültürel etkenler vardır (https://www.tarimorman.gov.tr). Çocuk işçilerin mensup
olduğu ailenin eğitim seviyesinin düşüklüğü ailenin yoksulluğu ile doğrudan ilişkilidir.
Eğitimsiz ve yoksul ailelerde yoksulluk bir kader olarak görülmekte ve ortaya yoksulluk kültürü
diye bir kültür çıkmaktadır. Bu aileler yaklaşık 4–7 ayını bulundukları yerin dışında (Erbay,
2008:17) çadırlarda ve konteynerlerde her tür insani koşuldan mahrum bir şekilde
sürdürmektedirler.
Sonuç
Çocuk emeğinin üretim amaçlı olarak kullanımını ifade eden çocuk işçiliği günümüzde
güncelliğini korurken, tarım sektöründe çocuk işçiliği dünyada önemli bir sorun olmaya devam
etmektedir. Çocuk işçiliği beraberinde yasal kısıtlamalar, aile işçiliğinden muafiyet, yetersiz
veya mesleki olmayan kontrol mekanizmaları ve eğitime katılamama gibi problemleri
getirmektedir (Yeshanew, 2016). Bunun yanı sıra ucuz işgücü talebi, eğitimsizlik, sahipsizlik,
çocuk emeğinin sömürülmesi ve bu konulardaki farkındalık oranının düşük olması ve mevzuat
Yetersizliği çocuk işçiliğinin sürmesine sebep olmaktadır.
Türkiye’de tarım sektöründe çocuk istihdamının başlıca nedeni çocuk işçisi olan çocukların
ailelerinin aşırı yoksul olmalarıdır. İŞKUR verilerine göre kırsal kesimde yaşayan ailelerin
%30.2’sinin kendi toprağı bulunmamaktadır (Yeniay, 2011:59). Bu durum kırsaldaki topraksız
aileleri başkalarının tarım faaliyetlerinde çalışmaya yöneltmektedir (Gülçubuk, 2012:75).
Kesin veriler bulunmamakla birlikte başkalarının topraklarında çalışmak durumunda kalanların
%25-30’unu çocuklar oluşturmaktadır. Bu oranlar çocuk işçiliği sorununun ne ölçüde yaygın
ve ne ölçüde önemli bir sorun olduğunu göstermektedir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çocuk işçiliği sorunu ile mücadele çalışmaları birçok
kurumun koordinasyonuyla yürütmektedir. ILO tarafından 1992-1993 yıllarından itibaren IPEC
projesi başlatılmıştır. Programa katılan ülkeler çocuk işçiliği ile mücadele çerçevesinde
stratejiler gerçekleştirmektedirler. Türkiye çocuk işçiliği ile mücadelede olan kararlılığını,
IPEC’e katılarak ortaya koymuştur.
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IPEC kapsamında çeşitli projeler geliştirilmiştir. Türkiye’de eğitim yoluyla çocuk işçiliğiyle
mücadele (tarladan okula) projesi (2004-2008), çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin ortadan
kaldırılması projesi (2005-2007), mevsimlik gezici tarım işçilerinin çalışma ve sosyal
hayatlarının iyileştirilmesi projesi (2010-2013), çocuk işçiliğinin önlenmesinde yerel
kaynakların etkinleştirilmesi projesi (2012-2014), fındık tarımında çocuk işçiliğinin önlenmesi
projesi (2015-2017) bunlar arasındadır. Bütün bu gayretlere ve yürütülen projelere rağmen
Türkiye’de özellikle tarım sektöründe çocuk işçiliği sorunu devam etmektedir. Bunda yukarıda
da ifade edildiği gibi Türkiye’nin orta gelir tuzağından bir türlü kurtulamaması, gelir
adaletsizliği sorununu çözememiş olması, ülkenin insan kaynakları planlamasının yanlış ve
yetersiz olması, eğitim olanaklarının yetersizliği, yanlış kültürel ve dinsel inançlar, köyden
kente göçün getirdiği toplumsal sorunlar belirleyici olmaktadır. Bu sorunlar OECD ülkeleri
arasında Türkiye’nin en yüksek çocuk yoksulluk oranına sahip olması gerçeğini yaratmaktadır.
Türkiye’de çocuk istihdamının yüksek olmasının temel nedenlerinden biri yoksulluktur. Çocuk
yoksulluğu, çocuk açısından ailede yaşanan yoksulluğun çocuğa yansımasını ifade etmektedir
(Yolcuoğlu, 2015:110). Yoksulluğu bir kader olarak yaşayan bu çocuklar genellikle çok
çocuklu ailede doğan çocuklardır. Bu çocukların diğer bir özelliği ise kırsal alanda eğitim
olanaklarından yoksun büyüyen çocuklar olmalarıdır. Bunların çoğu çok eşli ailelerde doğmuş,
bazıları köyden kente göç ederek varoşlarda son derece elverişsiz koşullarda büyüyen
çocuklardır. Bu çocukların aileleri köydeki yoksulluktan kurtulmak için kente göç etmiş ancak
kente de yoksulluk kıskacından kurtulamayan ailelerdir. Kentin varoşlarının her türlü çağdaş
imkânlardan mahrum bir biçimde çok düşük bir gelirle yaşama tutunmaya çalışmaktadırlar
(Yolcuoğlu, 2015). Türkiye’de yoksulluğun önlenememesi çocuk işçiliğinin engellenememe ve
önlenememe sebebidir. Çocuk işçiliğinin önlenememesi durumu ilgilileri çocuk işçiliğinin en
kötü biçimleri ile mücadeleye sevk etmektedir (Avşar ve Öğütoğulları, 2012). Nihayet çocuk
işçiliğinin temel nedeni sayılan yoksulluk ancak uzun vadede ortadan kaldırılacak çok boyutlu
bir sorundur (Erdoğan ve Uyan Semerci, 2019). Bu sorunun üstesinden gelmek ekonomik ve
siyasi istikrarsızlığın fazla olduğu Türkiye’de kolay değildir. Türkiye’de yoksulluk sadece bir
ekonomik sorun değil aynı zamanda bir zihniyet ve kültürel/dinsel nedeni olan çok boyutlu bir
sorundur. Yapılan araştırmalar ekonomik şartlar iyileştirildiğinde dahi çocuğu gelir kaynağı
olarak görme ve eğitimi boşa harcanan zaman olarak değerlendirme gibi kültürel nedenler
bulunmaktadır. Bu nedenle çocuk işçiliğinin önüne geçebilmek için ailelerde kültürel ve
zihinsel değişimin yaşanması gerekmektedir (Yılmaz, 2017).
TÜİK (2016) verilerine göre Türkiye nüfusunun %20,7’si tarım sektöründe çalışmaktadır.
Bunların yaklaşık 5.5 milyonu mevsimlik tarım işçisi statüsündedir (Selek Öz, 2016; Çelik vd.,
2015; Aslan, 2020:2). Çocuk işçiliği konusunda sorun sadece bir Türkiye sorunu değil bir dünya
sorunudur. Dünya genelinde çocuk işçilerle ilgili pek çok araştırma yapılmıştır. Ancak konuya
ilişkin en yetkin kuruluş olan ILO’nun istatistikleri dahi çocukların hangi tehlikeli şartlarda,
hangi sürelerle, hangi görevlerde ve neler yaptığına dair güvenilir bilgi sunamamaktadır
(https://www.unicef.org/turkey/). Kayıt dışı durumların da olduğu düşünüldüğünde, gerçek
rakamlara ulaşmak kolay değildir. Güvenilir verilerin olmaması çocuk işçiliği konusunda
tedbirlerin alınmasını zorlaştırmaktadır.
Türkiye’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çocuk işçilikle mücadele etmek ve çocuk
işçiliğini önlemek amacıyla 2013-2017 yılları için “Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal
Programı hazırlamıştır. Aynı bakanlık 2018 yılını “Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Yılı” ilan etmiş
ve ulusal bilinçlendirme kampanyaları yapmıştır. Bununla birlikte çocuk işçiliğini doğuran
sorunların kökenine inilmeden tüm bu çabalar olumlu bir sonuç doğurmamıştır.
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Konuya nereden bakılırsa bakılsın yoksulluğun çocuk işçiliğin temel nedeni olmaya devam
ettiği görülmektedir. Yoksulluğu ve gelir adaletsizliğini önlemeden çocuk işçiliğini önlemenin
kolay olmayacağını bunun da uzun yıllar alacağını belirtmek gerekir.
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ÖZET
Tarihsel süreçte gelişmişlik düzeyine bağlı olarak toplumların tarım sektöründeki yeri sürekli
değişim göstermektedir. Bu değişimin temel nedeni toplumsal yapılarda sektörlerin ağırlığının
değişim göstermesidir. Toplumsal değişimin ilk aşamasında tarımın dışında sanayi, finans ve
hizmet sektörü gibi sektörler oluşmayınca, tarımın ekonomideki payı yüksekti. Bu yükseklik
doğal olarak tarımdaki istihdamda yoğunlaşmaya neden oldu. Bununla birlikte zamanla diğer
sektörlerin ekonomideki yeri ve önemi artınca tarım sektörünün göreli önemi azalmaya başladı.
Bu araştırmada toplumlar; hizmet, finans, sanayi ve tarım toplumları açısından karşılaştırmalı
olarak incelenecek, tarımsal istihdamın cinsiyete dayalı yapısı hem toplumsal cinsiyet rolleri,
hem de somut göstergeler üzerinden analiz edilerek tarım sektörünün cinsiyete dayalı profili
ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. Bu yolla Türkiye’de hem toplumsal cinsiyet rolleri hem de
kadınların tarımda istihdam yoğunlaşmasındaki değişimin nedenleri belirlenmeye
çalışılacaktır. Belli bir sektördeki değişimi belli dönemler itibariyle incelemeye uygunluğu
nedeniyle araştırmada betimsel istatistik tekniğinden yararlanılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Tarım Sektörü, Tarımsal İstihdam, Kadın İstihdamı, Betimsel İnceleme,
Toplumsal Yapı
GENDER-BASED STRUCTURE OF AGRICULTURAL EMPLOYMENT IN
TURKEY: A DESCRIPTIVE INVESTIGATION
ABSTRACT
In the historical process, depending on the development level of societies, their place in the
agricultural sector has constantly been changing. The main reason for this change is the change
in the weight of sectors in social structures. In the first stage of social change, when sectors
such as industry, finance, and service were not formed other than agriculture, the share of
agriculture in the economy was high. This height naturally led to an intensification of
employment in agriculture.
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However, as the place and importance of other sectors in the economy increased over time, the
relative importance of the agricultural sector began to decrease. In this research, societies; will
be examined comparatively in terms of service, finance, industrial and agricultural societies. In
this research, the gender-based structure of agricultural employment will be analyzed through
gender roles and concrete indicators, and the gender-based profile of the agricultural sector will
be tried to be revealed. In this way, it will try to determine the reasons for the change in gender
roles and women's employment concentration in agriculture in Turkey. For this purpose, the
descriptive statistics technique will be used in the research due to its suitability to examine the
change in a particular sector in specific periods.
Keywords: Agricultural Sector, Agricultural Employment, Women's Employment, Descriptive
Analysis, Social Structure
GİRİŞ
Toplumlar genel olarak ilkel toplum, avcı ve toplayıcı toplum, tarım toplumu, sanayi toplumu
ve sanayi sonrası veya post modern toplum olarak sınıflandırılmaktadır. Marks ise toplumları;
ilkel komünal toplum, köleci toplum, feodal toplum, kapitalist toplum ve komünist toplum
olarak sınıflandırmaktadır. Bu tür sınıflandırmaları hatırlatmak toplumsal yapılarda sektörlerin
yerini ve önemini belirlemek açısından önem taşımaktadır. Toplumlar içinden geçtiği aşamaya
göre farklı davranış kalıpları, üretim ve tüketim alışkanlıkları geliştirmektedir. Toplumların
içinde yaşadıkları üretim koşullarının değişmesi ile birlikte, üretime konu olan mal ve
hizmetlerde değişiklik olmaktadır. İlkel toplumlarda tarım ile başlayan üretim süreci yerini
aletli üretime ve ardından makinalı üretime bırakmıştır (Alçın, 2015:76). Avcı-toplayıcı
kültürle yaşayan, çoğunlukla yerleşik bir düzeni olmayan ilkel toplumlarda kadınlar ve erkekler
arasında doğal bir iş bölümü oluşmaktadır. Bu toplumlarda erkekler avcılık, kadınlar ise
toplayıcılık yapmaktadır. Görece ilerleme göstermiş olan toplumlarda ise, erkekler ve kadınlar
daha önceden öğrenilmiş teknikleri uygulamaktadırlar. Erkekler uzak yerlere gidebilmekte,
tarım aletleri yapabilmekte, daha büyük hayvanları avlayabilmekteydiler. Kadınlar ise ateşin
yanmasını sağlamak, çanak-çömlek işleri yapmak, iplik eğirmek gibi işleri yapmaktaydılar
(Mandel, 2008:23-26; Bingöl ve Meçik, 2021:588). İlkel toplumdan sonra gelen tarım
toplumları küçük topluluklar halinde, derebeyler ya da toprak sahiplerinin himayesi altında
yaşamaktaydılar.
Tarım toplumlarındaki ekonomik sistem, toprak sahiplerine gelir yaratmak üzerine kuruluydu
ve üretim genellikle kendilerine yetecek şekilde piyasa değeri bulunmayan temel yiyecek
mallarının üretimine dayalıydı. Üretim fazlası malları saklamak, ürünleri uzak pazarlara
götürüp satmak, ya da teknoloji geliştirmek gibi girişimlerde bulunuluyordu (Toffler, 1981:64;
Sağlam, 2018:74). Tarım toplumlarında temel ekonomik faaliyetler, doğaya bağlı tarım, el
sanatları ve kısmen hizmetler aracılığı ile sağlandığından loncalar aracılığıyla küçük esnaf
şeklinde bir örgütlenme biçimi ortaya çıkmıştı. Lonca teşkilatı basit iş bölümüne dayalı bir
yapıydı ve üretilen mal ve hizmetler sipariş üzerine yapılmaktaydı. 16. yüzyıl sonuna
gelindiğinde loncaların örgütlenme biçimi pazar ihtiyacını karşılayamaz hale gelmişti.
Loncalara ham madde temin eden ve onların ürünlerini pazarlayan tüccarlar ortaya çıkmıştı.
Böylece basit iş bölümüne dayalı üretiminin yerini yığın üretim almış; toplumsal yapı, sanayi
toplumu adı verilen yeni bir sosyal yapıya dönüşmüştür (ATA-AÖF, 2011:4-5; Fidan, 2003).
Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişte tarımsal faaliyetler sermaye birikimi olarak
kullanılmaya devam etmiş ve tarım sektörü kalkınmada birincil sektör olarak rol oynamıştır.
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Tarım toplumlarında güç toprak sahiplerinin elinde bulunmakta iken sanayi toplumlarında ise
güç sermaye sahibi işverenlerin eline geçmiştir (Yücel ve Çalışkan, 2020:527; Kaypak,
2011:120). Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile birlikte istihdam piyasasında vasıflı
kol gücünün yerine beşerî sermayenin de önemli olduğu hizmetler sektörü çevresinde
örgütlenmiştir (Fidan, 2003). Sanayi ve tarım toplumlarında bilgi önemli bir yer tutmakla
birlikte bilgi toplumunda diğerlerinin aksine toplumun eksenini bilgi oluşturmaktadır. Tarım
toplumunda işgücünün temel yapısı insanların fiziksel gücü iken, sanayi toplumunda iş bölümü
ve standartlaştırılmış pazar ekonomisidir. Bilgi toplumunda ise bilginin artık kurumsal bir
kimliği bulunmaktadır (Meder, 2001:71). Sanayi toplumlarında amaç aynı ürünleri ve
hizmetleri bol miktarda ve ucuza üretmek iken, bilgi toplumlarında amaç kar maksimizasyonu
yanında değişkenlik gösteren müşteri ihtiyaçlarına uyum sağlamak, müşteri memnuniyeti ve
daha fazla müşteriye ulaşmaktır (Tonta ve Küçük, 2005:5)
Toplumsal gelişim sürecinde sektörlerin ağırlıkları sürekli değişim göstermiştir. Tarım
toplumlarında temel istihdam alanı tarım sektörü, sanayi toplumunda tarımsal faaliyetlerinde
sermaye girdisi olarak destek sağladığı sanayi sektörü, bilgi toplumlarında ise hizmet
sektörünün görece ağırlıklarının fazla olduğu bir sektör yapısı söz konusudur. Bu çalışmanın
amacı toplumların hizmet, sanayi ve tarım toplumları açısından karşılaştırmalı olarak
incelenmesi ve tarımsal istihdamın cinsiyete dayalı yapısının hem toplumsal cinsiyet rolleri,
hem de somut göstergeler üzerinden analiz edilerek tarım sektörünün cinsiyete dayalı profilinin
ortaya çıkarılmasıdır. Bu amaçla, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Birleşmiş Milletler Gıda
ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), İktisadi İşbirliği ve Kalkınma
Teşkilatı (OECD) gibi kurum ve kuruluşlardan ve ilgili literatürden yararlanılmıştır.
TÜRKİYE’DE SEKTÖRLERE GÖRE İSTİHDAMIN GENEL YAPISI
Kırsal kadın emeği ve kadınların kırsal ekonomiye katılımı, gelişmekte olan ülkelerde kırsal
kalkınma ve toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri üzerine yapılan araştırmalar önemini hiçbir zaman
kaybetmemiştir. Bunun temel nedeni, kırsal kesimdeki kadınların çoğunlukla, toplumsal
cinsiyete dayalı ilişkiler, politikalar ve tarım piyasasındaki kaynaklara erişim eksikliği
nedeniyle marjinalleştirilmiş ve dezavantajlı tarım işçilerinin olmasından kaynaklanmaktadır
(Sefer, 2020:192). Türkiye’de sektörlere göre istihdam edilenlerin yıllara göre iktisadi faaliyet
kolları ve dağılımı, cinsiyete göre istihdam edilenlerin sayısı ve oranı, cinsiyet temelli
ekonomik faaliyetlere göre istihdam edilenler, cinsiyet temelli işteki duruma göre istihdam
edilenler, cinsiyete göre istihdam payı, cinsiyete göre seçilmiş göstergeler, Tablo 1’de
gösterilmiştir.
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Tablo 1: İstihdam edilenlerin yıllara göre iktisadi faaliyet kolları ve dağılımı
Yıllar Tarım
%
Sanayi
%
İnşaat %
Hizmet
%
Toplam
5.014
25,5
4.241
21,6
1.097
5,6
9.281
47,3
19.633
2005
4.653
23,3
4.362
21,9
1.192
6,0
9.726
48,8
19.933
2006
4.546
22,5
4.403
21,8
1.231
6,1
10.029
49,6
20.209
2007
4.621
22,4
4.537
22,0
1.238
6,0
10.208
49,5
20.604
2008
4.752
23,1
4.179
20,3
1.305
6,3
10.380
50,4
20.615
2009
5.084
23,3
4.615
21,1
1.434
6,6
10.725
49,1
21.858
2010
5.412
23,3
4.842
20,8
1.680
7,2
11.332
48,7
23.266
2011
5.301
22,1
4.903
20,5
1.717
7,2
12.016
50,2
23.937
2012
5.204
21,2
5.101
20,7
1.768
7,2
12.528
50,9
24.601
2013
5.470
21,1
5.316
20,5
1.912
7,4
13.235
51,0
25.933
2014
5.483
20,6
5.332
20,0
1.914
7,2
13.891
52,2
26.621
2015
5.305
19,5
5.296
19,5
1.987
7,3
14.617
53,7
27.205
2016
5.464
19,4
5.383
19,1
2.095
7,4
15.246
54,1
28.189
2017
5.297
18,4
5.674
19,7
1.992
6,9
15.774
54,9
28.738
2018
5.097
18,2
5.561
19,8
1.550
5,5
15.872
56,5
28.080
2019
4.716
17,6
5.497
20,5
1.538
5,7
15.060
56,2
26.812
2020
Kaynak: TUİK, İşgücü İstatistikleri
2020 yılında Türkiye’deki istihdam edilenlerin tarım, sanayi, inşaat ve hizmetler sektörleri
içindeki payları sırasıyla %17,6, %20,5, %5,7 ve %56,2 olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıl
ile karşılaştırıldığında sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,7 puan, inşaat
sektörünün payı 0,2 puan artarken, tarım sektörünün payı 0,6 puan, hizmet sektörünün payı 0,3
puan azalmıştır. Tarım sektöründe 2020 yılında 4 milyon 716 bin kişi, sanayi sektöründe 5
milyon 497 bin, hizmet sektöründe 15 milyon 60 bin ve inşaat sektöründe 1 milyon 538 bin kişi
istihdam edilmiştir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında istihdam edilenlerin sayısı tarım
sektöründe 381 bin, sanayi sektöründe 64 bin, inşaat sektöründe 12 bin, hizmet sektöründe 812
bin kişi azalmıştır. 2005 yılında tarımsal istihdam oranı %25,5 iken 2020 yılına gelindiğinde
bu oran %17,6’ya kadar gerilemiştir. Bu değer tarımsal istihdam oranında %7,9 oranında
azalma olduğu anlamına gelmektedir. TÜİK verilerine göre tarım sektöründe istihdam edilen
kişi sayısı 2005 yılında 5 milyon 14 bin kişiyken, 2020 yılı itibariyle 4 milyon 157 bin kişiye
gerilemiştir. Bu da son 15 yılda, 857 bin kişinin tarım sektöründen uzaklaştığı anlamına
gelmektedir. Bu azalma Türkiye’de tarım sektöründe işletme sahiplerinin yerli tarım işçisi
yerine daha ucuza ve kayıt dışı yabancı göçmen işçi çalıştırmalarından kaynaklanmaktadır
(Tarım Orman Şurası, t.y:22).
Tablo 2: Cinsiyete göre istihdam edilenlerin sayısı ve oranı (2016-2020)
Kadın (bin)
%
Erkek (bin)
%
Toplam (bin)
2016

8.312

2020

8.306

30,6

18.893

69,4

26,3
18.506
59,8
Kaynak: TUİK, İşgücü İstatistikleri
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2020 yılında kadınların ve erkeklerin toplam istihdam oranı %42,8’dir. 2016 yılına göre
istihdam oranında %3,5’lik bir azalmanın olduğu görülmektedir. 2016-2020 yılları
karşılaştırıldığında kadınların istihdam oranı 2016 yılında %30,6 iken, 2020 yılına gelindiğinde
%26,3’e gerilemiştir. Aynı şekilde tarımda istihdam edilen erkeklerin oranı 2016 yılında %69,4
iken 2020 yılına gelindiğinde bu oran %59,8’dir. Söz konusu azalma oranı %9,6 düzeyindedir
ve bu daha önce belirtildiği gibi Türkiye’de son yıllarda ucuz emek gücünün sağlayıcısı olan
kayıt dışı göçmen işçilerden kaynaklanmaktadır.
Tablo 3: Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın sektörel dağılımı (bin kişi)
Bir Önceki Çeyreğe Göre
Bir Önceki Yılın Aynı
2. Çeyrek 2021
Fark
Çeyreğine Göre Fark
Sektörler
Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın
Toplam
Tarım
2.904
1.966
4.870
-8
-13
-21
36
69
106
4.600
1.473
6.073
85
58
143
564
195
758
Sanayi
1.749
83
1.832
90
9
99
402
4
406
İnşaat
10.302
5.159
15.461
119
41
160
785
390
1.176
Hizmet
Toplam
19.554
8.680
28.234
285
93
379
1.786
658
2.444
Kaynak: TUİK, İşgücü İstatistikleri
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı II. çeyreğinde bir önceki
çeyreğe göre tarım sektöründe 21.000 kişi azalırken, sanayi sektöründe 143.000 kişi, inşaat
sektöründe 99.000 kişi, hizmet sektöründe 160.000 kişi artmıştır. Türkiye’de İstihdam edilen
aktif nüfusun %17,2'si tarım sektöründe, %21,5'i sanayi sektöründe, %6,5'i inşaat sektöründe,
%54,8'i ise hizmet sektöründe yer almaktadır. Tarım sektörünün Türkiye ekonomisindeki
önemi nispi olarak azalmış olmakla birlikte, tarımdan yurt içi gıda gereksiniminin sağlanması,
sanayi sektörü için girdi temin etmesi, ihracattaki payı ve istihdama yaptığı katkı açısından
tarım sektörü diğer sektörler arasında önemini korumaktadır. 2020 yılında orman ve balıkçılık
dâhil olmak üzere tarımın GSYH’ya katkısı 337.160 milyar Türk lirası, tarımın GSYH içindeki
payı ise %6,7’dir. Bu durum GSYH içindeki payının giderek düşmesi, sanayi ve hizmet
sektörlerinin gelişmesinden kaynaklanmaktadır (Ulusal İstihdam Stratejisi, 2017: 65).
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Tablo 4: Cinsiyet temelli ekonomik faaliyetlere göre istihdam edilenler (15+) (2019-2020)
Erkek
Kadın
Toplam
Kişi sayısı
(bin)
2019
%
2020
%
2019
%
2020
%
2019
%
2020
%
Tarım
3.062
15,7 3.090 16,3 2.542 28,2 2.199 25,7 5.603 19,6 5.289 19,2
4. 234 21,7 4.130 21,7 1.317 14,6 1.330 15,6 5.551 19,5
5.60
19,8
Sanayi
1. 520
7,8
1.649
8,7
55
0,6
73
0,9
1.575
5,5
1.722
6,2
İnşaat
Hizmetler 10.711 54,9 10.145 53,4 5.088 56,5 4.938 57,8 15.800 55,4 15.083 54,7
Ekonomik
19.527 100,0 19.014 100,0 9.002 100,0 8.541 100,0 28.529 100,0 27.554 100,0
faaliyetler
Kaynak: TÜİK, Temel İş Gücü Göstergeleri
Tarım, sanayi, inşaat ve hizmet sektörlerinde kadın ve erkeklerin istihdam oranları ve sayıları
tablo 4’te gösterilmiştir. Tabloya göre 2020 yılında tarım sektöründe, 3 090.000 erkek,
2.199.000 kadın istihdam edilmektedir. Tarım alanında istihdam edilen erkek ve kadınların
oranları sırasıyla, %16,3 ve %25,7’dir. Kadınların tarım sektöründeki istihdam oranının
erkeklere oranla daha fazla olduğu dikkat çekmektedir. 2019 yılı ile karşılaştırıldığında,
kadınların tarım sektöründeki istihdam oranında %2,5 oranında bir azalma olduğu
görülmektedir. Hizmetler sektöründe ise kadınların istihdam oranı bir önceki yıla göre %1,3
oranında artmıştır. 2020 yılında sanayi sektöründe 4.130.000 erkek, 1.330.000 kadın istihdam
edilmektedir. İstihdam edilen erkek ve kadınların oranları sırasıyla %21,7 ve%15,6’dır. Aynı
yıl inşaat sektöründe 1 milyon 649 bin erkek, 73 bin kadın istihdam edilmiştir. Hizmetler
sektöründe ise 10.145.000 erkek, 4.938.000 kadın istihdam edilmektedir.
Tablo 5: Cinsiyet temelli işteki duruma göre istihdam edilenler (15+) (2019-2020)
Kişi sayısı
(bin)

Erkek

Kadın

Toplam

2019

%

2020

%

2019

%

2020

%

2019

%

2020

%

İşteki
durum
Ücretli/
yevmiyeli
İşveren

19.527

100,0

19.014

100,0

9.002

100,0

8.541

100,0

28.529

100,0

27.554

100,0

13.471

69,0

13.294

69,9

5.
844

64,9

5.719

67,0

19.315

67,7

19.013

69,0

1.136

5,8

1.052

5,5

123

1,4

152

1,8

1.260

4,4

1.204

4,4

Kendi
hesabına
Ücretsiz aile
işçisi

3.948

20,2

3.722

1,6

760

8,4

726

8,5

4.707

16,5

4.448

16,1

972

5,0

945

5,0

2.276

25,3

1.944

22,8

3.247

11,4

2.889

10,5

Kaynak: TÜİK, Temel İş Gücü Göstergeleri
2020 yılı verilerine göre kadınların ve erkeklerin işteki durumu değerlendirildiğinde, ücretliyevmiyeli çalışan erkeklerin ve kadınların sayısı sırasıyla, 13.294.000 ve 5.719.000’dir.
İşveren erkeklerin sayısı 1.052.000, işverenlerin kadınların sayısı 152.000’dir. Kendi hesabına
çalışan erkeklerin sayısı 3.722.000, kadınların sayısı 726.000’dir. Ücretsiz aile işçisi erkeklerin
sayısı 945.000, kadınların sayısı ise 1.944.000’dir. Kırsal bölgelerde kadınların büyük bir kısmı
tarımda ücretsiz aile işçisi şeklinde çalışmaktadır. Tarımda çalışan kadınların, makineleşme,
kırdan kente göç, ya da farklı sebeplerle tarım dışına çıkmaları durumunda, kadınlar iş gücüne
dâhil olamamaktadırlar.
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İşgücüne dâhil olan kadınların ise güvencesiz, düşük statülü ya da kalifiye olmayan işlerde
çalıştığı görülmektedir. Bu durum kadınların iş ve toplum hayatının dışında kalmaları ile
sonuçlanmaktadır (Tarım Orman Şurası, t.y: 14). Kırsal alanda kadınların ot biçme, ekim,
hasat, sulama, bitkileri koruma, fide dikme gibi pek çok alanda ücretsiz tarım işçiliği
yapmalarının yanı sıra yoğurt, salça, peynir, ekmek, pekmez gibi ev içi üretimi de kadınlar
üstlenmektedir. Ayrıca evin temizlenmesi, çamaşır yıkamak, yemek yapmak gibi bakım
hizmetlerini de kadınlar yapmaktadır. Toplumun kadına verdiği geleneksel rol kırsal kesimde
baskın olan tarım işi ile ekstra sorumluluklarını da aynı anda yerine getirmesi yönünde baskı
yapmaktadır. Dolayısıyla iş yüklerinin erkeklere göre daha fazla olduğu görülmektedir. Ancak
erkeklerin yaptıkları işlerin gelir getirici işler olması ve toplumsal olarak daha statülü olması,
kadınların yaptıkları işlerin ise, ev eksenli emeğe dayalı, yarı zamanlı ve ücretsiz işler olduğu
görülmektedir. (Gülçubuk ve Yasan, 2009:92; Bahçeci ve Baykal, 2021:280; Dhir, 2021:86;
GTHB, 2012:64).
Tablo 6: Cinsiyete göre istihdam payı (2020 yılı)
Erkek
Kadın
Toplam
Kişi sayısı
(bin)
bin
%
bin
%
bin
%
Tarım
2.825
15,3
1.891 22,8
4 716
18,1
15.682
84,7
6.415 77,2
22.097 82,5
Tarım dışı
2.153
76,2
1.783 94,3
3.936
84,4
Tarımda kayıt dışı
Tarım dışı kayıt
2.967
18,9
1.299 20,3
4.266
19,3
dışı
12.991
70,2
5.728 68,9
18.719 69,8
Ücretli yevmiyeli
Kendi hesabına
3.662
19,8
758
9,1
4.420
16,5
çalışan
800
4,3
1.674 20,2
2.474
9,2
Ücretsiz aile işçisi
1.053
5,7
146
1,8
1.199
4,5
İşveren
Yarı zamanlı
1.712
9,5
1.619 19,5
3.331
14,2
çalışan
Kaynak: TÜİK İşgücü İstatistikleri, İstihdam verilerinden derlenmiştir.
Tablo incelendiğinde 2020 yılında tarım alanında çalışan kadınların oranı %22,8 erkeklerin ise
%15,3’tür. Kadınların tarımdaki istihdam payı erkeklere oranla daha fazladır. Ayrıca ücretsiz
aile işçisi olarak çalışan kadınların sayısı 1.674.000 kişidir. Türkiye’de son yıllarda kadın
istihdamında tarım sektörünün ağırlığının görece azaldığı görülse de halen tarım sektöründe
kadın istihdam oranının erkek istihdam oranının çok ilerisinde olması dikkat çekmektedir.
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Tablo 7: Cinsiyete göre seçilmiş göstergeler
Erkek
31.551
15 ve daha Yukarı Yaştaki Nüfus
22.273
İşgücü
19.890
İstihdam Edilenler
2.383
İşsiz
9.278
İşgücüne Dâhil Olmayan Nüfus
70,6
İşgücüne Katılma Oranı (%)
63,0
İstihdam Oranı (%)
10,7
İşsizlik Oranı (%)
Kaynak: TÜİK, Temel İş Gücü Göstergeleri

Kadın
32.193
10.936
9.316
1.620
21.256
34,0
28,9
14,8

Toplam
63.744
33.209
29.206
4.003
30.534
52,1
45,8
12,1

TÜİK Temmuz 2021 verilerine göre Türkiye’de 63.744.000 kişi, 15 yaş ve üzerindedir. Bu
nüfusun 32.193.000 kadınlardan, 31.551.000 erkeklerden oluşmaktadır. TÜİK Temmuz 2021
verilerine göre aynı nüfusun işgücünde bulunanların sayısı 33.209.000 kişi iken, bu sayının
10.936.000 kadınlar, 22.273.000 ise erkekler oluşturmaktadır. İşgücüne katılım oranı kadınlar
arasında %34 iken erkeklerde bu oran %70,6’dır. Aynı veriler göre Türkiye’de erkeklerin
istihdam oranı %63 iken kadınlarda aynı oran yalnızca%34 şeklinde gerçekleşmiştir. Yine
güncel verilere göre kadınlar arasındaki işsizlik oranı %14,8 iken erkeklerde bu oran %10,7’dir.
SONUÇ ve ÖNERİLER
İlkel toplumda doğanın verdiği ile yetinerek tarımsal faaliyetlere başlayan insanlar tarım
toplumunda ekip-biçerek üretim yapmayı başarmışlardır. Günümüzde ise, toprağın yerini
sermaye mallarının, makinelerin, bilgi ve teknoloji odaklı planlı tarım işletmeciliğinin aldığı
görülmektedir. Sanayi ve hizmet sektörünün istihdam içindeki payının yüksekliğine rağmen
tarım sektörü tüm ülkeler için önemini korumaya devam etmektedir. Çünkü insanların
yaşamlarının devamlılığı için gıda ve hammadde temininin büyük bir çoğunluğu tarım
sektöründen sağlanmaktadır. Tarım sektörü ikamesi bulunmayan bir sektör olarak ilkel
toplumlardan beri gerek temel geçim kaynağı olması gerek sanayi ve hizmetler sektörüne destek
veren bir sektör olması bakımından ekonomimizde vazgeçilmez bir sektördür.
Ülkemizde tarım sektöründe, kadınların istihdam oranının erkeklere oranla daha fazla olmasına
rağmen son yıllarda kadının tarımdaki istihdam oranında düşüş yaşanmaktadır. Tarım
sektöründe yoğunlaşan kadının istihdamının oranı tarımda makineleşme, kırdan kente göç,
sermaye ağırlıklı üretim şekline geçiş ile birlikte zamanla azalmıştır. Tarım sektöründe kadın
işgücü dezavantajlı grubu oluşturmaktadır. Kadınlar genelde kayıt dışı, vasıfsız, emek yoğun
işlerde çalıştırılmaktadırlar. Kırsal bölgelerde kadının işgücüne katılım oranı ücretsiz aile işçisi
olarak çalışması nedeniyle yüksek olsa da tarımsal istihdamdaki azalma, kadın istihdamının
giderek düşmesine neden olmaktadır. Tarımsal istihdamın düşmesine bağlı olarak kente gelen
kadınlar, düşük eğitim seviyeleri, piyasa koşulları, toplumsal baskı, kadın emeğine işverenin
bakış açısı, ucuz işgücü olarak görülmesi gibi nedenlerden dolayı toplumun dışına
itilmektedirler. Sonuç olarak kadınlar zorunlu olarak ev hanımlığına yönelmektedirler. Bu tür
olumsuzlukların giderilmesi, kadınların tüketici konumundan uzaklaşarak üretici durumuna
gelmeleri için bulundukları bölgenin coğrafi ve kültürel olanakları dikkate alınarak eğitimler
verilmelidir.
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ÇALIŞANLARIN KORONAVİRÜS ANKSİYETESİ, YAYGIN ANKSİYETE
BOZUKLUĞU VE PERFORMANS ALGILARI: ÖĞRETMENLER ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA
Dr. Öğr. Üyesi Meryem Derya YEŞİLTAŞ
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü,
Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı
ORCID: 0000- 0001-5067-4538
ÖZET
Koronavirüs pandemisi çalışanların hayatlarını her sektörde farklı etkilemiştir. Pek çok ülkede
olduğu gibi Türkiye’de de uzaktan (çevirimiçi) eğitim ve hibrit uygulamalar ile eğitimde
devamlılık sağlanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda öğretmenlerin çalışma düzenleri değişmiş,
hızla uyum sağlamaları gerekmiştir. Bu araştırmanın amacı çalışanların koronavirüs pandemisi
sürecindeki çalışma deneyimlerini, koronavirüs anksiyetesi, yaygın anksiyete (kaygı)
bozukluğu düzeyleri ile performans algılarını eğitim sektörü açısından incelemektir.
Araştırmanın çalışma evrenini Osmaniye İlinde kamu okullarında görev yapan öğretmenler
oluşturmaktadır. Kolayda örnekleme ve kartopu örnekleme yöntemleri birlikte kullanılmıştır.
Veriler 24.03.2021-19.04.2021 tarihleri arasında online anket yöntemiyle toplanmıştır. Toplam
katılımcı sayısı 250 olup, devlet okullarında öğretmen olmayan katılımcılar veri setinden
çıkarılmıştır. Kalan 176 anket ile analizler gerçekleştirilmiştir. Keşfedici faktör analizi,
Cronbach Alfa güvenirlik analizi ve normallik testi kullanılmıştır. Katılımcıların pandemi
sürecinde en çok çalışma yerinde esneklik (uzaktan çalışma- %71,6), çalışma süresi esnekliği
(%65,3) ve kısmi zamanlı çalışma (%53,4) düzenlemelerinden faydalandıkları belirlenmiştir.
Katılımcıların %15,2’si koronavirüs hastalığını geçirmiştir. Koronavirüs Anksiyete Ölçeği baz
alındığında katılımcılar %22,7’si disfonksiyonel endişelidir. Yaygın anksiyete bozukluğu
değerleri incelendiğinde katılımcıların %61,4’ü hafif, %25’i orta, %5,7’si yüksek ve %8’i ciddi
düzeyde kaygılı olduğu görülmektedir. Katılımcılardan öğretmenlik mesleğinde yapılabilecek
en iyi performansı (ort.=7,15), katılımcının son 1 yıldaki kendi performansını (ort.=7,92) ve
son bir haftadaki kendi performansını (ort.=7,98) 10 üzerinden değerlendirmeleri istenmiştir.
Katılımcılar pandemi döneminde öğretmenlik mesleğindeki en iyi performansa yakın ve hatta
üstünde performans sergilediklerini belirtmektedir. Pearson Korelasyon analizi bulguları
koronavirüs anksiyetesinin yaygın anksiyete bozukluğu ile arasında pozitif yönlü orta düzeyde
bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Katılımcıların öğretmenlik mesleğindeki en iyi
performans, son bir yıldaki ve son 1 haftadaki kendi performanslarına yönelik
değerlendirmeleri ile koronavirüs anksiyetesi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.
Bulgular öğretmenlik mesleğindeki en iyi performansın yaygın anksiyete bozukluğu ile
arasında anlamlı bir ilişki olmadığını göstermektedir. Yaygın anksiyete bozukluğu ise
katılımcıların son bir yıldaki ve son bir haftadaki performansları ile zayıf düzeyde negatif yönlü
ilişkilidir.
Anahtar Kelimeler: Koronavirüs Anksiyetesi, yaygın anksiyete bozukluğu, performans,
öğretmen
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EMPLOYEE'S CORONAVIRUS ANXIETY, GENERAL ANXIETY DISORDER AND
PERFORMANCE PERCEPTIONS: A RESEARCH ON TEACHERS
ABSTRACT
The coronavirus pandemic has affected the lives of employees in each sector differently. As in
many countries, it has been tried to ensure continuity at education by distance (online) education
and hybrid applications in Turkey. In this context, teachers' working patterns have changed and
they have to adapt quickly. The purpose of this research is to examine the working experiences
of the employees during the coronavirus pandemic, coronavirus anxiety, generalized anxiety
disorder levels and performance perceptions in terms of the education sector. The study
population of the research consists of teachers working in public schools in Osmaniye Province.
Convenience sampling and snowball sampling methods were used together. The data were
collected between 24.03.2021-19.04.2021 by online survey method. The total number of
participants was 250 and the participants who are not teachers in public schools were excluded
from the data set. Analyzes were carried out with the remaining 176 questionnaires. Exploratory
factor analysis, Cronbach's Alpha reliability analysis and normality test were used. It was
determined that the participants mostly benefited from flexibility of the workplace (71,6%),
working time flexibility (65,3%) and reduced hours/ part-time working (53,4%) during the
pandemic. 15,2% of the participants had coronavirus disease. Based on the Coronavirus
Anxiety Scale, 22,7% of the participants have dysfunctional anxiety. Participants were asked
to evaluate the best possible performance in the teaching profession (mean=7,15), the
participant's own performance in the last 1 year (mean=7,92), and their performance in the last
week (mean=7,98) out of 10. Participants indicate that they performed close to and even above
the best performance in this job during the pandemic. Pearson Correlation analysis findings
reveal that there is a moderate positive correlation between coronavirus anxiety and generalized
anxiety disorder. There is no significant correlation between the statements regarding the
performance evaluations of the participants and their coronavirus anxiety. The findings show
that there is no significant relationship between the best performance in this job and generalized
anxiety disorder. On the other hand, generalized anxiety disorder is correlated weakly
negatively with the performance of the participants in the last year and the last week.
Keywords: Coronavirus Anxiety, Generalized Anxiety Disorder, Performance, Teacher
GİRİŞ
Birçok ülke pandeminin yayılmasını durdurmak için katı yasalar getirmek zorunda kalmıştır
(Adhikari ve diğerleri, 2020). Bulaşmanın yayılma hızını azaltmak ve enfekte hastaların bakımı
için sağlık hizmetlerini düzenleyecek sosyal mesafe tedbirleri uygulanmaya başlanmıştır
(Aquino vd., 2020, s.2425). Hastalığın nasıl yayıldığı, evrimi veya enfekte olmuş hastaların
bağışıklığı hakkındaki belirsizlik veya hastalığa karşı koyacak bir aşının bulunmaması gibi bazı
unsurlar, insanlar arasında artan bir korku hissine yol açmıştır (Orellana ve Orellana, 2020;
Ornell ve diğerleri, 2020; Rodríguez-Rey ve diğerleri, 2020). Araştırmalar, COVID-19 gibi
pandemilerin psikolojik stresi artırdığını ve karantinanın duygusal rahatsızlık, depresyon,
sinirlilik, uykusuzluk, öfke ve duygusal tükenmeye yol açabildiğine dikkat çekmektedir
(Brooks ve diğerleri 2020; Sorokin ve diğerleri. 2020). Ayrıca, günlük yüksek yeni vaka ve
ölüm oranları ile medyada maruz kalınan bilgi bombardımanın duygu durum bozukluklarının
gelişimini etkileyebileceği ifade edilmektedir (Duan ve Zhu, 2020; Gao ve ark., 2020). Nitekim
sağlık çalışanları ile yapılan bir araştırma sonucunda katılımcıların önemli bir kısmı depresyon
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(%50,4), anksiyete (%44,6), uykusuzluk (%34) gibi semptomlar bildirmiştir (Lai vd., 2020,
s.1). Ancak bu bulguların ne kadarının koronavirüs anksiyetesinden kaynaklandığı
bilinmemektedir (Lee, 2020a). Bireylerin koronavirüsle (Covid-19) ilgili düşünce ya da
bilgilere maruz kaldıklarında fizyolojik olarak korku ve anksiyete belirtileri göstermesi
koronavirüs anksiyetesi olarak ifade edilmektedir (Biçer vd., 2020, s.217). Araştırmalar Covid19 salgınının panik atak, uykusuzluk, anksiyete, korku ve depresyon (Li vd., 2020; Qiu vd.,
2020; Colizzi vd., 2020; Ahorsu vd, 2020) gibi çeşitli psikolojik sorunlara yol açtığını ortaya
koymaktadır.
Yaygın anksiyete bozukluğunun (YAB) temel özelliği, ilişkiler, iş ve okul performansı da dahil
olmak üzere çeşitli yaşam alanlarındaki bir dizi sorun hakkında aşırı ve sürekli endişeyi
içermesidir (APA, 2013). Birey bu sorunların kendi kontrolünün dışında olduğunu
algılamaktadır. Yaygın anksiyete bozukluğu en sık görülen ve pek çok hastalıkla ilişkilendirilen
psikiyatrik bozukluklardandır (Bandelow, Michaelis, & Wedekind, 2017). Anksiyete
bozuklukları genellikle yeterince tanınmamakta ve hızlı bir şekilde ele alınmamaktadır
(Wittchen vd., 2002). YAB tanısı alan bireyler ayrıca huzursuzluk, yorgunluk, dikkat etmede
güçlük, sinirlilik, kas gerginliği ve uyku sorunları gibi fiziksel belirtiler de yaşamaktadırlar
(Sriken, Johnsen, Smith, Sherman & Erford, 2021). Anksiyete (kaygı) bireyin yaşadığı
zorlukları olduğundan daha büyük göstererek özgüven eksikliği ve aktivite bozukluğu ile işte
devamsızlığa sebep olabilmektedir (Habib ve Laidey, 2021, s.67). Nitekim Plaiser ve
Arkadaşları (2010) depresyon ve anksiyete bozukluğu olan çalışanların yüksek devamsızlık ve
işlerinde düşük performans gösterdiklerini tespit etmişlerdir. Ek olarak, yüksek anksiyete
bireyin sağlığını zayıflatarak hastalıklara yakalanma ve hastalığı daha ağır geçirme ihtimalini
artırabilmektedir (Şayık vd.,2021, s.17). Yaygın anksiyete bozukluğu yaşam kalitesinin
düşmesine (Barrera ve Norton, 2009) ve kalp hastalığı gibi sağlık sorunlarına da neden
olabilmektedir (Day, Freedland ve Carney, 2005).
Koronavirüs pandemisi çalışanların hayatlarını her sektörde farklı etkilemiştir. Eğitim sektörü
de en çok etkilenen sektörlerden biridir. Birçok ülkede okullar ve üniversiteler kapatılmış ve
kamusal yaşam neredeyse durma noktasına gelmiştir (Bakker ve Wagner, 2020, s.1). Bu
bağlamda çoğu ülkede yüz yüze derslere ara verilmiş, yerini uzaktan dersler almıştır (Cao vd.,
2020). Pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de uzaktan (çevirimiçi) eğitim ve hibrit
uygulamalar ile eğitimde devamlılık sağlanmaya çalışılmıştır (Milli Eğitim Bakanlığı, 2020).
Bu bağlamda öğretmenlerin çalışma düzenleri değişmiş, hızla uyum sağlamaları gerekmiştir.
Pandemi üniversite öğrencilerini (Cao vd., 2020), öğretmenleri ve öğrencileri (Sujadi vd., 2020)
psikolojik yönden etkilemektedir. Eğitim hizmetinin devam edebilmesi, çocukların ve ülkenin
geleceği için öğretmenlerin ruh sağlığı önemlidir. Bu nedenle araştırmada eğitim sektörü ve
öğretmenler ele alınmıştır. Ozamiz-Etxebarria ve Arkadaşları (2021), meta-analiz
çalışmalarında öğretmenlerin önemli bir kısmının COVID-19 salgını sırasında anksiyete, stres
veya depresyon yaşadığını ifade etmektedir. Öğretmenler her gün birçok öğrenciyi eğitmek
zorundadır. Bu gibi durumlarda öğretmenler, koronavirüsü kapma kaygısı ve okulda bir salgın
çıkması kaygısı gibi çeşitli psikolojik kaygılara maruz kalabilmektedir (Wakui vd., 2021, s. 3).
Dolayısıyla, bu grubun yaygın ruh sağlığı sorunlarının önlenmesi ve tedavi edilmesi önem
taşımaktadır (Ozamiz-Etxebarria, vd., 2021). Bu araştırmanın amacı çalışanların koronavirüs
pandemisi sürecindeki çalışma deneyimlerini, koronavirüs anksiyetesi, yaygın anksiyete
bozukluğu düzeyleri ile performans algılarını eğitim sektörü açısından incelemektir.
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Vaka sayılarının azalması ve eğitime duyulan ihtiyaç gibi faktörler göz önünde bulundurularak
pandemi nedeniyle konulan sıkı önlemlerin azaltılmasıyla normalleşme adımları atılmaya
başlanmıştır. Bu adımlardan biri de “02/03/2021 tarihi itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında
esnek çalışma uygulamalarının kaldırılması, normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmaya
başlanması” ile atılmıştır (Resmi Gazete, 2021). Ardından Milli Eğitim Bakanlığı’nın
01.03.2021 tarihli basın açıklamasında yüz yüze eğitimin başlamasına ve alınan önlemlere
ilişkin bilgiler verilmiş böylece normalleşme süreci başlatılmıştır. Bu normalleşme sürecinin
başta öğrenciler, aileler ve öğretmenler olmak üzere pek çok paydaşın hayatını doğrudan veya
dolaylı olarak şekillendiği bir dönem olması sebebiyle de araştırılmaya değer olduğu
düşünülmektedir.
Bu bilgiler ışığında belirlenen araştırma soruları aşağıdaki gibidir;
Araştırma Sorusu 1. Öğretmenlerin Covid-19 pandemisinde çalışmaya yönelik deneyimleri
(çalışma düzeni, risk grubunda olma, koronavirüs (Covid-19) hastalığı geçirme durumu, sınıfın
karantina nedeniyle kapanma sayısı, koronavirüs bulaş korkusu) nelerdir?
Araştırma Sorusu 2. Öğretmenlerin koronavirüs anksiyetesi, yaygın anksiyete bozuklukları
(YAB-7) ve algıladıkları performans düzeyleri nedir? Algılanan koronavirüs anksiyetesi,
yaygın anksiyete bozuklukları (YAB-7) ve algılanan performans arasında anlamlı bir ilişki var
mıdır?
YÖNTEM
Evren ve Örneklem
Araştırmanın çalışma evrenini Osmaniye İlinde kamu okullarında görev yapan öğretmenler
oluşturmaktadır. Örneklemi ise Osmaniye merkezde araştırmaya katılmayı kabul eden 176
öğretmen oluşturmaktadır. Veriler 24.03.2021-19.04.2021 tarihleri arasında koronavirüs
pandemisi nedeniyle online anket yöntemi ile Google forms kullanılarak toplanmıştır. Kolayda
örnekleme ve kartopu örnekleme yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Anketler sosyal medya
araçları ile katılımcılara ulaştırılmıştır. Anketin toplam katılımcı sayısı 250 olup, çalışmayan,
emekli ve özel okullarda çalışan katılımcılar çıkarıldığında kalan 176 geçerli anket ile analizler
gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların %44,9’u (79) kadın ve %55,1’i (97) erkektir. Katılımcıların
%88,6’sı (156) evli, %11,4’ü (20) bekardır. Katılımcıların bazı demografik özelliklerine ilişkin
bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1. Katılımcıların demografik özellikleri
Toplam Görev
Yaş Sıklık
%
Sıklık %
Eğitim
Sıklık %
Süresi
20-25
2
1,1
1 yıldan az
2
1,1
Ön Lisans
3
1,7
26-30
17
9,7
1-5 yıl
5
2,8
Lisans
153 86,9
31-35
27
15,3
6-10 yıl
34
19,9
Yüksek
20 11,4
36-40
51
29
11-15 yıl
47
26,7 Lisans/Doktora
41-45
48
27,3
16-20 yıl
38
21,6
İdari Görev
Sıklık %
46-50
14
8
21-25 yıl
34
19,3 İdari Görev Var 26 14,8
51 ve
17
9,7
26 yıl ve üzeri
16
9,1 İdari Görev Yok 150 85,2
üzeri
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Veri toplama araçları
Veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Anket koronavirüs anksiyete ölçeği, yaygın
anksiyete bozukluğu ölçeği (YAB-7), performans ölçümüne yönelik sorular, çalışma düzenine
ilişkin sorular ve kişisel bilgi formu olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır.
- Koronavirüs Anksiyete Ölçeği: 5 ifadeden oluşan ve Lee (2020a) tarafından geliştirilen
ölçek tek boyutludur. Biçer ve Arkadaşları (2020) tarafından ölçeğin Türkçe’ye uyarlanmıştır.
Ölçek koronavirüsle ilgili düşünce ya da bilgilere maruz kalındığında cevaplandırıcıların
fizyolojik olarak korku ve anksiyete belirtilerini ne sıklıkla yaşadıklarına ilişkin ifadeler yer
almaktadır (0: hiç’ ten 4: son iki hafta boyunca neredeyse her gün). Koronavirüs anksiyete
ölçeğinin değerlendirmesinde ≥9’luk KAO kesme puanı baz alınmıştır (Lee, 2020b, s. 2).
- Yaygın Anksiyete Bozukluğu Ölçeği (YAB-7): Spitzer, Kroenke, Williams, Löwe
(2006)’nın geliştirdiği yaygın anksiyete bozukluğunu DSM IV-TR kriterlerine göre
değerlendiren ölçek 7 ifade ve tek boyuttan oluşmaktadır. YAB-7 kendini değerlendirme türü,
dört (0-3) puanlı Likert tipi bir ölçektir (0=hiç, 1=birçok gün, 2=günlerin yarısından fazlasında,
3=hemen hemen her gün). YAB-7 ölçeği toplam puan ile hesaplanmakta olup, alınabilecek
puan 0 ile 21 arasındadır (Akyay, 2016). Ölçeğin Türkçe Versiyonu Konkan, Şenormancı,
Güçlü, Aydın ve Sungur (2013)’un çalışmasından alınmıştır. Toplam puan
değerlendirilmesinde; 0-4 arası hafif, 5-9 arası orta dereceli, 10-14 arası yüksek, 15-21 arası
puan ise ciddi anksiyete olarak değerlendirilmiştir (Kokan ve Ark, 2013, s.58).
- Performans Ölçümü: Dünya Sağlık Örgütü tarafından “WHO Disability Assessment
Schedule” modülünün eki olarak geliştirilen (Kessler vd., 2003)Sağlık ve İş Performans
Ölçeğinde (SİPÖ) yer alan 3 ifadeden faydalanılmıştır. Katılımcılardan bu işte (öğretmenlik
mesleğinde) yapılabilecek en iyi performansı, katılımcının son 1 yıldaki kendi performansını
ve son bir haftadaki kendi performansını değerlendirmeleri istenmektedir. Katılımcıların
pandemi öncesi normal şartları, pandeminin devam ettiği bir yılı ve son bir haftayı
karşılaştırmaları amacıyla bu ifadeler seçilmiştir. Bu ölçeğin Türkçe versiyonuna Kuru ve
Balkan (2020)’ın çalışmasından ulaşılmış olup, ifadeler 0 (en kötü) ve 10 (en iyi) arasından
puanlanarak değerlendirilmektedir.
- Çalışma Düzenine ilişkin Sorular: Allen (2001) ve Wood, Daniels ve Ogbonnaya (2020)’nın
çalışmalarından yola çıkarak öğretmenlerin pandemi sürecinde ve anketi doldurdukları sıradaki
çalışma düzenlerine ilişkin bilgi edinmek amacıyla soru formu hazırlanmıştır. Daha önce
Yeşiltaş (2021) çalışmasında kullanılmıştır.
- Kişisel Bilgi Formu: Katılımcıları tanıtan demografik bilgilerin (cinsiyet, yaş, medeni durum,
eğitim durumu, görevi, toplam görev süresi, idari/yöneticilik görev durumu) yanı sıra
koronavirüs ile ilgili deneyimlerine yönelik bazı bilgileri (birlikte yaşanılan insanların risk
grubu, sınıfın karantina nedeniyle kapanma sayısı, hastalık geçirme ve koronavirüse ilişkin
görüşleri) içermektedir. Araştırmacı tarafından oluşturulmuştur.
BULGULAR
Ölçeklere İlişkin Bulgular
Ölçeklerin geçerlik ve güvenirliğinin test edilmesi için keşfedici faktör analizi ve Cronbach
Alfa güvenirlik analizi kullanılmış olup, analiz sonuçları Tablo 2’de yer almaktadır. KFA
bulguları incelendiğinde öncelikle koronavirüs anksiyetesi ve yaygın anksiyete bozukluğu
ölçeklerinin örneklem yeterliliğinin çok iyi (KMO>0,80) düzeyde olduğu tespit edilmiştir
(Kalaycı, 2010, s. 322).
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Ölçeklerin açıklanan varyans oranları incelendiğinde koronavirüs anksiyete ölçeğinin %79,912
ve yaygın anksiyete bozukluğu ölçeğinin %72,993 olduğu belirlenmiştir. Ölçeklerin
güvenirliklerinin tespiti için Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. Alfa (α) değeri
“0,60≤α<0,80 arası güvenilir; 0,80≤α<1,00 arası yüksek derecede güvenilir olduğunu
göstermektedir” (Kalaycı, 2010, s. 405). Ölçeklerin alfa katsayıları incelendiğinde araştırmada
kullanılan ölçekler geçerli ve güvenilirdir.
Tablo 2. Ölçeklere İlişkin Keşfedici Faktör Analizi, Güvenirlik Değerleri ve Tanımlayıcı
İstatistikler
Açıklanan
İfade
Cronbach
Std.
Değişkenler
KMO Varyans
Ort.
Çarpıklık Basıklık
Sayısı
Alpha
Sap.
%
Koronavirüs
5
0,864 79,918
0,936
7,34
4,18
2,203
4,767
Anksiyetesi
Yaygın Anksiyete
7
0,913 72,993
0,938
4,55 5,12
1,447
1,529
Bozukluğu
Araştırma sorularını cevaplandırmak için faydalanılacak analizler normal dağılıma sahip veriler
kullanılmasını gerektirmektedir. Verilerin normal dağılımını kontrol etmek için çarpıklık
(skewness) ve basıklık (kurtosis) katsayıları kullanılmıştır. “Çarpıklık değerlerinin -3 ile +3
aralığında; basıklık değerlerinin -10 ile +10 arasında olması verilerin normal dağılıma uygun
olduğunu belirtmektedir” (Kline, 2011, s.63). Test sonuçları korona anksiyetesi (2,203 ve
4,767) ile yaygın anksiyete bozukluğu (1,447 ve 1,529) ölçeklerine ait verilerin çarpıklık ve
basıklık değerlerinin Kline (2011)’nin önerdiği değerlerde ve normal dağılıma uygun olduğunu
göstermektedir.
Araştırma Sorularına İlişkin Bulgular
Araştırma Sorusu 1. Öğretmenlerin Covid-19 pandemisinde çalışmaya yönelik deneyimleri
(çalışma düzeni, risk grubunda olma, koronavirüs (Covid-19) hastalığı geçirme durumu, sınıfın
karantina nedeniyle kapanma sayısı, koronavirüs bulaş korkusu) nelerdir?
Öğretmenlerin pandemi sürecinde esnek çalışma düzenlemelerinden yararlanma durumu
incelendiğinde en çok çalışma yerinde esneklik (uzaktan çalışma- %71,6), çalışma süresi
esnekliği (%65,3) ve kısmi zamanlı çalışma (%53,4) düzenlemelerinden faydalandıkları
belirlenmiştir (Tablo 3).
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Tablo 3. Pandemi Sürecinde Öğretmenlerin Esnek Çalışma Düzenlemelerinden Yararlanma Durumu

Esnek Çalışma Düzenlemeleri
Çalışma süresi esnekliği
Kısmi zamanlı çalışma
(part-time work)
Görev paylaşımı
(Dönüşümlü çalışma)
Çağrı üzerine / geçici çalışma
Sıkıştırılmış iş haftası
Çalışma yerinde esneklik
(Uzaktan çalışma)

Bu
düzenlemeyi
kullanan

İşi bu
İşi için
düzenlemeye
uygun olup
uygun
kullanmayan
olmayan
Sıklık %
Sıklık %
12
6,8
40
22,7

İşi için uygun
olsa da bu
düzenleme
sunulmayan
Sıklık
%
9
5,1

Sıklık
115

%
65,3

94

53,4

13

7,4

54

30,7

15

8,5

62

35,2

14

8

77

43,8

23

13,1

41
48

23,3
27,3

20
17

11,4
9,7

87
90

49,4
51,1

28
21

15,9
11,9

126

71,6

17

9,7

20

11,4

13

7,4

Veriler 24.03.2021-19.04.2021 tarihleri arasında anket yolu ile toplanmıştır. Ankete katılan
öğretmenlerin anketi doldurdukları esnadaki çalışma düzenleri, birlikte yaşadıkları bireylerin
risk grubunda olma durumları ve koronavirüs hastalığına ilişkin görüşlerine ilişkin bilgiler
Tablo 4’te sunulmuştur. Katılımcıların %42’si çalışma yerinde esneklik (Uzaktan çalışma),
%34,1’i ise normal mesaide çalıştığı belirlenmiştir. %47,7’si birlite yaşadığı bireyler arasında
risk grubunda kimse olmadığını ama çocukların olduğunu; %29’u da risk grubunda bireylerle
yaşadığını belirtmişlerdir. Katılımcıların koronavirüse ilişkin görüşleri incelendiğinde %58’i
Kovid-19 olmaktan da bulaştırmaktan da korktuğunu, %8’i ise Kovid-19 olmaktan
korkmadıklarını ifade etmişlerdir.
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Tablo 4. Katılımcıların Koronavirüs (Covid-19) Deneyimleri-1
Birlikte
Katılımcıların
Çalışma
Yaşadığı
Sıkl
Sıklık %
Sıklık %
Koronavirüse
%
Düzenlemeleri
ık
Bireylerin Risk
İlişkin Görüşleri
Grubu
Tek yaşıyorum
Kovid-19
Çalışma süresi
11
6,3
risk grubunda
5
2,8
olmaktan
14
8
esnekliği
değilim.
korkuyorum.
Tek yaşıyorum
Kısmi zamanlı
16
9,1
risk
1
0,6
Kovid-19
çalışma
grubundayım.
olmaktan değil
43 24,4
bulaştırmaktan
Görev paylaşımı
Risk grubunda
korkuyorum.
(Dönüşümlü
8
4,5
kimse yok ama
84
47,7
çalışma)
çocuklar var.
Tek
yaşamıyorum
Çağrı üzerine /
Kovid-19
1
0,6
ama risk
35
19,9
geçici çalışma
olmaktan da
grubunda
102 58
bulaştırmaktan da
değiller.
korkuyorum.
Sıkıştırılmış iş
6
3,4
haftası
Risk grubunda
Çalışma yerinde
51
29
Kovid-19
bireyler var.
esneklik (Uzaktan 74
42
olmaktan
17 9,7
çalışma)
korkmuyorum.
Normal Mesai
60
34,1
Katılımcıların %15,3’ünün koronavirüs (Covid-19) hastalığını geçirdikleri; %84,7’sinin ise
hastalığı geçirmedikleri belirlenmiştir. Katılımcıların %92’sinin çalıştıkları sınıfın koronavirüs
hastalığı sebebiyle karantinaya alınarak kapatılmadığı; %8’inin ise çalıştığı sınıfın bu sebeple
en az 1 defa karantinaya alınarak kapatıldığı tespit edilmiştir (Tablo 5).
Tablo 5. Katılımcıların Koronavirüs (Covid-19) Deneyimleri-2
Koronavirüs (Covid-19)
Sınıf Kapanma
Sıklık
%
Sıklık
Geçirme
Sayısı
Ben geçirdim, iş
15
8,5
Hiç kapanmadı
162
arkadaşım geçirmedi
İş arkadaşım geçirdi, ben
149
84,7
1 kez kapatıldı
11
geçirmedim
2 kez kapatıldı
2
Ben ve iş arkadaşım
12
6,8
2’den fazla
geçirdik
1
kapatıldı
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Araştırma Sorusu 2. Öğretmenlerin koronavirüs anksiyetesi, yaygın anksiyete bozuklukları
(YAB-7) ve algıladıkları performans düzeyleri nedir? Algılanan koronavirüs anksiyetesi,
yaygın anksiyete bozuklukları (YAB-7) ve algılanan performans arasında anlamlı bir ilişki var
mıdır?
Araştırmaya katılan öğretmenlerin koronavirüs anksiyete algısı ve yaygın anksiyete bozukluğu
düzeyleri ölçekteki ifadelerin toplanması ile belirlenmektedir. Ölçeklerin değerlendirmesinde
kesme değerler kullanılmıştır. Koronavirüs anksiyete ölçeğinin (KAÖ) kesme puanı ≥9’dur
(Lee, 2020b, s. 2; Milman, Lee ve Neimeyer, 2020, s. 138). KAÖ puanı 9 ve 9’dan büyük
katılımcılar disfonksiyonel endişeli olarak gruplanmıştır. Solymosi ve Arkadaşları (2021)
Disfonksiyonel endişeli kavramını “bireyin yaşam kalitesinin endişe ve/veya tedbirli
davranıştan zarar gördüğü durum” şeklinde tanımlamıştır (Solymosi vd., 2021, s. 1). Yaygın
Anksiyete Bozukluğu Ölçeğinde ise 0-4 puan arası hafif, 5-9 puan arası orta, 10-14 puan arası
yüksek, 15 puan ve üzeri ise ciddi düzeyde kaygılı olarak ifade edilmektedir (Konkan vd., 2013,
s.58). Analiz sonucunda Koronavirüs Anksiyete Ölçeği puanları incelendiğinde 9 ve 9’dan
yüksek değer alan katılımcıların oranı %22,7 (40), 9’dan küçük katılımcıların oranı ise %77,3
(137)’tür. Yani katılımcıların %22,7’si disfonksiyonel endişelidir. Katılımcıların yaygın
anksiyete bozukluğu değerleri incelendiğinde %61,4 (108)’ü hafif, %25(44)’i orta, %5,7(10)’si
yüksek ve %8(14)’i ciddi düzeyde kaygılı olduğu görülmektedir.
Katılımcılardan bir öğretmenin bu işteki en iyi performansını (ort. =7,15), katılımcının son 1
yıldaki kendi performansını (ort. =7,92) ve son bir haftadaki kendi performansını (ort. =7,98)
değerlendirmeleri istenmiştir. Katılımcıların verdikleri cevapların ortalamaları incelendiğinde
pandeminin başlamasından bu yana olan süreçteki performanslarını bu işteki en iyi performansa
yakın ve hatta üstünde performans sergiledikleri sonucuna ulaşılmıştır.
Değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesi amacıyla Pearson Korelasyon analizi
kullanılmıştır. Analiz bulguları koronavirüs anksiyetesinin yaygın anksiyete bozukluğu ile
arasında pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişki (r=0,593; p<0,01) olduğunu ifade etmektedir.
Katılımcıların performans değerlendirmelerine yönelik ifadeler ile koronavirüs anksiyetesi
arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. Katılımcıların performans değerlendirmelerinin
yaygın anksiyete bozukluğu ile ilişkileri incelendiğinde ise bu işteki en iyi performansın yaygın
anksiyete bozukluğu arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmektedir. Yaygın anksiyete
bozukluğunun katılımcıların son bir yıldaki (r=-0,156; p<0,05) ve son bir haftadaki
performansları (r=-0,230; p<0,01)ile arasında ise zayıf düzeyde de olsa negatif yönlü ilişkili
olduğu saptanmıştır (Tablo 6).

546

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES & HUMANITIES
18-19 Sep, 2021 / MUŞ-TURKEY
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https:// www.ispecongress.org/
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

Değişkenler
1.Koronavirüs
Anksiyetesi
2.Yaygın Anksiyete
Bozukluğu
3. Bu işteki en iyi
performans
4. Son yıldaki
performans
5.Son haftadaki
performans
*p<0,05 **p<0,01

Tablo 6. Korelasyon Analizi Sonuçları
Ort.
Std.Sap.
1
2

3

4

7,34

4,18

1

4,55

5,12

0,593**

1

7,15

1,87

0,111

-0,006

7,92

1,87

-0,040

-0,156* 0,494**

7,98

1,99

-0,094

0,411** 0,789**
0,230**

5

1
1
1

SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu araştırmanın amacı çalışanların koronavirüs pandemisi sürecindeki çalışma deneyimlerini,
koronavirüs anksiyetesi, yaygın anksiyete bozukluğu düzeyleri ile performans algılarını eğitim
sektörü açısından incelemektir. Araştırma, kamu kurumlarında normal mesai ve yüz yüze
eğitimin başladığı dönemde gerçekleştirilmiş, böylece çalışanların normalleşme sürecine
geçişine yönelik bilgi edinme imkânı da sağlanmıştır. Araştırma bu bakımdan da önem
taşımaktadır.
Katılımcıların pandemi sürecinde en çok çalışma yerinde esneklik (uzaktan çalışma- %71,6),
çalışma süresi esnekliği (%65,3) ve kısmi zamanlı çalışma (%53,4) düzenlemelerinden
faydalandıkları belirlenmiştir. Katılımcıların %15,2’si koronavirüs hastalığını geçirmiştir.
Koronavirüs Anksiyete Ölçeği baz alındığında katılımcıların %22,7’sinin disfonksiyonel
endişeli olduğu belirlenmiştir. Yaygın anksiyete bozukluğu değerleri incelendiğinde
katılımcıların %61,4’ü hafif, %25’i orta, %5,7’si yüksek ve %8’i ciddi düzeyde kaygılı olduğu
görülmektedir. Katılımcılardan öğretmenlik mesleğindeki yapılabilecek en iyi performansı
(ort.=7,15), katılımcının son 1 yıldaki kendi performansını (ort.=7,92) ve son bir haftadaki
kendi performansını (ort.=7,98) 10 üzerinden değerlendirmeleri istenmiştir. Katılımcılar
pandemi döneminde bu işteki en iyi performansa yakın ve hatta üstünde performans
sergilediklerini belirtmektedir. Uzaktan çalışma ile ev ve iş sorumluluklarının birbirine
karışması, pandeminin seyri sebebiyle uzaktan ve yüz yüze eğitim hususunda ani değişimlerin
gerçekleşmesinin mesleğin icra edilmesinde zorluklar ve farklılıklar yaratması söz konusudur.
Ufakta olsa var olan farklılığın sebebi yüz yüze eğitimin etkinliğine ulaşma gayretinin yanı sıra
belirsizliğin oluşması ve hızlı adaptasyonun sağlanmaya çalışılmasının pandemi öncesindeki
normal düzenden daha yüksek çaba sarf etmeyi gerektirmesi olabilir.
Pearson korelasyon analizi bulguları koronavirüs anksiyetesinin yaygın anksiyete bozukluğu
ile arasında pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Katılımcıların
performans değerlendirmelerine yönelik ifadeler ile koronavirüs anksiyetesi arasında anlamlı
bir ilişki bulunmamaktadır. Bulgular “bu işteki en iyi performansın” yaygın anksiyete
bozukluğu ile arasında anlamlı bir ilişki olmadığını göstermektedir. Yaygın anksiyete
bozukluğu ise katılımcıların “son bir yıldaki” ve “son bir haftadaki” performansları ile zayıf
düzeyde negatif yönlü ilişkilidir.
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Alan yazında bulguları destekleyen ve desteklemeyen araştırmalar bulunmaktadır. . Banka
çalışanları ile yapılan bir araştırmada algılanan koronavirüs anksiyete düzeyleri ile performans
düzeyleri arasında negatif yönlü anlamlı ilişki (Yeşiltaş, 2021); sağlık çalışanlarının
koronavirüs anksiyete düzeyleri ile mesleki performansları arasında negatif yönde ve orta
düzeyde anlamlı ilişki (Hoşgör, Dörttepe & Sağcan, 2020) olduğu belirlenmiştir.
Endonezya’da sağlık çalışanları ile yapılan araştırmada korelasyon analizi sonuçları,
anksiyetenin görev performansı ve bağlamsal performans ile negatif yönlü ilişkili olduğunu,
ancak üretkenlik karşıtı iş davranışı ile ilişkili olmadığını göstermiştir (Sujadi vd., 2021).
Öğretmenlerin son bir yıl ve son bir haftadaki performansları ile yaygın anksiyete bozuklukları
arasında negatif ilişki olmasının sebebi pandemi nedeniyle online eğitime hızlı bir şekilde uyum
sağlamak için aşırı yüklenilmesi (Palau, Fuentes, Mogas, ve Cebrián, 2021, s.190) ve pandemi
sürecinde okulların yeniden açılmasına ilişkin belirsizlik (Kim, Leary ve Asbury, 2021, s. 248)
ile pandemi sürecinde yaşanan iş aile çatışması gibi stresörler olabilir.
Verilerin online anket yöntemi ile toplanması örneklem sayısının sınırlı kalmasına sebep
olmuştur. Kolayda ve kartopu örnekleme yöntemlerinin kullanılması araştırmanın diğer
kısıtlarını oluşturmaktadır. Araştırmada nicel yöntem kullanılmış olup katılımcılardan
kendilerini değerlendirmeleri istenmiştir. Nitel araştırmalar ile desteklenerek karma yöntem
araştırmalarından faydalanılması daha detaylı bilgilere ulaşılmasını sağlayabilir. Çalışanların
duyduğu koronavirüs kaynaklı anksiyete, korku, depresyon gibi psikolojik unsurların
normalleşme sürecinde de incelenmesinin, hem çalışanların kriz durumlarında normalleşme
sürecini anlamaya hem de çalışanların daha kolay uyum sağlamalarına yönelik örgüt ve bireysel
faaliyetlerin belirlenmesine faydalı olacağı düşünülmektedir.
Mevcut çalışmanın bulguları göz önüne alındığında, öğretmenlerin yaygın anksiyete bozukluğu
bakımından riskli taşıdığı görülmektedir. Bu grup üzerindeki psikolojik etkinin azaltılması,
pandemi sırasında ve sonrasında stres, anksiyete ve depresyon durumlarının iyileştirilmesi ve
önlenmesine yönelik çalışmalar yapılması gerekmektedir. Psikolojik olarak sağlıklı
öğretmenlere sahip olmak öğrencilerin eğitim kalitesinin artırılmasına ve uyum süreçlerinin
kolaylaştırılmasına katkı sağlayacaktır. Pandemi sürecinde ve pandemi sonrasında ortaya
çıkabilecek yaygın anksiyete bozukluğuna ilişkin çalışanlarda ve yöneticilerde farkındalık
yaratılmasına yönelik eğitimler, afişler ve kampanyalar düzenlenmesi hem öğrencilerin hem de
öğretmenlerin psikolojik destek almasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesinin faydalı
olacağı düşünülmektedir.
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KENT YÖNETİMİNDE E-DEMOKRASI: İSTANBUL ÖRNEĞİ
Emrah AKYÜZ
Bingöl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü
ORCID: 0000-0002-9876-111X
ÖZET
İnsanoğlum yerleşik düzene geçiş süreciyle birlikte kentler inşa etmeye başlamıştır. Tarihin ilk
dönemlerinde dünya nüfusunun az olması nedeniyle kalabalık kentlerden bahsetmek mümkün
değildir. Yunan-Roma dönemlerinde estetik açıdan dizayn edilmeye başlanan kentler, Orta Çağ
döneminde nüfusun artması ile birlikte bugünkü kentlerin temelleri atılmıştır. Sanayi Devrimi
süreciyle birlikte kentler kalabalık nüfuslara ev sahipliği yapan yerleşim yerleri haline gelmiştir.
Sanayi Devrimi sonrası yaşanan iktisadi ve toplumsal dönüşümle birlikte kentlerin nüfusu hızla
artmıştır. Günümüzde ise kentler on milyonlarca nüfusa ev sahipliği yapan yaşam alanları
haline gelmiştir. Tokyo, Londra, Paris, Bangkok, Jakarta ve Pekin gibi kentler dünyanın en
kalabalık kentlerine örnektir. Kentlerin kalabalık nüfuslara ev sahipliği yapması kent
yönetiminin belli sorunlar ile karşı karşıya kalmasına neden olmuştur. Bu sorunlardan bir tanesi
kent yönetimini demokratik ilklere uygun olarak yönetilmesidir. Modern demokrasilerde halkın
kendilerini etkileyecek kararların alınma sürecine katılması ya da katkı sağlaması oldukça
yaygındır. Fakat yüksek nüfuslu kentlerde karar alma sürecine halkın katılımını sağlayacak
mekanizmalar işlevsiz kalabilmektedir. Geleneksel yöntemlerle kalabalık kentlerde halkın
karar alma sürecine katılması oldukça güçtür. Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu kentlerde bu
soruna çözüm olarak dijital demokrasi (e-demokrasi) yaygın bir yöntem olarak
kullanılmaktadır. Bu kentlerden bir tanesi de İstanbul’dur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İİB)
kent yönetimine halkın katılımını sağlamak amacıyla dijital demokrasiyi geliştirecek
politikaları hayata geçirmektedir. Bu çalışmanın temel amacı; İstanbul kent yönetiminde dijital
demokrasi alanında ortaya konan politikaları ve bunların artıklarını ve eksilerini incelemektir.
Bu çalışmanın sonuçları göstermektedir ki, İBB’nin uyguladığı demokrasi üç temel avantaja ve
iki dezavantaja sahiptir. Bunlar sırasıyla şu şekildedir: (1) kararların toplum tarafından
benimsenmesine katkı sağlayabilir; (2) kararların daha kapsayıcı olmasını sağlayabilir; (3)
toplumun kentsel politikalar ve hizmetler hakkında daha fazla bilgilenmesine katkı sağlayabilir;
(4) kararlar siyasi nedenlerle manipüle edilebilir; (5) bireyler karar alma sürecinde baskı altına
alınabilir.
Anahtar Kelimeler: Kent Yönetimi, E-Demokrasi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Dijital
Demokrasi
E-DEMOCRACY IN CITY MANAGEMENT: THE CASE OF ISTANBUL
ABSTRACT
Mankind has started to build cities with the transition to settled order. Due to the low population
of the world in the early periods of history, it is not possible to talk about crowded cities. The
cities, which started to be designed aesthetically in the Greek-Roman periods, were laid the
foundations of today's cities with the increase in population in the Middle Ages. With the
Industrial Revolution process, cities have become settlements that host large populations. With
the economic and social transformation experienced after the Industrial Revolution, the
population of the cities increased rapidly. Today, cities have become living spaces that host tens
of millions of people.
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Cities such as Tokyo, London, Paris, Bangkok, Jakarta and Beijing are examples of the world's
most populated cities. The fact that cities host large populations has caused the city
administration to face certain problems. One of these problems is the management of the city
administration in accordance with democratic principles. In modern democracies, it is quite
common for the public to participate or contribute to the decision-making process that will
affect them. However, in cities with high populations, mechanisms to ensure public
participation in the decision-making process may become dysfunctional. It is very difficult for
the people to participate in the decision-making process in crowded cities with traditional
methods. In cities with high population density, digital democracy (e-democracy) is widely
used as a solution to this problem. One of these cities is Istanbul. Istanbul Metropolitan
Municipality (IMM) implements policies that will improve digital democracy in order to ensure
public participation in the city administration. The main purpose of this study is to examine the
policies put forward in the field of digital democracy in Istanbul city management and their
pros and cons. The results of this study show that the democracy implemented by IMM has
three main advantages and two disadvantages. These are, respectively, as follows: (1) it can
contribute to the adoption of decisions by the society; (2) it can make decisions more inclusive;
(3) it can contribute to greater public awareness of urban policies and services; (4) decisions
may be manipulated for political reasons; (5) individuals can be put under pressure in the
decision-making process.
Keywords: City Management, E-Democracy, Istanbul Metropolitan Municipality, Digital
Democracy
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TÜRK DIŞİŞLERİ BELGELERİNE GÖRE 1926 DARBESİNDEN SOVYET
İŞGALİNE KADAR LİTVANYA’NIN İÇ SİYASİ DURUMU
Dr. Öğr. Üyesi Sinan BAŞARAN
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye
Cumhuriyeti Tarihi
ORCID: 0000-0001-5465-0859
ÖZET
Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti’nden bu yana Rusların tehdidini yakından hissetmiştir.
Özellikle SSCB dönemi en dikkat edilen yıllardır. Türkiye, gerek komünizm gerekse işgal
edilme tehditleri nedenleriyle komşusunun diğer bölgelerdeki faaliyetlerini de yakinen takip
etmiştir. Bu kapsamda izlemeye alınan devletlerden birisi Litvanya’dır. Sovyetlerin uzun yıllar
işgalinde kalan bu ülke, her ne kadar 1920’lerde bağımsız bir devlet olsa da komünizmin yoğun
tehdidi altında kalmaya devam etmiştir. Bu durum, Litvanya’da 1926 yılında bir darbenin
meydana gelmesine neden olmuştur. Bu çalışma, darbeden 1940 yılında gerçekleşen Sovyet
işgaline değin ülkenin iç siyasetindeki değişimin Türk elçilik raporlarındaki yansımalarını konu
almaktadır. Çalışmada kullanılan temel kaynak T.C. Dışişleri Bakanlığı belgeleridir.
Berlin Türk Büyükelçisinin bildirdiğine göre 1926 darbesi, Hükûmet üyelerinin neredeyse
sosyalistlerden oluştuğu Litvanya’da sosyalist faaliyetlerin artması ve bir sol darbenin olacağı
endişesini taşıyan nasyonalist ordu mensuplarınca yapılmıştır. Darbenin ardından, daha önce
Seimasta üç sandalyesi bulunan Liberal Milliyetçi Birliği’nin başkanı Antanas Smetone
Cumhurbaşkanı, diğer bir üye Augustinas Voldemaras Başbakan ilan edildi. Ülkenin önde
gelen partilerinden Litvanya Hristiyan Demokrat Partisi, darbeye ve kurulacak hükûmete destek
vermekle birlikte itibar kaybetmemek için kabinede önemli mevkileri almak istemedi. İlk genel
seçimlerde iktidarı alma hevesinde idi. Bu nedenle bir süre sonra Cumhurbaşkanı’ndan seçime
gidilmesini talep ettiler. Smetona, bu teklifi kabul etmedi. Durumu protesto eden Hristiyan
Demokratlar, 1927 yılı Mayıs ayında Hükûmetten çekildiler. Smetona, Seiması feshetti.
Böylece ülkede dikta rejimi yerleşmeye başladı. Konuyla ilgili Türkiye’nin Riga
Maslahatgüzarı İbrahim Osman Bey yaptığı değerlendirmede; “Diktatörlüğün başı, nazikliği ve
dürüstlüğü ile ülkesinde sevilen Cumhurbaşkanı Smetona, fakat ruhu ve eli Voldemaras’tır.”
demektedir. Maslahatgüzar, Voldemaras’ı; “Kaunas’taki diplomatlara nazaran kuvvetli,
soğukkanlı ve büyük ilim ile zekâyı kendinde toplayan bir şahsiyet…” olarak tanımlamaktadır.
Devamında Voldemaras’ın birkaç kere meydana gelen bazı şiddet olaylarına ve muhalif
partilere karşı baskıcı hareketlerine rağmen, Litvan Milleti tarafından büyük bir siyasi adam
olarak kabul edildiğini ancak gücünü ordudan aldığını belirtmektedir.
Hükûmet, sonraki süreçte bir darbe girişiminde de bulunan muhalif parti mensuplarına karşı
baskıcı bir politika izledi. Dönem içerisinde pek çok tutuklamalar yapıldı. Maslahatgüzar
raporunda, Voldemaras Hükûmeti’nin kazanamayacağını düşündüğü için seçime gitmediğini
bunun da ülke içindeki gerginliği arttırdığı bildirmektedir. Duruma tepki gösteren muhalifler,
Voldemaras’a suikast düzenlediler ancak başarılı olamadılar. Voldemaras, dış politikada daha
çok Polonya işgali altında bulunan Vilnius bölgesini gündemde tuttu. Türkiye’nin Riga Elçiliği
6 Eylül 1929 tarihli raporunda konuyla ilgili olarak, Vilna meselesinde sakin olamayan
Hükümetin ülkeyi hergün bir infilaka doğru sevkettiğini belirtmektedir. Elçi raporun
devamında aleyhte yürütülen politikalardan rahatsız olan Polonya’nın buna neden olarak
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Başbakan’ı gördüğü ve bu nedenle Başbakan’a yapılan suikast girişiminin ardında pek çok kişi
gibi kendisinin de Polonya’nın olduğunu düşündüğünü ifade etmektedir.
Voldemaras sonraki günlerde Smetona ile anlaşmazlığa düştü ve 1929 yılında görevden alındı.
Sovyetlerin Litvanya’yı işgaline kadar ülkeyi Cumhurbaşkanı Smetona yönetti. Baltık
Devletleri Türk Elçisi bu dönemle ilgili yaptığı değerlendirmede, Hükûmetin antidemokratik
faaliyetlerini arttırdığını belirtmektedir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye-Litvanya ilişkileri, Türk dış politikası, Baltık devletleri
ACCORDING TO TURKISH FOREIGN DOCUMENTS, LITHUANIA'S DOMESTIC
POLITICAL STATUS FROM THE COUP OF 1926 TO THE SOVIET INVASION
ABSTRACT
The Republic of Turkey has felt the threat of the Russians closely since the Ottoman Empire.
Especially the USSR period is the most remarkable years. Turkey has also closely followed the
activities of its neighbor in other regions due to both communism and threats of invasion. One
of the states observed in this context is Lithuania. This country, which was occupied by the
Soviets for many years, continued to be under the intense threat of communism, even though it
was an independent state in the 1920s. This situation led to a coup d'etat in Lithuania in 1926.
This study deals with the reflections of the change in the domestic politics of the country, from
the coup to the Soviet occupation in 1940, in the reports of the Turkish embassy. The main
source used in the study is T.C. Ministry of Foreign Affairs documents.
According to the Turkish Ambassador to Berlin, the 1926 coup was carried out by members of
the nationalist army who were worried that there would be an increase in socialist activities and
a leftist coup in Lithuania, where the members of the government were almost socialists. After
the coup, Antanas Smetone, head of the Liberal Nationalist Union, which previously held three
seats in the Seimas, was proclaimed President, and another member, Augustinas Voldemaras,
Prime Minister. One of the country's leading parties, the Lithuanian Christian Democratic Party,
supported the coup and the government to be established, but did not want to take important
positions in the cabinet in order not to lose its credibility. He was eager to take power in the
first general elections. Therefore, after a while, they demanded the President to hold an election.
Smetona did not accept this offer. Protesting the situation, the Christian Democrats withdrew
from the government in May 1927. Smetona dissolved the Seimas. Thus, the dictatorship
regime began to settle in the country. In his assessment on the subject, Turkey's Riga Charge
d'affaires İbrahim Osman Bey; “The head of the dictatorship is President Smetona, who is loved
in his country for his kindness and honesty, but Voldemaras is his soul and hand.” says. Charge
d'affaires Voldemaras; He defines himself as "a person who is strong, cold-blooded and has
great knowledge and intelligence compared to the diplomats in Kaunas..." He further states that
despite some violent incidents that occurred several times and his repressive actions against
opposition parties, Voldemaras was considered a great political man by the Lithuanian Nation,
but received his power from the army.
The government followed a repressive policy against members of the opposition party, who
also attempted a coup after a while. Many arrests were made in this period. In his report, the
Chargé d'affaires states that the Voldemaras Government did not go to the elections because it
thought it would not win, which increased the tension in the country. Reacting to the situation,
the opponents assassinated Voldemaras, but were unsuccessful.
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Voldemaras kept the Vilnius region, which was under Polish occupation, on the agenda in
foreign policy mostly. Turkey's Riga Embassy in its report dated 6 September 1929 states that
the government, which could not be calm in the Vilna issue, is pushing the country towards a
catastrophe day by day. In the continuation of the report, the ambassador states that Poland,
which is disturbed by the policies carried out against it, sees the Prime Minister as the reason
for this, and therefore, like many others, he thinks that Poland is behind the assassination
attempt on the Prime Minister.
Voldemaras came into conflict with Smetona in the following days and was sacked in 1929.
President Smetona ruled the country until the Soviet invasion of Lithuania. The Turkish
Ambassador of the Baltic States, in his assessment of this period, states that the government
has increased its anti-democratic activities.
Keywords: Turkey-Lithuania relations, Turkish foreign policy, Baltic states
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SOVYET RUSYA BASINININ 1939 TÜRK-İNGİLİZ-FRANSIZ İTTİFAKINA
BAKIŞI
Doç. Dr. Ahmet ÇELİK
Fırat Üniversitesi, Tarih Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0002-0624-6701
ÖZET
İkinci Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı sonrası oluşan dengenin bozulması, Almanya, İtalya
gibi revizyonist ülkelerin istekleri sebebiyle meydana gelmiştir. İki savaş arası meydana gelen
olaylar, ülkeler arası ilişkilerin yeniden düzenlenmesi sorununu da ortaya çıkarmıştı. İlişkilerini
yeniden gözden geçirmek zorunda kalan ülkeler arasında Türkiye ve Sovyet Rusya da
bulunmaktaydı. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye Sovyet Rusya ilişkileri gayet iyi seyir
etmiş, 1936 yılı sonrasında Türkiye’nin Batılı ülkelerle ilişkilerini geliştirmesi ile ilişkiler
soğumaya başlamıştı.
İkinci Dünya Savaşı’nın ve Sovyet Rusya ile ilişkilerin etkisiyle Türkiye, savaşın başlarında
İngiltere ve Fransa ile bir ittifak anlaşması imzalamıştı. Üçlü İttifak Anlaşması’nın Ankara’da
acele bir şekilde imzalanmasının perde arkasında, Sovyet Rusya’nın Türkiye’ye karşı takındığı
tavır ve Moskova Görüşmeleri sırasında Sovyet yetkililerin tutum davranışları etkili olmuştu.
Türkiye Üçlü İttifak Anlaşmasının acele bir şekilde imzalanmasına rağmen, basını da
kullanarak bu anlaşmanın sadece savunma maksatlı olduğunu vurgulamış, özellikle Sovyetlere
karşı bir düşmanca tutum içermediğini göstermeye çalışmıştı. Türk basınında anlaşmayla ilgili
haberlerde anlaşmanın düşmanca olmadığı, savunma ve barışı koruma maksatlı olduğu,
özellikle Sovyet Rusya’ya karşı olmadığı belirtiliyordu.
Sovyet yetkililer, Türkiye’nin Batılı Devletler yaptığı bu ittifaka sıcak bakmamışlar, hatta
eleştirmişlerdir. Sovyet basınının da bu üçlü ittifak anlaşmasını sayfalarına taşıdığını
görmekteyiz. Meydana gelen bir olayla ilgili olarak, hükümetler mesaj vermek istediklerinde
basını kullandıkları tespitinden yola çıkarak, Sovyet Basınının olayla ilgili haber ve
yorumlarında Türkiye’ye karşı bir mesaj içeriyor muydu?
Çalışmamızda; Türkiye’nin İngiltere ve Fransa ile bir ittifak anlaşmasına sıcak bakmayan
Sovyet Rusya’nın, basınında bu olayı nasıl değerlendirdiği, Türkiye’ye dış politik gelişmeler
çizgisinde mesaj verip vermediği incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: İkinci Dünya Savaşı, Türk-İngiliz-Fransız Anlaşması, Sovyet Basını
THE VIEW OF THE SOVIET RUSSIAN PRESS ON THE TURKISHBRITISH-FRENCH ALLIANCE
ABSTRACT
World War II has occurred due to the deterioration of the balance after the First World War and
demands of revisionist countries such as Germany and Italy. The events that took place between
the two wars also revealed the problem of reorganization of relations between countries. Among
the countries that had to reconsider their relations were Turkey and Soviet Russia. After the
First World War, Turkey-Soviet Russia relations progressed very well, and after 1936, relations
began to cool with Turkey's development of relations with Western countries.
With the effect of the Second World War and relations with Soviet Russia, Turkey signed an
alliance agreement with England and France at the beginning of the war.
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Behind the scenes of the hasty signing of the Triple Alliance Agreement in Ankara, the attitude
of Soviet Russia towards Turkey and the attitudes and behaviors of the Soviet officials during
the Moscow Negotiations were influential.
Turkey hastily signed the Triple Alliance Agreement, and by using the press, it tried to show
the Soviets that this agreement was for defensive purposes only and did not contain a hostile
attitude. In the news about the agreement in the Turkish press, it was stated that the agreement
was not hostile, it was for defense and peacekeeping purposes, and it was not especially against
Soviet Russia.
The Soviet authorities did not take kindly to this alliance of Turkey with the Western States and
criticized this alliance. We see that the Soviet press also carried this triple alliance agreement
to its pages. Based on the finding that governments use the press when they want to give a
message about an event that took place, did the Soviet press's news and comments about the
event contain a message against Turkey?
In our study; It will be examined how Soviet Russia, which did not favor an alliance agreement
between Turkey and England and France, evaluated this event in the press, and whether it gave
a message to Turkey in line with foreign policy developments.
Keywords: Second World War, Turkish-British-French Agreement, Soviet Press
Giriş
Basının farklı dönemlere ve farklı olaylara göre misyonu değişebilmekte, ulusal ve uluslararası
meselelerde hükümetler tarafından siyasi ve ideolojik alanda kullanılabilmektedir. Toplumları
etkileyebilmesi, propaganda kabiliyeti gibi sebeplerden dolayı, basına önem atfedilmiş,
basındaki haber, yorum ve değerlendirmeler dikkate alınmıştır.
Toplumun kolektif belleğinin oluşumunda yadsınamaz derecede önemi olan basının, yine
toplumları yönlendirebilme kabiliyeti de vardır. Bunun yanında hassas olayların cereyan ettiği
dönemlerde, dış politikada önemli bir görev üstlenmektedir; hükümetler arası mesaj iletmek.
Devletler direkt olarak iletemedikleri hem olumlu hem de olumsuz mesajları, basın yoluyla
gönderebilmektedirler. Bu sebeple hükümetler olağanüstü dönemlerde basını kontrol altında
tutmanın ne kadar önemli olduğunu kavramışlar ve buna göre hareket etmişlerdir. Bu hassas
dönemlerin öne çıkanlarından biri de İkinci Dünya Savaşı idi.
Dünya dengesini derinden etkileyen İkinci Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı sonrasında
oluşan dengenin getirdiği belirsizlik sebebiyle ortaya çıkmıştır1. Birinci Dünya Savaşı
sonrasında, İtilaf Devletleri ile Wersailles barışını imzalayan Almanya’nın yenilgisiyle
Avrupa’da önceden var olan kuvvetler dengesinde bir boşluk oluşmuş, İngiltere ve Fransa’nın
hegemonyasında bir düzen kurulmaya çalışılmıştı. Geçici bir düzen kurulsa da bu çok uzun
sürmeyecekti2. Özellikle 1930 yılı sonrası Nazi Partisi’nin Almanya’da sivrilmeye başlaması
ve 1933 yılında Hitlerin başkanlığı devralmasıyla, Almanlara Wersailles’in zincirlerinden
kurtulma, bütün Almanları birleştirme sözü veriyordu3.

1
Savaş, oluşan dengenin değişmesini isteyen Almanya, İtalya, İspanya gibi revizyonist devletlerle, bu dengeden
memnun olan İngiltere ve Fransa’nın başını çektiği statükocu devletlerin mücadeleleri temelinde şekillenmiştir.
2
Birinci Dünya Savaşı’nı ortaya çıkaran sorunlar çözülmeden kurulan bu iki savaş arası uluslararası sisteme; yapay
çok kutuplu sistem adı verilebilir. Ayrıntı için bkz; Ahmet Çelik, Soğuk Savaş’ın Oluşum Süreci ve Türkiye’ye
Etkileri, Hiper Yay., İstanbul, 2020, s. 78-80.
3
Şinasi Sönmez, “İkinci Dünya Savaşı Öncesi İngiliz-Fransız-Türk İttifakının Fransız Basınına Yansımaları
(1939)”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 2018, S. 63, s. 277.
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Almanya’nın yanında İtalya, İspanya ve Japonya da faşist ideolojiler benimseyerek yayılmacı
politikalar izlemeye başladılar. 1931 yılında Japonya Mançurya’yı 1937 ise Çin’i işgale
başlarken 1935 yılında İtalya Etiyopya’yı işgal etmiş, Milletler Cemiyeti ise bu olaylar
karşısında fazla bir varlık gösterememişti4. Bu olaylar önü alınamaz bir şekilde gelişmiş ve
nihayet dünya savaşına kadar götürmüştü.
1. Türk-Sovyet İlişkileri; Gelişimi ve Dönüşü
İkinci Dünya Savaşı öncesinde ve savaş sırasında Türkiye’nin Sovyetlerle ilişkilerindeki
gelişmeler, Türk dış politikasını en fazla etkileyen unsurdu. İkinci Dünya Savaşı’na kadar
olumlu seyreden ilişkiler, bu zamandan sonra gerilmeye başlamıştı. Bu tarihe kadar ilişkilerin
olumlu seyretmesinin bir mecburiyete dayandığını söylemek mümkündür. Çünkü Türkiye,
Avrupalı emperyalistlere karşı Milli Mücadele’yi sürdürürken, Sovyetler Rusya da bu ülkelere
karşı bir mücadele vermekteydi. Bu süreçte Ankara ile Sovyet Hükümeti arasında başlayan
görüşmeler, aynı düşmana karşı mücadele içinde olmanın etkisiyle de olumlu netice vermişti.
16 Mart 1921 tarihinde Moskova’da Türk-Sovyet Dostluk Antlaşması imzalanmıştı. Türk Millî
Mücadelesinin başarı ile sonuçlanmasından sonra, Avrupalı emperyalistlerle imzalanan Lozan
Antlaşması sırasında Sovyetler Türkiye’yi her alanda desteklemiş, özellikle Boğazlarda
Türkiye’nin tam hâkimiyet sağlaması gerektiğini vurgulamıştı. Lozan Antlaşması sonrasında
devam eden Musul anlaşmazlığı gibi bazı sorunlar sebebiyle, Türkiye Batılı ülkelerden
tamamen uzaklaşarak Sovyetlerle iş birliğini artırmaya çalışmıştı. Bu gelişmelere paralel
olarak, Paris’te Çiçerin ve Aras arasında 17 Aralık 1925 tarihinde Türk-Sovyet Dostluk ve
Tarafsızlık Antlaşması imzalanmış, ilişkiler en üst noktaya taşınmıştı. Bunun neticesinde de
ekonomik, siyasi ve sosyal ilişkiler gelişmeye başlamıştır.
1930’lu yıllara gelindiğinde Türk dış politikasında birtakım gelişmeler olmuş, Türkiye Batılı
ülkelerle sorunlarını çözmeye başlamıştı. Bundan sonra Batılı ülkelerle ilişkiler gelişmeye,
dolayısıyla Sovyet Rusya da Türkiye için ilişki kurduğu tek büyük devlet statüsünü kaybetmeye
başlamıştı. Ancak, Türkiye Sovyet Rusya’nın gücü ve etkisini yakından bildiği için, bu devletle
olan ilişkisini de sürdürmeye devam etti. Sovyet hükümeti, siyasi ve ekonomik ilişkileri tekrar
gözden geçirmek için, 1932 yılında Türk siyasilerinden oluşan heyeti Moskova’ya davet etti5.
Ancak bu ziyaret sonrasında İsmet İnönü; “Ruslar, Batı sınırlarını güçlendirmek için zaman
kazanmak amacıyla, doğu sınırlarının güvenlik içinde olması isteğindedir. Sovyetler batı
sınırlarını güvenlik altına aldıktan sonra artık bizimle dost olmaya önem vermeyeceklerdir”6
diyerek, Rusların gerçek maksadını vurgulamıştır. Ancak denge politikasının bir gereği olarak
Sovyet Rusya ile ilişkiler devam ettirilmiş, hatta 1933 yılında Cumhuriyetin ilanının 10. yıl
Kutlamaları kapmasında Sovyet yetkililer Türkiye’ye davet edilmiş, Sovyet Rusya basını da bu
kutlamaları dostane bir hava içinde okuyucularına aktarmıştır7.
Millî Mücadele ve sonrasında gelişen Türk-Sovyet ilişkileri, 1933 yılında tepe noktaya ulaşmış
ve artık yavaş yavaş soğumaya başlamıştı. 9 Şubat’a 1934 tarihinde bazı Balkan Devletleriyle
birlikte Türkiye’nin Balkan paktını imzalaması yol ayrımının ilk adımı gibiydi.
4

Çelik, Soğuk Savaş’ın…, s. 79.
Ersin Müezzinoğlu, “İsmet Paşa’nın 1932 Sovyet Rusya Ziyareti”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, 2018, C. 20, S. 2, s. 249-260.
6
Ahmet Çelik, “Soğuk Savaş’ın Başlarında Sovyet Rusya’nın Güney Politikası ve Türkiye’ye Etkileri”, Social
Sciences Studies Journal, 2018, V. 4, N. 24, s. 5184.
7
Ahmet Çelik, “Sovyet Rusya Basınında Cumhuriyetin İlanının Onuncu Yılı Kutlamaları”, 2. Uluslararası Rus
Dünyası Akademik Araştırmalar Kongresi Bildirileri, Ankara, 2019, s. 25-52.
5
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Sovyet Rusya, özellikle Romanya ile arasındaki sınır anlaşmazlıkları sebebi ile Balkan Paktı’nı
hoş karşılamamıştı. Ancak Avrupa’da savaş rüzgârlarının esmeye başlaması da bu paktı zorunlu
kılmış, Türkiye ise Sovyetlerle ilişkilerini koruma politikasının gereği olarak, Sovyetlere
çekince mektubu vermişti8. Türkiye’nin ilişkileri en azından soğutmama gayretine rağmen
Sovyetlerin tutum ve davranışları, özellikle Montreux sözleşmesi sonrasında değişmeye
başlamıştı.
Türkiye-Sovyet Rusya ilişkileri yeni boyuta taşınırken, meydana gelen olaylar dış politikaların
seyrini önemli ölçüde etkilemişti. 1939 yılının mart ayında Almanya Çekoslovakya’yı, yine
1939 yılının Nisan ayında İtalya Arnavutluk’u işgal etmişti. Bu gelişmeler üzerine İngiltere ve
Fransa Romanya ile Yunanistan’a güvence vermişler, aynı güvenceyi Türkiye’ye de teklif
etmişlerdi. Bu tekliften sonra, Nisan 1939’da Türkiye ile İngiltere arasında başlayan
görüşmelere daha sonra Fransa da katılmış, görüşmeler 3 ay devam etmişti. Türkiye, güvenliği
gereği, söz konusu görüşmeleri sürdürürken, bir yandan da Sovyetlerle ilişkileri devam
ettirebilmenin yollarını aramıştı9.
Ancak 1939’un ağustos ayında, Sovyetler Birliği’nin Almanya ile bir saldırmazlık paktı
imzalaması10, Türk dış politikası açısından yeni bir sayfa açılmasına neden olmuştur. Türk ve
Avrupalı yöneticiler tarafından beklenmeyen bu paktın imzalanması olayı, Türk dış
politikasının yörüngesini sarsmıştı. Ruslar Almanya ile görüşmelerini perde arkasından
gerçekleştirmiş, Türkiye ile yapılan anlaşmaların yükümlülüğü yerine getirilmeyerek, gereken
bilgi verilmemişti11. 1925 Türk-Sovyet Dostluk Anlaşması’nın maddeleri ihlal edilmiş, bunun
yanında, Sovyet Rusya’nın böyle bir pakt imzalaması Türkiye’nin kuzeyindeki güvenlik
çemberini yıkmıştı. Bu gelişmeler, İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla Türkiye’yi adeta
savaşın ortasında yalnız bırakmıştı.
Sovyet dış politikasının bu ani değişikliği Türkiye’yi savaş meydanında yalnız bıraksa bile,
Türkiye Sovyetlerle bir uzlaşıya varabileceği ümidini hala saklamaktaydı. Ancak 1 Eylül 1939
tarihinde İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması ve akabinde 17 Eylül’de Sovyetlerin, Almanya ile
imzaladığı paktın sonucu olarak Polonya’ya girmesi Türkiye’yi iyice korkutmuştu12.

8

Figen Atabey, “Monterux Konferansı’ndan İkinci Dünya Harbi’ne Türk-Sovyet İlişkileri” Avrasya Uluslararası
Araştırmalar Dergisi, 2014, C. 2, S. 4, s. 2.
9
Türk Hükümeti, Sovyetlerle ilişkileri koparmamak için, İngiltere ve Fransa ile yaptığı görüşmelerin içerikleri ile
ilgili bilgileri Sovyet yetkililerle paylaşmışlar, Sovyetlerin de bu anlaşmalara onay vermesi için çaba
göstermişlerdir. Bu süreçte Sovyetler de Batılılar ile görüşmeler yapmasından dolayı, olumlu bir hava esmiştir.
Ancak, Türkiye üzerine diplomatik mücadeleler başlamış, Almanya’nın büyükelçisi Von Papen, Türkiye’yi
Almanya’nın yanına yaklaştırmaya çalışırken, bazı temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gelen Potemkin ise,
Türkiye’yi Sovyetlerin yanında tutmakla görevlendirilmiş, aynı zamanda Almanya’dan da uzaklaştırması
istenmiştir. İsmail Soysal, Türkiye’nin Siyasal Antlaşmaları (1920-1945), C.I, TTK Basımevi, Ankara, 2000, s.
592-593.
10
İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasından günler, 1939 yılının 23 Ağustos gecesi Sovyetler Birliği ile Almanya
arasında bir saldırmazlık paktının imzalandığının duyurulması birçok çevrede büyük şaşkınlık yaratmıştı. Ancak
bu paktı imzalamak için iki ülkenin de bahanesi vardı. Sovyetlerin, bu paktı imzalamasının nedenleri arasında;
Batıya karşı olan güvensizliği ön sıradadır. Almanya’nın Avusturya’yı ilhakına Batılı ülkelerin sessiz kalması,
bunun yanında Münih Konferansı’nda Çekoslovakya’nın parçalanmasını kabul etmişler ve Sovyet Rusya’yı bu
konferansa davet etmemişlerdi. Ayrıntılı bilgi için bkz; Çelik, Soğuk Savaş’ın…, s. 80-81. Ayrıca bkz; Ali Servet
Öncü, Oğuzhan Ekinci, “İkinci Dünya Savaşı Öncesi Beklenmeyen Gelişme: 23 Ağustos 1939 Tarihli Alman Rus
Paktı”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2014, S. 2, s. 241-263.
11
Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1980), Alkım Yayınevi, Ankara, 2005, s. 330.
12
Türkkaya Ataöv, Turkish Foreign Policy 1939-1945, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1965, s. 23-24.
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Sovyetlerle bir anlaşma olup olmayacağının kesin sonucu Moskova görüşmelerinde
görülecekti.
2. Türk-Rus İlişkilerinin Dönemeci: Moskova Görüşmeleri
Sovyet Rusya, Almanlar ile bir pakt imzalamadan hemen önce 4 Ağustos 1939 tarihinde,
Sovyetlerin Ankara Büyükelçisi Şükrü Saraçoğlu’na gelerek, Türkiye ile Sovyetler arasında
yeni bir anlaşma yapmak maksadıyla O’nu Moskova’ya davet etti. Son gelişmeler ışığında iki
ülke arasındaki ilişkiler yeniden ele alınmak istenmişti. Saraçoğlu’nun bu davete olumlu yanıt
vermesiyle resmen davet edildi ve 25 Eylül 1939 tarihinde Moskova’ya gitti. Türkiye’nin hem
İkinci Dünya Savaşı’nda ve hem de savaş sonrası izleyeceği yol haritasını belirlemede Moskova
Görüşmeleri önemli bir yer tutmaktadır.
Moskova’ya giden heyetin görevi; Sovyetler Birliği ile karşılıklı yardım ya da iş birliği
anlaşmasının imzalanması için yollar aranmasıydı. Bunun yanında heyetin diğer önemli görevi
ise, İngiltere ve Fransa ile imzalanacak olan Üçlü İttifak Anlaşması ile Türk-Sovyet dostluğu
arasında bir bağlantı kurulmasını sağlamaktı. Türk heyetinin bu amaçlarına karşılık Sovyet
Rusya ise; Montreux Sözleşmesi’ni kendi çıkarlarına göre düzenlemeyi ve Üçlü İttifak
Anlaşması’nın içeriğini öğrenerek Türkiye’nin tarafsızlığını sağlamayı hedeflemişti13.
Moskova Görüşmesinin daha ilk günü Molotov’un, Türkiye’nin İngiltere ve Fransa ile yaptığı
görüşmeler esnasında verdiği bazı taahhütler sebebiyle Sovyetlerin duyduğu rahatsızlıkları öne
sürmesi ve Montreux Sözleşmesi’nde yapılmasını istediği değişiklikleri içeren bir kâğıdı
Saraçoğlu’na vermek istemesi, Saraçoğlu’nun ise bunu reddetmesiyle ortam gerilmişti14.
Sovyet yetkililer bu gerginliğe rağmen Türkiye’den isteklerine devam etmişler, Türkiye’nin
İngiltere ve Fransa ile yapacağı anlaşmada bazı maddelerin değiştirilmesini istemişlerdi15.
Görüşmelerin olumsuz devam etmesine ek olarak, 28 Eylül 1939 tarihinde Türk yetkililerin hiç
beklemediği şekilde Alman Dışişleri Bakanı Ribbentrop, Moskova’yı ziyaret etmiş, bu sebeple
Türk-Sovyet görüşmeleri önemsizleşerek ara verilmişti. Bu ziyaretin neticesi olarak Sovyetler
ile Almanya arasında bir dostluk anlaşması imzalanmıştı. Bu da Türk-Sovyet görüşmelerini
tamamıyla olumsuz bir havaya sokacağı açıktı16.
Alman Dışişleri Bakanı’nı Moskova ziyareti sebebiyle kesilen görüşmeler 1 Ekim’de, Stalin’in
de iştirakiyle tekrar başlamıştı. Stalin de tıpkı Molotov gibi Türkiye’nin Boğazlar üzerindeki
hâkimiyeti Moskova ile paylaşması gerektiğini belirtmiş, Montreux Sözleşmesinde değişiklik
yapılmasını önermişti. Buna karşılık Türkiye’yi temsilen Saraçoğlu, Montreux’de sadece bu
iki devletin olmadığını belirterek, imzası bulunan diğer devletlerin rızası olmadan değişikliğin
söz konusu olamayacağını belirtmişti17. Yapılan toplantılarda Saraçoğlu’na Türkiye ve SSCB
arasında bir iş birliği anlaşması imzalanabilmesi için şu maddeler talep edildi;

13

Çelik, “Soğuk Savaş’ın Başlarında…, s. 5185.
Barış Ertem, “Türkiye Üzerindeki Sovyet Talepleri ve Türk-Sovyet İlişkileri (1939-1947)”, Uluslararası Sosyal
Araştırmalar Dergisi, 2010, S. 3, s. 254.
15
Ahmet Şükrü Esmer, Oral Sander, Olaylarla Türk Dış Politikası (1919-1973), C.I, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi
Yayınları, Ankara 1987, s. 142.
16
Ancak Almalar Türk-Sovyet görüşmeleri ile yakından alakadar olmuşlar, hatta Türkiye’nin tarafsız kalmasının
Sovyetler için olumlu olacağını düşünmekteydiler. Çünkü Türkiye Boğazları elinde bulunduruyordu ve kapalı
tutmasının Sovyetler için olumlu neticeleri olacaktı. Ataöv, Turkish Foreign …, s. 54-55.
17
Yuluğ Tekin Kurat, “Elli Yıllık Cumhuriyetin Dış Politikası (1923-1973)”, Belleten, Nisan, 1975, S.154, s. 269.
14
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- Boğazların Türkiye ve Sovyetler Birliği tarafından ortak savunulması
-Montreux Boğazlar Rejimine, Karadeniz’e sahili olmayan devletlerin Boğazlardan
geçemeyeceği garantisinin eklenmesi
- İngiltere ve Fransa ile girişilen ittifak müzakerelerinin istişareye çevrilmesi
- İngiltere ve Fransa’nın Sovyetler Birliği ile savaşa girmesi durumunda Üçlü İttifak
Anlaşmasının geçersiz sayılması
Sovyet yetkililer, bu isteklerin dışında, Türk yetkililere karşı tavırlarıyla ve konuşmalarıyla
belirtmişlerdir ki, Türkiye’nin dış politikası ile Sovyet Rusya’nın dış politikası pek uyumlu
hareket etmemektedir. Sovyetlerin, Almanya ile yaptıkları dostluk anlaşması ve Türkiye’nin
İngiltere ve Fransa ile ittifak kurması tamamıyla çelişen iki olguydu. Moskova görüşmelerinin
olumsuz neticelenmesinin bir nedeni de bu durumdu. Molotov bu durumu şu şekilde izah
etmişti; “…bahis konusu olan mesele Karadeniz ve Boğazlara ait karşılıklı bir yardım paktının
akdedilmesidir. Sovyetler Birliği bu yolda akdedilecek bir paktın hiçbir zaman Almanya ile
silahlı bir çatışmaya götürecek hareketlere yol açmamayı ve savaş tehlikesi hâlinde Karadeniz
Devletlerinden sayılmayan devletlere ait savaş gemilerinin İstanbul Boğazı yolu ile
Karadeniz’e geçmelerine Türkiye’nin izin vermeyeceğine dair Sovyet Rusya’nın teminatına
sahip olması düşüncesindedir.” Türkiye, Sovyet yetkililerin bu isteklerini kesin bir dille
reddederek, paktın imzalanmasını imkânsızlaştırmıştır18.
Söz konusu bu talepler nedeniyle, görüşmelerden herhangi bir sonuç çıkmaması üzerine Türk
delegesi, 20 Ekim 1939 tarihinde geri döndü. Moskova Görüşmeleri, Türkiye-Sovyet Rusya
ilişkileri açısından yeni bir dönemin başlangıcı olma özelliği taşımaktadır. Türkiye bu tarihten
sonra Batı ile ittifakını güçlendirmeyi dış politikasının merkezine oturtacaktı. Türk-İngilizFransız İttifak Anlaşması ise, daha Türk heyeti dönmeden Ankara’da imzalanacaktı19.
3. Üçlü İttifak Anlaşmasının İmzalanması ve Etkileri
Dışişleri Bakanı Saraçoğlu’nun Moskova ziyaretinin sonuçsuz kalması üzerine Türkiye,
Sovyetlerle bir anlaşmanın imzalanmasının imkânsız olduğunu anlamış, İngiltere ve Fransa ile
görüşmelerine hız vermiş ve Türk-İngiliz-Fransız İttifak Anlaşması 19 Ekim 1939 tarihinde,
Türk heyeti Moskova’dan dönmeden imzalanmıştı. Ankara Anlaşması olarak bilinen ittifak
antlaşması, daha önce yapılan görüşmelerin sonuçları olan 12 Mayıs ve 23 Haziran tarihli
deklarasyonları da kapsamıştır. Türkiye, yumuşak karnı olan Sovyetlerle ilişkileri öngören 2
numaralı protokolün eklenmesine önem vermiştir. Buna göre Sovyetlerle silahlı bir çatışmaya
girilme ihtimali doğarsa, ittifakın geçersizliği öngörülmüştür. Bu durum, Türkiye’nin
Sovyetlerle ilişkilerinde bir sorun istemediğini göstermesinin yanı sıra, Sovyetlerin askeri
gücünden de çekindiğini de göstermektedir20. İmzalanan Üçlü İttifak’ın herhangi bir saldırı
amacı taşımadığının Türk basını tarafından sıklıkla vurgulanması da bu çekincenin bir
sonucudur.
İkinci Dünya Savaşı’nın ortaya çıkardığı şartlar, Türkiye’nin konumu sebebiyle tarafsız
kalamayacağını göstermiş, bu sebeple güvenliği için bir bloğa dâhil olup, yardımlaşma
şartlarını ortaya koymuştur.
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Savaşın şartları, Türk dış politikasının seyrini de belirlemiş, Sovyetlerle iş birliği yerine İngilizFransız iş birliği yapılarak, Batılı devletlerle ittifak kurmuştur. Bu anlaşma ile Türk dış
politikasının yönü belirlenmiş olsa da Türkiye, denge politikasının gereği olarak Sovyetlerle
düşman olmamak için gerekli adımları da atmıştır21.
Yapılan ittifak sözleşmesinin maddelerine göre; herhangi bir Avrupa ülkesi Türkiye’ye
saldırırsa İngiltere ve Fransa aktif bir şekilde Türkiye’ye her türlü desteği sağlayacakları
garantisini veriyorlardı. Ancak Türkiye, benzer şekilde bu devletlere destek sağlama
yükümlülüğü altına girmek istemişti. Antlaşmanın dördüncü maddesine baktığımızda ise; eğer
bir Avrupa devleti İngiltere ve Fransa’ ya saldırması halinde Türkiye, yalnızca müsamahakâr
bir şekilde tarafsız kalacaktı. Bunların yanında, anlaşmanın iki numaralı protokolü ile Türkiye,
Sovyetler ile bir çatışmaya girebilecek durum ortaya çıkarsa, anlaşmayı uygulamaktan muaf
tutulacaktır. Parasal konulara değinen özel bir protokol çerçevesinde, İngiltere ve Fransa,
Türkiye’ye savaş malzemesi, kredi olarak 25 milyon sterlin, 16 Milyon sterlin değerinde külçe
altın ve 3,5 milyon sterlinlik bir kredi transferi yapmayı öngörmüştür. Türkiye, dış politikasına
uygun bir anlaşma sağlamakla birlikte, doğrudan saldırıya uğradığı takdirde çarpışacak, bu
arada büyük çaplı maddi destek alacak, yoğun bir şekilde silahlanacaktır22.
4.Türk-İngiliz-Fransız İttifak Anlaşması ve Sovyet Rusya Basını
Anlaşmanın imzalanması savaşın gidişatı açısından önemliydi ve bu sebeple farklı ülkelerin
basınında kendine yer bulmuştu. Özellikle bu süreçte hükümetlerin basını kontrol altında
tutması sebebiyle, basının bu tarz önemli gelişmeleri haberleştirmedeki amacı da hükümetlerin
dış politikalarıyla paralel çizgideydi. Örnek olarak Türk basınının anlaşma ilgili haber, yorum
ve değerlendirmeleri Türk dış politikasını yansıtıyordu.
Bunun yanında basın hükümetin mesajını ileten bir aracı konumundaydı. Başta Sovyetler olmak
üzere Almanya ve İtalya’ya mesaj gönderilirken, yine müttefik olarak görülen İngiltere ve
Fransa’ya mesajlar basın aracılığı ile verilmişti.
20 Ekim 1939 tarihinde, yani İttifak Anlaşmasının imzalanmasından bir gün sonra Türk
basınında çıkan haberler ve değerlendirmeler yukarıda belirttiğimiz tespiti destekler
niteliktedir. Bu süreçte Türk basınında çıkan birkaç haberi ele aldığımızda, Türk dış
politikasının, Sovyetlerle ilişkilerin bozulmaması için gösterdiği gayreti görebiliriz. Son Posta
gazetesi “Türkiye-İngiltere-Fransa ittifakı dün imzalandı” dendikten sonra, “Muahede hiçbir
devlet aleyhine müteveccih değildir, hedefi tecavüze karşı koymak için, lüzum hâsıl olursa,
Türkiye’ye, İngiltere’ye ve Fransa’ya karşılıklı yardım ve müzaheret temin eylemektir”23
denilerek, yapılan anlaşmanın maksadının saldırı değil barış olduğu vurgulanmak istenmiştir.
Cumhuriyet gazetesi de “Türk- “İngiliz-Fransız ittifakı, Üç devlet arasında yapılan muahede
dün akşam Ankara’da başvekilimiz ile İngiltere ve Fransa büyükelçileri tarafından merasimle
imzalandı” imzalandı başlığını atarak ittifaka bir önem yükledikten sonra, “İttifakın mahiyeti
sadece tedafüdir”24 açıklaması ile yine Sovyet Rusya ve diğer bazı ülkelere mesaj göndermekle
başlamıştır.
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Bundan Başka Akşam gazetesi başyazarı Sadak, “Muahedenin tanziminde hâkim olan tek fikir
gibi, maddelerinde yazılı ahkâmdan çıkan mana şu iki basit kelimede hulasa edilebilir; sulhu
korumak”25 diyerek yapılan ittifak anlaşmasının saldırı maksatlı olmadığını vurgulamaya
çalışmış özellikle Sovyet Rusya’ya mesaj gönderilmek istenmiştir. Bu süreçte, muhalif olan
birkaç gazetenin dışında hepsi hükümetin dış politikasına uygun olarak yayın yapmışlar, gerekli
yerlere mesajlarını iletmişlerdir.
Elbette ki bu süreçte aynı misyona sahip olan sadece Türk basını değildi. Diğer ülkelerin basını
da aynı görevi üstlenmişler, hükümetlerin dış politikalarıyla paralel olarak yayın yapmışlar ve
mesaj iletme görevlerini yerine getirmişlerdi.
Türk-Sovyet ilişkileri için yol ayrımı olarak kabul edebileceğimiz bu anlaşmasının
imzalanmasından sonra, şüphesiz ki Sovyet dış politikasına uygun yayın yapan Sovyet basının,
bu olayı değerlendirme şekli merak konusudur. Özellikle Sovyet Rusya’da bu süreçte yayın
yapan tirajı yüksek iki gazetenin haberleri, yorum ve değerlendirmelerine bakarak, Sovyet
hükümetinin anlaşmaya nasıl yaklaştığını değerlendirmeye çalışacağız.
a. İzvestiya Gazetesi
Moskova merkezli ve günlük olarak yayın yapan gazete, anlaşmanın imzalanmasından iki gün
sonra 21 Ekim 1939 tarihli sayısında birinci sayfada anlaşmayı ele almış ve “İngiliz, Fransız ve
Türk İttifakı” başlığıyla okuyucularına duyurmuştur. Gazete, yazında öncelikle olarak İngiltere
ve Fransa’ya karşı mesajlar gönderirken, Türkiye’yi de uyarmaktan geri kalmamıştır.
Gazete “Bugün metnini yayınladığımız İngiliz-Fransız-Türk Karşılıklı Yardım Anlaşması,
ciddi siyasi öneme sahip bir belgedir” şeklinde bir vurgu cümlesiyle başladıktan sonra, giriş
mahiyetinde bir açıklama yaparak; “Bu anlaşmaya göre İngiltere ve Fransa, Türkiye’nin de
içinde bulunduğu Akdeniz havzasında Avrupalı bir gücün herhangi bir eyleminin bir savaşa yol
açması durumunda Türkiye’nin yanında yer almayı taahhüt ediyor. Buna karşılık Türkiye,
Doğu Akdeniz’de bir düşmanlık olması durumunda İngiltere ve Fransa’nın yanında yer almayı
taahhüt etmekte. Türkiye, bu devletlerin Romanya ve Yunanistan’a verdikleri garantilerle
bağlantılı olarak askeri bir harekâta başlamaları durumunda da İngiltere ve Fransa’nın yanında
yer almayı taahhüt ediyor. (Dolayısıyla, Romanya ve Yunanistan’a da yardımı öngörüyor”
anlaşmanın içeriğini özetlemiştir.
Gazete “Türkiye, eyleminin Sovyetler Birliği ile bir savaşı tetiklemesi durumunda
yükümlülüklerinden muaftır” cümlesiyle, Türkiye’nin Sovyetlerin tepkisinden çekinerek
koydurttuğu maddeye vurgulamıştır. Buradan anlaşılan, gazetenin bu yazısı bir mesaj içeriyorsa
bu sadece Türkiye’ye değil, anlaşmanın diğer taraflarına da verilmek istenmiş olduğudur.
Gazete devamında, varılan anlaşmanın geçmiş süreci üzerinde durmuş ve “Bir yanda İngiltere
ve Fransa, diğer yanda Türkiye arasında yeni varılan anlaşma, bu yılın ilkbaharında gerçekleşen
müzakerelerin devamı niteliğindeydi. Bu yılın mayıs ayında, İngiltere ile Türkiye arasında ve
bir süre sonra Fransa ile Türkiye arasında Akdeniz’de bir savaş durumunda karşılıklı iş birliği
konusunda prensipte bir anlaşmaya varıldı. Bu ön anlaşmalar artık kalıcı hale geldi” diyerek,
sürecin takip edildiğini de vurgulamıştır.
Gazete yukarıdaki yorumları yaptıktan sonra, bu anlaşmanın savaşla bağlantısı konusuna
gelerek; “Bu anlaşmaların imzalanması arasında geçen süre içinde uluslararası durum çarpıcı
biçimde değişti. İngiltere ve Fransa savaşan ülkeler oldular.
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Yeni durumun ışığında, karşılıklı yardıma ilişkin İngiliz-Fransız-Türk anlaşması özel bir önem
kazanıyor” diyerek, müzakerelerin yapıldığı dönemin önemsiz olduğunu, ancak savaşın
başlamasıyla anlamanın öneminin arttığı belirtilmiştir. Bunun devamı olarak; “İngiliz ve
Fransız basını, Müttefiklerin konumunun güçlendiğini görerek, Türkiye ile anlaşmanın
imzalanmasını büyük bir memnuniyetle karşıladı. Anlaşmanın imzalanmasıyla bağlantılı
olarak, Suriye’deki Fransız kuvvetlerinin komutanı General Weygand ile İngiliz silahlı
kuvvetlerinin Ortadoğu’daki komutanı General Wavel’in Türkiye ile müzakereler için
Ankara’ya gelmesi de dikkat çekicidir” diye yazılmış, anlaşma sonrasında İngiltere ve
Fransa’nın elinin güçlenmesi üzerinde durulmuştur.
Bu durumun nedenini açıklar mahiyette; “Türkiye’nin stratejik konumu, İngiltere ve Fransa’nın
Türkiye’ye gösterdiği ilgiyi tam olarak açıklıyor, ancak bazı durumlar var. İngiliz-Fransız
diplomasisinin planlarının Türkiye ile doğrudan bir anlaşmanın ötesine geçtiğine inanmaya yol
açıyor” yorumuyla, Türkiye’nin stratejik konumunun önemi vurgulanmaya çalışılmıştır.
Gazete bundan sonra anlaşmayı İngiltere Başbakanın nasıl değerlendiği üzerinde durarak;
“Parlamentoda konuşan İngiltere Başbakanı Chamberlain, İngiliz-Fransız-Türk
müzakerelerinin aslında üç hafta önce tamamlandığını ve Türkiye Dışişleri Bakanı Şükrü
Saraçoğlu’nun Moskova’da yürüttüğü müzakereler nedeniyle anlaşmanın imzalanmasının
ertelendiğini söyledi. Chamberlain, SSCB ile Türkiye arasında karşılıklı yardımlaşma
konusunda paralel bir anlaşmanın sonuçlandırılması için umutlar olduğuna dikkat çekti. Ancak
Sovyet-Türk anlaşmasının şartlarının Türkiye’nin İngiliz-Fransız-Türk anlaşmasından doğan
yükümlülükleriyle uyuşmaması nedeniyle bu mümkün olmadı” anlaşmanın imzalanmasının
gecikme sebebinin Sovyetlere bağlanması konusuna değinmiştir.
Gazete “Chamberlain’in açıklamasından, İngiliz-Fransız diplomasisinin bir Sovyet-Türk
anlaşmasına belirli umutlar bağladığı sonucu çıkıyor. İngiliz ve Fransız basını, İngiliz-FransızTürk anlaşmasının “Sovyet-Alman dostluğu için bir sınav” olduğunu yazdı. Bütün bunlar,
kaçınılmaz olarak, Almanya ile Sovyetler Birliği arasında bir takoz oluşturacak bazı hesapların
olduğu izlenimini yaratıyor. Bir yanda SSCB ile Türkiye arasındaki, diğer yanda İngiltere,
Fransa ve Türkiye arasındaki paralel paktların yardımıyla, SSCB’yi esas olarak Almanya ve
Almanya’ya yönelik bir kombinasyona dâhil etmek için başarısız bir girişimin yapıldığı açıktır”
yorumu bu yazının en önemli kısmıdır. Çünkü gazete burada anlaşmanın Sovyetler açısından
nasıl yorumlandığını vurgulamaktadır. Gazete göre bu anlaşma, Sovyet-Alman dostluğunu
engellemeye yönelik bir girişimdir.
Gazete, anlaşmanın maksadını belirttikten sonra ise; “Sovyetler Birliği, Sovyet devletinin
çıkarlarını güvence altına alma yönündeki barış politikasına sadık kalarak, Türkiye ile SSCB
arasındaki geleneksel dostluk spekülasyonlarına dayanan İngiliz-Fransız diplomatik seyrini
zamanında ve doğru bir şekilde değerlendirebilmiştir. Sovyetler Birliği’nin açık ve kararlı
konumu, Almanya ile Sovyetler Birliği arasındaki düşmanlığı yeniden alevlendirmeye
çalışanların “kurnaz” planlarını engelledi” diyerek, İngiltere ve Fransa’ya mesajını iletmiş ve
onların oyununa gelmediğini yazmıştır.
Gazete İngiltere ve Fransa’ya karşı mesajına devam ederek; “İngiliz-Fransız-Türk anlaşmasının
Akdeniz’de yeni bir güç dengesi yarattığını söylemeye gerek yok. Karadeniz’in en büyük gücü
olan Sovyetler Birliği, Karadeniz’e erişim ile ilgili her şeyi yakından izlemek zorundadır.
Yapılan İngiliz-Fransız-Türk anlaşması, SSCB’nin doğrudan çıkarlarını etkilemez. Anlaşmaya
ekli protokolde Türkiye’nin yükümlülükleri açıkça belirtilmiştir. Türkiye, SSCB ile savaşa
katılmasıyla sonuçlanabilecek herhangi bir eyleme katılmak zorunda değildir” demiştir.
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Sovyet Rusya öncelikle bu anlaşmanın Sovyet çıkarlarını tehdit etmediğini ve Türkiye’nin
koydurduğu ek protokole de vurgu yaparak, bu anlaşmanın Sovyetleri etkilemeyeceğini
vurgulayarak gerekli yerlere mesajını iletmiştir.
Gazetenin yazısındaki son paragraf ise Türkiye’ye mesaj olarak gönderilmiş; “Sonuç olarak,
İngiliz-Fransız-Türk anlaşması bir barış aracı olarak görülemez. İngiltere ve Fransa’nın
Türkiye’yi savaşın yörüngesine çektiğinin kanıtıdır. Bu antlaşmaya göre Türkiye, Almanya ve
İtalya’ya karşı İngiltere ve Fransa’nın yanında savaşmayı taahhüt etmiştir. SSCB’nin Türkiye
ile İngiliz-Fransız koalisyonu arasındaki böyle bir ittifaktan kaybedebileceğini söylüyorlar. Bu
kesinlikle doğru değil. SSCB, tarafsızlığı ve el özgürlüğünü koruyarak bu bloğa katılmadı. Bu,
elbette, barışın korunması açısından iyidir. Ancak Türkiye için bu söylenemez. Yakın gelecekte
Türkiye’nin politikasını etkilemekten başka bir şey yapamayacak bir sorumluluk üstlendi. Her
durumda, SSCB’nin olanlardan pişmanlık duyması için bir neden yok” denilerek, Türk
basınının da üzerinde titizlikle durduğu “anlaşmanın gayesinin barış olduğu”26 konusu
eleştirilmiştir. Bu anlaşmanın barış aracı olarak görülemeyeceği, Türkiye’nin savaşa çekileceği
uyarısı yapılmıştır.
b. Pravda Gazetesi
Moskova merkezli yayın yapan gazete, anlaşmanın imzalanmasından 1 gün sonra, 20 Ekim
1939 tarihinde, Son Gelişmeler başlığı altında “Türkiye, İngiltere ve Fransa arasında karşılıklı
yardım anlaşması” şeklinde bir alt başlık verdikten sonra, “TASS haber ajansının bildirdiğine
göre; 19 Ekim tarihinde Türkiye, İngiltere ve Fransa arasında bir yardım anlaşması
imzalanmıştır”27 şeklinde kısa bir bilgi vererek okuyucularına duyurmuştur.
Gazete bir gün sonra 21 Ekim 1939 tarihli sayısının beşinci sayfasında ise anlaşmanın tam
metnini ve anlaşmayla ilgili olarak İngiltere Başbakanı Chamberlain’in yaptığı konuşmayı
okuyucularına aktarmıştır28.
Pravda gazetesini bu anlaşmanın Sovyetler tarafından nasıl değerlendirildiği konusunu 1 Kasım
1939 tarihli sayısının ikinci sayfasında, Halk Komiserleri Konseyi Başkanı, Dışişleri Halk
Komiseri yoldaş Molotov’un Son Raporu’na yer verdiği sırada okuyucularına duyurmuştur.
Gazetenin “Halk Komiserleri Konseyi Başkanı, Dışişleri Halk Komiseri yoldaş Molotov’un
Son Raporu” başlığı ile verdiği metnin içerisinde “Türkiye ile müzakereler hakkında birkaç
söz” alt başlığının içinde Molotov; “Türkiye ile görüşmelerin özü hakkında türlü türlü masallar
yazılıyor. Bazıları SSCB’nin Ardahan ve Kars bölgelerinin devrini talep ettiğini iddia ediyor.
Bu tamamen bir kurgu ve yalan. Diğerleri iddiaya göre SSCB’nin Montrö’de imzalanan
uluslararası sözleşmede bir değişiklik ve boğazlar sorununda SSCB’nin öncelik haklarını talep
ettiğini iddia ediyor. Bu da aynı şekilde bir kurgu ve yalandır. Aslında bu, Karadeniz ve
Boğazlarla sınırlı, ikili bir karşılıklı yardımlaşma anlaşmasının imzalanmasıyla ilgiliydi.
Türkiye, Karadeniz’e kıyısı olmayan güçlerin savaş gemilerinin Boğazlardan geçmesine izin
vermeyecekti. Türkiye, SSCB’nin bu çekincesini de reddetmiş ve böylece bir paktın
imzalanmasını imkânsız hale getirmiştir. Hem Moskova görüşmelerinin hem de Türk
hükümetinin son siyasi eylemlerinin bir sonucu olarak, Türkiye’nin politikasında çok şey artık
çok daha net hale geldi” demiş, İttifak anlaşmasının imzalanmasından önce Türkiye ile Sovyet
Rusya arasında cereyan eden olayları özetlemiştir.
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Molotov, anlaşma öncesi olayları özetledikten ve kendine göre yorumladıktan sonra anlaşmayla
ilgili olarak; “Bildiğiniz gibi, Türk hükümeti kaderini savaşa katılan belli bir Avrupalı güçler
grubuna bağlamayı seçti. İki aydır Almanya’ya karşı savaş yürüten İngiltere ve Fransa ile
karşılıklı yardım anlaşması imzaladı. Böylece, Türkiye nihayet temkinli tarafsızlık politikasını
terk etti ve gelişmekte olan Avrupa savaşının yörüngesine girdi. Hem İngiltere’de hem de
Fransa’da, savaş alanına tarafsız ülkeleri dâhil etmek isteyenler bundan çok memnun. Türkiye
pişman olacak mı bunu hep birlikte göreceğiz. Bize sadece komşumuzun dış politikasındaki bu
yeni anları not etmek ve olayların gelişimini yakından takip etmek kalıyor”29 demiş, Türkiye’ye
hem tehdit hem de uyarı mesajı göndermiştir.
Sonuç
Tarihte savaş üzerine kurulu olan Türk-Rus ilişkileri, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra şartların
zorlamasıyla iyi ilişkiler geliştirilmişti. Ortak düşman olarak görülen Batı emperyalizmi iki
ülkeyi yakınlaştırmıştı. Ancak İkinci Dünya Savaşı’nın yaklaşmakta olduğu süreçte bu iyi
ilişkiler bozulmaya başladı ve Türk dış politikası yavaş yavaş Batı eksenine girmeye başladı.
Türkiye, Sovyet Rusya ile iyi ilişkileri devam ettirmek istese de müttefikinin bazı davranışları
O’nun yeni bir dış politika belirlemeye mecbur etmişti. Savaş öncesi beklenmedik bir şekilde
Sovyet Rusya’nın Almanya ile bir pakt imzalaması Türkiye’nin politikası netleştirmişti.
Türkiye, Sovyetlerle ilişkilerini devam ettirme ümidiyle, yine Sovyetleri daveti üzerine,
Dışişleri Bakanı Saraçoğlu’nu Moskova’ya göndermişti. Ancak Sovyetlerin tavırları ve
istekleri anlaşmanın mümkün olmadığını göstermiş, zaten hazırda bekleyen Türk-İngilizFransız İttifakı imzalanmıştı. Artık Türkiye’nin yönü belli olmuştu. Ancak Türkiye Sovyetlerin
askeri gücünden çekindiği için bu anlaşmaya özel madde koydurmuş, basın yoluyla anlaşmanın
barış amacı taşıdığı mesajını vermişti.
Türkiye’nin bu çabalarına rağmen Sovyet Rusya bu anlaşmayı düşmanca değerlendirmişti.
Üçlü İttifak Anlaşması ve bu anlaşma şartlarının olası sonuçları hem Almanya hem de Sovyet
Rusya’yı memnun etmemiş, Sovyet Rusya’yı kızdırmıştır. Sovyet Rusya, bu ittifakı bir savaş
belgesi olarak nitelendirmişti30.
Sovyet Rusya’nın anlaşma ile ilgili tavrı O’nun basınına da yansımış, tıpkı Türk basının mesaj
amaçlı yazıları gibi Sovyet Rus basını da benzer yazılar yazmıştı. Bu süreçte yayın yapan
İzvestiya ve Pravda gazeteleri konuyu ele almışlardı.
İzvestiya gazetesinde çıkan yazı da anlaşmanın önemi vurgulanmış, özellikle savaşın başlaması
ve Türkiye’nin jeopolitik konumu birlikte hesap edilerek özel bir önemi olduğu belirtilmiştir.
Gazete yazısında Türkiye’den ziyade İngiltere ve Fransa’yı hedef alarak anlaşmayı
yorumlamış, onların diplomatik oyunu olduğu vurgulanmıştır. Bunun yanında Türkiye’yi de
uyarmayı ihmal etmemiştir.
Pravda gazetesi ise; daha yumuşak bir şekilde haber vermiş, anlaşmanın içeriği ve müttefiklerin
anlaşmaya bakışını öne çıkarmıştır. Ancak daha sonraki haberinde Molotov’un anlaşma ile
ilgili sert sözlerini sayfalarına aktarmıştır.
Müttefiklerin, Sovyet Rusya basının ilettiği mesajı alıp almadıkları belirsizdir. Zaten savaşın
başlamasından kısa süre sonra Almanya Sovyetlere savaş ilan etmeksizin saldırmış, bu defa
Sovyet Rusya İngiltere ve her ne kadar Almanlara yenilip savaş dışı kalsa da Fransa ile ittifak
haline gelmişlerdir.
29
30

Pravda, 1.11.1939, s. 2.
Armaoğlu, 20. Yüzyıl …, 2005, s. 357.
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Türkiye’nin mesajı ve uyarıları dikkate aldığı ise gayet açıktır. Çünkü Türkiye savaş sırasında
taraf ama savaşmayan ülke olmuş, müttefiklerin savaşa sokma gayretlerine rağmen, uyguladığı
denge oyunu ile savaş dışı kalmayı başarabilmişti.
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KÜLTÜREL COĞRAFYA VE SANAT İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA ÇİNİCİLİK:
İZNİK ÖRNEĞİ
Arş. Gör. Elif KAHYA
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Beşeri ve
İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0003-4990-9816
ÖZET
Türk çrnr ve seramrk sanatı hem mrmarr süsleme kolu hem de geleneksel el sanatı olarak
kültürel krmlrğrmrzrn en önemlr kaynaklarından brrrdrr. İznrk’te çrnr sanatı daha önce Roma,
Brzans, Selçuklu ve Beylrkler dönemrnde çeşrtlr teknrkler kullanılarak uğraşılan çrnrcrlrğrn
devamı nrtelrğrnde olmuştur. Bu kültürel sentezrn yanı sıra erken dönemlerde Mezopotamya,
Mısır ve Orta Asya geleneklerrnrn de İznrk çrnrcrlrğrnde etkrlr olduğu brlrnmektedrr. Tarrh ve
İnsandan ayrı düşünülemeyen coğrafya brlrmr, rnsanın ürettrğr ve mekânda bıraktığı tüm rzlerde
olduğu grbr sanat eserlerrnde de oldukça etkrndrr. Coğrafr konum, hammadde temrnr, rmalat,
ulaşım grbr faktörler İznrk’te çrnrcrlrğrn gelrşmesrnr etkrlemrştrr. Bu etkrnlrk; üretrm, dağıtım
ve pazarlama bakımından ekonomrk yönden olduğu grbr dağılışın kültürel boyutunda da söz
konusudur. 16. yüzyılda altın çağını yaşayan ve Avrupalılar tarafından da büyük rlgr gören İznrk
çrnrlerr, bugün ülkenrn değrşrk yerlerrnrn yanı sıra yurtdışında da müze, özel koleksryon ve
mrmarr yapılarda görülmektedrr. Bu çrnrlerde kültürün yansıtılma brçrmr gerek üretrm şeklrnde
gerekse de malzeme, motrf, renk ve kompozrsyonların uygulanışında görülmektedrr. Drğer
yandan farklı toplumların çrnr eserlerrnde İznrk çrnrlerrnrn karakterrstrk özellrklerr de
görülebrlmektedrr. Bu da İznrk çrnrcrlrğrnrn yayılış alanları ve etkrlerrnr göstermesr bakımından
önemlrdrr. Mrkro ölçeklr bu araştırmada; yerleşme krmlrğrndekr yerr coğrafr rşaretle de
tescrllenen İznrk çrnrcrlrğr kültürel yayılma, kültürel coğrafr görünüm grbr kültürel coğrafya
bakış açılarıyla rncelenmrştrr. Çalışmada, İznrk çrnrcrlrğrnrn yurtrçr ve yurtdışında benzer sanat
eserlerryle rlrşkrsr tarrhsel süreç drkkate alınarak kültürel etkrleşrm çerçevesrnde betrmsel olarak
değerlendrrrlmrştrr.
Anahtar Kelimeler: Kültürel Coğrafya, Sanat, Çini, İznik Şehri
TILING IN THE CONTEXT OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CULTURAL
GEOGRAPHY AND ART: THE EXAMPLE OF IZNIK
ABSTRACT
Turkish tile and ceramic art is one of the most important sources of our cultural identity, both
as an architectural ornament and as a traditional handicraft. The tile art in Iznik has been a
continuation of the tile making, which was used in various techniques in the Roman, Byzantine,
Seljuk and Principalities periods. In addition to this cultural synthesis, it is known that
Mesopotamian, Egyptian and Central Asian traditions were also influential in Iznik tiles in the
early periods. The science of geography, which cannot be separated from history and people, is
very effective in works of art as well as in all traces that people produce and leave in space.
Factors such as geographical location, raw material supply, manufacturing and transportation
affected the development of tile making in Iznik.
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This activity; production, distribution and marketing in terms of economic as well as the cultural
dimension of the distribution. Iznik tiles, which lived its golden age in the 16th century and
attracted great attention by the Europeans, are seen in museums, private collections and
architectural structures abroad as well as in different parts of the country today. The way the
culture is reflected in these tiles is seen both in the way of production and in the application of
materials, motifs, colors and compositions. On the other hand, the characteristic features of
Iznik tiles can be seen in the tile works of different societies. This is important in terms of
showing the distribution areas and effects of Iznik tiles. In this micro-scale research; Iznik tile
making, whose place in the identity of the settlement is also registered with geographical
indication, has been examined from cultural geography perspectives such as cultural spread and
cultural geographical appearance. In the study, the relationship of Iznik tile making with similar
works of art at home and abroad was evaluated descriptively within the framework of cultural
interaction, taking into account the historical process.
Keywords: Cultural Geography, Art, Tile, Iznik City
Giriş
Bir toplumun dil, din, edebiyat, sanat, tarih, gelenekler, giyim, dans, forklor, mimari vb. gibi
ortak yaşam tarzını yansıtan özellikleri kültürü oluşturur (Doğaner, 2013: 14). Kültürel
coğrafya ise insanların yaşamı boyunca meydana getirdiği tüm öğelere odaklanarak, belirli
ürünlerin belirli coğrafi mekânlarda gerçekleştirildiğini savunur. Kültürel faaliyet ve coğrafi
çevrenin nasıl etkileşim içine girdiğini araştırmakla ilgilenir ve ortaya çıkan kesişim ürününün
yerini belirleyerek bu etkileşimi işlevselleştirir (Anderson, 2010). İnsanın yaptığı her şey
kültürü, kültürlerin mekân üzerinde bıraktığı izler ise kültürel coğrafyanın inceleme alanını
oluşturur.
Kültür coğrafyacıları, kültürel coğrafi görünümde insan faaliyetinin gözle görünür delilleri olan
tüm unsurları maddi kültür, bir yerin sesleri, kokusu gibi gözle görülmeyen ama ona karakterini
veren özelliklerini de maddi olmayan kültür olarak ayırmayı yararlı bulmaktadırlar (Özgüç ve
Tümertekin, 2017: 115). Herhangi bir yere belirli bir karakter kazandıran maddi kültür öğeleri;
toplumların duygu, düşünce, inanç ve gelenekleri sonucu oluşan ve nesilden nesile aktarılan her
türlü araç-gereç, giyim-kuşam, müzik aletleri, mimari yapı, dekoratif unsurlar, el sanatı eserleri
gibi çok sayıda somut kültürel ürünü kapsar.
Maddi kültürde ortaya çıkan obje kadar bu objenin ortaya çıkış süreci ve ortaya çıkışına katılan
birey ya da bireyler de önem teşkil eder. Bu obje bir kültürel ürün olarak ortaya çıktığı için onu
ortaya çıkaran halkın beyninde yer alan bir kalıptır ve ortaya çıktığı toplumun amaç ve niyetini
kapsar (Sarıtaş, 2007: 1122). Bu durum o objeyi ortaya çıkaran usta ve ortaya çıktığı alanın
tarihi, sosyal ve coğrafi yapısının da üzerinde durulmasını gerekli kılar (Sarıtaş, 2019: 33).
İnsanın kendini ifade etme yollarından biri olan sanat; bir duygunun, düşüncenin ve güzelliğin
anlatımında kullanılan yöntemlerin tümüdür. Ortaya çıkan anlatım tamamıyla insan üretimi
olup toplumların farklı kültürel dinamikleriyle şekillenir. Bu da tarih boyunca farklı kültürel
çevrelerde farklı sanat eserlerinin oluşmasını sağlamıştır. Kültürü anlamanın hemen hemen tüm
yollarıyla bağlantılı olan kültürel coğrafya, kültür-mekân işleyişini inceler. Bu işleyiş sonucu
ortaya çıkan unsurların betimi ve çözümlenmesi ile ilgilenir.
Kültürel kimliğin en önemli belgelerinden olan el sanatları, üretildiği toplumun duygu, düşünce
ve zevkini estetik bir şekilde yansıtan, geçmiş ve gelecek arasında köprü kuran unsurlardır.
Köklü bir tarihe sahip olan çini, tarih boyunca farklı bölgelerde çeşitli şekillerde karşımıza
çıkan bir el sanatıdır.
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İlk örnekleri Eski Mısır ve Mezopotamya’da görülen çininin Türk sanatındaki köklü geçmişi
ise Uygurlara kadar uzanmaktadır (Yetkin, 1993: 329). Bu çalışmada yerleşme krmlrğrndekr
yerr coğrafr rşaretle de tescrllenen İznrk çrnrcrlrğr kültürel coğrafya bakış açısıyla rncelenmrştrr.
İznrk kültürel krmlrğrnrn önemlr brr öğesr olan çrnrnrn tarrhr yapı, müze, kent meydanı, çarşı
grbr alanlardakr kullanımından örneklere yer verrlmrştrr. Bu alanlar, kültürel etkrleşrmrn
gerçekleştrğr yerler olması bakımından önem teşkrl eder. Çalışmada, İznrk çrnrcrlrğrnrn kültürel
etkrleşrm netrcesrnde farklı kültürlerrn sanat eserlerryle rlrşkrsr tarrhsel süreç drkkate alınarak
betrmsel olarak değerlendrrrlmrştrr.
İznik Çiniciliği ve Coğrafya
Bursa İlinin kuzeydoğusu, İznik Gölü’nün doğusunda yer alan etrafı dağlarla çevrili İznik şehri,
bir ovada kurulmuştur (Harita 1).

Harita 1. Çalışma Alanının Lokasyonu
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Coğrafi konum, hammadde temini, imalat, ulaşım gibi faktörler İznik’te çiniciliğin gelişmesini
etkilemiştir. İznik ve çevresinin bol ağaçlı ormanlarla kaplı olması yakacak olarak odun
kullanan çini atölyeleri için elverişli bir ortam oluşturmuştur. Çiniciliğin geliştiği dönemde
başkent olan İstanbul’a yakın olması ve İstanbul’u Anadolu’ya ve İpek yoluna bağlayan ticaret
yolu üzerinde yer alması da İznik’i avantajlı kılmış, bu durum nakliyeyi kolaylaştırarak
harcamaları asgari düzeye indirmiştir. Böylelikle İznik, üretim merkezi olarak ön plana
çıkmıştır. Coğrafyanın çiniciliğin gelişmesine olan etkisi üretim, dağıtım ve pazarlama
bakımından ekonomik yönden olduğu gibi dağılışın kültürel boyutunda da söz konusudur.
Anadolu’nun ilk başkenti olarak idari bir fonksiyona sahip olmuş bu yerleşmenin önemli bir
kültür, sanat ve ticaret merkezi olmasında ‘Çini sanatının başkenti’ olması da etkili olmuştur.
İznik’te çinicilik Roma, Bizans, Selçuklu ve Beylikler döneminde çeşitli teknikler kullanılarak
uygulanan çiniciliğin devamı niteliğindedir. Bu devletlerde uygulanan tekniklerin yanı sıra
erken dönemlerde Mezopotamya, Mısır ve Orta Asya’da bilinen İslam seramik gelenekleri de
İznik üretiminde etkili olmuştur (Demir Tosunoğlu, 2011: 4-5). Bu kültürel sentez ve teknolojik
gelişmeler sonucunda çini, İznik’te kimlik kazanmış ve 15-17. yüzyıllar arası büyük bir gelişme
göstermiştir.
Kültürel Coğrafi Görünüm ve İznik
Coğrafi görünüm, doğal coğrafi mekânlar ile kültürün etkisiyle şekillendirilen doğal mekânları
içine alan bir kavramdır. Coğrafyanın kısaca doğa-insan arasındaki karşılıklı etkileşimi belli
başlı ilkeler doğrultusunda inceleyen bir bilim dalı olmasından hareketle, kültürel sentez sonucu
beşerî etkilerle ortaya çıkan mekânlar coğrafi görünüm kavramını daha çok temsil etmektedir.
Çünkü coğrafi görünüm kültürün aynasıdır. Doğal ve kültürel coğrafi görünümler, coğrafi
görünümün iki temel alt dalını oluşturmaktadır.
Kültürel coğrafi görünüm (kültürel peyzaj) kavramı için Amerikalı Coğrafyacı Carl Sauer, 1925
yılında “Kültürel peyzaj, bir kültür grubu tarafından doğal peyzajların şekillendirilmiş halidir”
tanımını yapmıştır. Brunet (2013) ise “doğanın fiziksel sisteminin ve insan eylemlerinin bir
ürünüdür, o bir algılar bütünü, kültürlerin ve sembollerin takdimidir” tanımıyla kültürel coğrafi
görünümün insan-doğa ortaklığı sonucu oluşan ürünler bütünü olduğunu belirtmiştir. İnsanın
doğayı kendi kültürel anlayışına göre şekillendirmesiyle ortaya çıkan yapay görünümler, o
bölgenin kültürel peyzajını oluşturmuştur. En nihayetinde ortaya çıkan bu kompozisyon,
kültürün aynası olup bölgesel bir kimlik niteliği taşır.
Kültürel coğrafi görünüm, bir kültürün mekâna yansıttığı unsurlar bütünüdür. Kültürel coğrafi
görünümün oluşmasında temel faktör doğal çevre olmakla birlikte inanç, teknoloji, ekonomik
etkinlikler, kültürel geçmiş, çağdaş kültür mekândaki bu görsel oluşumda ön plana çıkmaktadır.
Kültürel coğrafi görünümü oluşturan unsurları yalnızca gözle görünür deliller olan yol, bina,
köprü, tarla vb. oluşturmaz. İnsan faaliyetlerinin oluşturduğu bu maddi kültür öğelerinin yanı
sıra, gözle görülüp elle tutulamaz maddi olmayan kültür öğeleri de bu görünümün oluşmasında
etkilidir. Bir bölgenin sesi, kokusu, dili, inanç sistemleri, paylaşılan değerleri vb. öğeler kültürel
coğrafi görünümün soyut parçalarını oluşturmaktadır.
İnsanlar yeme, içme, barınma, giyinme, eğlenme vb. ihtiyaçlarını karşılamak için var oldukları
günden beri doğaya başvurmuşlardır. Her toplum temel ihtiyaçlarını karşılarken kendi kültürel
yapılarına uygun olarak doğal çevreyi şekillendirir. Bu da kültürel coğrafi görünümün farklı
mekânlarda çok büyük değişikler göstermesine neden olur. İnsanların beslenme, barınma,
giyinme ve eğlenme gibi temel ihtiyaçları ile bu doğrultuda ürettikleri kültürel coğrafi
görünüme yansır.
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Mimari yapı, giyim-kuşam, ulaşım araçları ve bu araçlarla taşınan mallar iyi bir tahmin
yapılması için yeterlidir. Çoğu zaman bir fotoğraftaki tek bir manzara, bu görüntünün dünyanın
neresine ait olduğunu açığa çıkarabilir (Özgüç ve Tümertekin, 2017: 115).
İznik yapımı çini eserler, dini ve sivil mimari yapılarda, müzelerde, kent meydanı, çarşı gibi
kamusal alanlarda karşımıza çıkmaktadır. Toplumların yaşam biçimlerini etkileyen coğrafi,
kültürel, düşünsel, sosyolojik vb. etkenler mekâna yansımakta ve mekânın biçimlenişini
etkilemektedir. Kentlerdeki ortak kullanım alanlarından biri olan meydanlar, kamusal alan
niteliğinde olup halkın en önemli uğrak noktasıdır. Kent meydanlarında kentin tarihini ve
kültürünü yansıttığı kabul edilen unsurlar sergilenmektedir.
Kent meydanları toplumun ilgisinin toplandığı durağan noktalardır. Bu noktalar, işlevsel
özelliklerinin yanı sıra şehrin karakteristik öğelerinin ön plana çıkarıldığı mekânlar olması
açısından önemlidir (Demirci, 2001: 4). Şehirlerin, kentsel mekânların ve meydanların
oluşumunun o şehirde veya mekânda yaşayanların dünya görüşleriyle, hayat tarzlarıyla, inanç
sistemleriyle doğrudan ilintili olduğu genel kabul gören bir yaklaşımdır.
İznik Dörtyol Meydanı’nda yer alan Çinili Saat Kulesi, meydanın odak noktası olup
barındırdığı çini ve görsel zemin ile İznik’in tarihi ve kültürel değerlerini temsil etmektedir
(Foto 1). Çinili Saat Kulesi ve içinde barındırdığı unsurlar, kentin kültürel kimliğini oluşturan
sembolik öğelerdir.

Foto 1. Dörtyol Meydanı Çinili Saat Kulesi, İznik
(www.gezipedia.net, Erişim Tarihi: 08.09.2021)
Çinili Saat Kulesi, zeminden itibaren sahip olduğu motiflerle İznik’in yaşamış olduğu 4
medeniyeti temsil etmektedir. İznik Roma tiyatrosunda örnekleri bulunan motiflerle süslü el
işlemesi mermerden oluşan bir tasarım, Selçuklu yıldızını temsil eden mermer bir kazıma
çalışması, İznik Yeşil Camii sütun bordüründe yer alan el oyması taş süsleme detayı, İznik’in
dört kapısını temsil eden her biri ayrıca tasarlanmış İznik çini panolar yer almaktadır. Çinili
Saat kulesinde yer alan saat ise Roma harfli, Farsça ve Türkçe rakamlardan oluşmaktadır. Bu
saat de yine dört medeniyeti temsilen oluşturulmuştur (www.haberler.com).
El sanatları ürünlerinin tanıtım ve satışının yapıldığı çarşılar, yöreye has kültürel değerlerin
sergilendiği mekânlardır. El sanatı olarak çini, üretim merkezi olan İznik’in yanı sıra ülkemizin
çeşitli kentlerinde yer alan çarşılarda en dikkat çeken ürünlerdendir. Çeşitli dükkân ve
atölyelerin yer aldığı çarşılar, ekonomik gelir sağlamanın yanı sıra kültürel etkileşim ve
yayılmaya da olanak sağlamaktadır.
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İznik ile özdeşleşen çini sanatı, kentte bu tür mekânların yer almasını sağlayan en önemli
faktördür. Çini çarşıları, İznik kentinin görsel kimliğini etkileyerek ayırt edici görünümler
oluşturmaktadır (Foto 2).
Günümüzde İznik’te 120’ye yakın çini çarşısı bulunmaktadır. İlk akla gelenler ise 2002 yılında
çini çarşısı haline getirilen Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk medresesi olan Süleyman Paşa
Medresesi, 1. Murat Hamamı Çini Çarşısı ve Nilüfer Hatun Çini Çarşısı’dır (Altıntaş, 2015’ten
aktaran Yılmaz, 2019: 165). Özgün çini desenleri ile bezenmiş olan ürünlerden kentin bu
anlamda kültürel kimliğini korumaya çalıştığı anlaşılmaktadır.

Foto 2. İznik Nilüfer Hatun Çini Çarşısı’nın girişi
(www.cengizselcuk.com, Erişim Tarihi: 12.09.2021)
Kültürel Etkileşim ve İznik Çinileri
Tarih boyunca birçok sanat dalı medeniyetler arası siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerden
etkilenmiş; farklı kültürlerin benzer sanat eserleri ortaya çıkmıştır. Çini sanatının Çin’de
gösterdiği gelişim sonrası Orta Asya, Afrika, Avrupa’ya yayılan ve tekrar Çin’e olan yolculuğu,
teknik, üslup ve süsleme bakımından önemli gelişme ve çeşitliliğe neden olmuştur. İznik
Çiniciliği bu gelişim ve çeşitlilikten etkilenmiş sanat kollarından biridir. Özellikle 16. yüzyılın
ikinci yarısında Avrupa’da İznik çinisine olan ilgi artmış, çini siparişleri ve beraberinde
taklitlerinin üretimi gerçekleşmiştir.
İznik çinileri ve Çin porselenleri arasındaki karşılıklı etkileşim, 14. yüzyıl-17. yüzyıl arası
dönemde yoğun olarak görülmüştür. Ortadoğu’da sıklıkla görülen Çin porselenlerine ait
desenler 15. yüzyılda İznik çinilerini de etkisi altına almaya başlamıştır. Çin porselenlerinde
yoğun olarak kullanılan mavi-beyaz renk, Yuan ve Ming Dönemi seramiklerinde bulunan
bitkisel desenler (üçlü üzüm salkımı, dalga, bulut, çiçek salkımı vb.) ve figürlü kompozisyonlar
15. yüzyılın sonlarına doğru İznik çinilerinde etkin bir şekilde karşımıza çıkar (Foto 3 ve 4).
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Çini ustaları, Çin porselenlerine ait desenleri bazen birebir uygulamış bazen de kendi
yorumlarını katarak değiştirme yoluna gitmişlerdir. Bu durum desenlerin farklı yorumlanması
sonucunu doğurmuştur (Öztürk ve Baysal, 2018: 280-282). Çin ev yaşamının değişmez
aksesuarı olan paravanların Lotus panosu olarak tanımlanması buna bir örnektir (Demirel,
2013: 68).

1635-1645 yılları arasında ise Çin’de üretilmiş olan porselenlerde İznik çinilerinin etkisi
görülebilmektedir. Çin üretimi şişe biçimli bir vazoda 16. yüzyıl İznik kaynaklı orijinal bir
parçanın, model olarak alındığı, vazoda lale motifinin kullanıldığı görülmektedir. İznik
çinilerinde çok sık kullanılan lale motifi aynı zamanda Güneydoğu Asya’ya, Ortadoğu’ya ve
Avrupa’ya çokça ihraç edilmiş Kraak parçalarından bazılarında da görülmektedir. Kraak adı,
yüzeyleri kartuşla bölünmüş ve içi desenlerle kaplanmış ince Çin porselenleri için
kullanılmıştır. Bu isim, kendisini taşıyan Hollanda gemilerinden (carrack) gelmektedir. Bu
porselenlerin Avrupa ve özellikle Hollanda seramiğini de etkilediği koleksiyonlarda ve
batıklarda bulunan örneklerden anlaşılmaktadır. Bu kültürel etkileşim bölgede yapılan ticaretin
yoğunluğu ile ilgili fikir vermektedir (www.antikalar.com ).
Osmanlı çini sanatının doruk noktasına ulaştığı 16.yüzyılda, Suriye’nin fethedilmesi İznik etkili
Şam üretimi çinilerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. 17. yüzyılda da yoğun olarak devam eden
bu etkileşimin, İznik’ten Şam’a çini ustaları veya desen kalıpları gönderildiğini ve yerel
atölyelerde benzer çinilerin üretildiğini akla getirmektedir. Şam’da karakteristik renkteki
örneklerin yanı sıra, kırmızı renkteki denemelerin olduğu çiniler ve İznik’in 17. yüzyıl mavibeyazlarını çağrıştıran bezemeler görülür (www.altayli.net).
Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı İmparatorluğu ile Avrupa arasındaki ticari
ilişkiler, her iki yönde kültürel ilişkileri de canlandırmıştır. Ürünlerin değiş tokuşu teşvik
edilerek, atölyelerin sayısı artmıştır. Venedik ve Osmanlı arasında gerçekleşen ticaretin
ekonomik faydasının yanı sıra kültürel avantajı da olmuş, sanat teknikleri ve motifler Doğu’dan
Batı’ya aktarılmıştır. Bu etkileşim içerisinde İznik çinilerinin desenleri ve renkleri Venedik ve
Cenovalı tüccarların dikkatini çekmiş ve bu çinileri Avrupa ve ticari ilişkide bulundukları
dünyanın diğer ülkelerine pazarlamaya başlamışlardır.
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İznikli çini ustaları ise bu talebi karşılamak için İznik dışında çini fırınları kurmuşlardır
(Kuzucular, 2011:1). Bu dönemde İznik seramiğinin İtalya’nın Ligurya ve Padova şehirlerinde
İtalyan sanatçılara ilham kaynağı olduğu ve kopyaları yapıldığı bilinmektedir. İtalyan sanatçılar
tarafından ‘maiolica alla turchesca’ olarak adlandırılan İznik tarzı çiniler için, 19. yüzyıl
sonlarında ‘candiana’ terimi kullanılırmıştır. Bu ismin, manastıra giren bir kadın olan
‘Candiana’ ya ait olduğu bilinmekte, buradan da İznik tarzı Candiana porselenlerinin bir
zamanlar Veneto’nun en iyi manastır yemekhane masalarında önemli bir yer tuttuğu akla
gelmektedir (Carboni, 2007:281-348). Avrupa seramiklerinin de Osmanlı seramikleri üzerinde
farklı yollarla etkileri olmuştur. Bu etki İznik tabaklarında özel İtalyan seramik formlarının
yeniden üretildiği 16. yüzyıla kadar izlenebilmektedir.
Osmanlı Devleti’nde batılılaşmanın yoğun olarak görüldüğü 19. yüzyıl sonu-20. yüzyıl
başlarında Hollanda’da da İznik çini desenleri kopya edilmesi, Batı’da da Doğu’ya doğru bir
merak uyandığının göstergesidir. Özellikle bir deniz ülkesi olan Hollanda da dünyanın farklı
bölgelerinden birçok insanla temas kurulsa da Osmanlıların yoğun ilgi gördüğü tasvirlerde ve
çini tekniklerinde belirgindir. 17. yüzyıl ortalarında Avrupa’da yaygınlaşan Osmanlı tasvirleri
ve 1720’lerden sonra doğan “Turquerie” modası da Hollanda duvar çinilerinde kendini
göstermiştir. Özellikle Osmanlı asker ve süvari tasvirleri, Osmanlı karakterleri 17. yüzyılın ilk
yarısından başlayarak 20. yüzyıla dek çiniler üzerinde görülmüştür. 17. yüzyıl Hollanda
çinilerinde başta lale olmak üzere, lalenin üzümle kombinasyonu da çinilerde çok sık
görülmektedir (Öztürk ve Baysal, 2018: 287-288).
Ortaçağ ve erken modern Çek sanatın ait Habani Porselenleri de İznik çiniciliğinin yükseliş
döneminde önemli bir ekol olan Kara Memi ekolünden etkilenmiştir. Bu porselenler Osmanlı
çiniciliğinin karakteristik unsurları olan natüralist motiflere sahiptir. Bunlar arasında karanfil,
lale, balık pulu gibi unsurlar vardır (Öztürk ve Baysal, 2018: 292). Tüm bu örnekler İznik
çiniciliğinin yüzlerce yıllık serüveninde farklı kültürlerle etkileşim içinde olduğunu
göstermektedir. Bu etkileşim, çini sanatının teknik, biçim ve dekor açısından gelişimine ve yeni
keşiflere neden olmuştur.
İznik Çinili Yapılar
Ülkemizde İstanbul, Bursa ve Edirne İznik çinili yapılar bakımından en zengin şehirlerdir. Bu
yapılar arasında İstanbul’da; Çinili Köşk, Mahmut Paşa Türbesi, Süleymaniye Camii, Hürrem
Sultan Türbesi, Kanuni Sultan Süleyman Türbesi, Rüstem Paşa Camii, Sokullu Mehmet Paşa
Camii, 2.Selim Türbesi, Sultanahmet Camii, Topkapı Sarayı Bağdat ve Revan Köşkleri, Piyale
Paşa Camii, Kılıç Ali Paşa Camii, Haseki Medresesi ön plana çıkmaktadır. Topkapı Sarayını
çevreleyen surların içine yapılmış Çinili Köşk, hem sivil mimari eser hem de çini eserlerin
sergilendiği bir müze olarak önem taşımaktadır (Foto 5).
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Foto 5. İstanbul Çinili Köşk
(www.yeditepebienali.com, Erişim Tarihi: 12.09.2021)
İznik’te Yeşil Camii, Eşrefzade Camii çinili yapılar olarak karşımıza çıkar. Yine Bursa’da Yeşil
Camii ve Türbe, Sultaniye Medresesi, Muradiye Cami; Edirne’de Selimiye Camii, Şah Melek
Paşa Camii, Üç Şerefeli Camii çinileri İznik üretimidir.
Müzelerde İznik Çinileri
Dini ve sivil mimari yapıların iç ve dış duvar yüzeylerinde süsleme unsuru olarak karşımıza
çıkan çini, aynı zamanda çeşitli koleksiyonlarda yer alarak birçok müzede sergilenmektedir.
İznik’te 1. Murat zamanında yaptırılmış, halk arasında “Eski Hamam” olarak da bilinen Murat
Hamamı, 2019 yılında İznik Çini ve Kent Müzesi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Müzede,
Beylikler döneminden günümüze kadar sergilenen çini örnekleri İznik çiniciliğinde zaman
içinde yaşanan değişimi gözler önüne sermektedir (www.haberler.com) (Foto 6).

Foto 6. İznik Çini ve Kent Müzesi’nde İznik Çinileri
(www.haber7.com, Erişim Tarihi: 12.09.2021)
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İznik çinilerinin sergilendiği bir diğer koleksiyon, Topkapı Sarayı Müzesi’ni çevreleyen
surların içerisine yaptırılmış olan Çinili Köşk’tür. Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait çeşitli
çini ve seramiklerin sergilendiği Çinili Köşk’te 16. yüzyıla tarihlenen İznik çinileriyle birlikte
Kütahya ve Çanakkale çini ve seramikleri de yer alır.
Osmanlı döneminde İznik’e destek veren ve en önemli çini ve seramik merkezlerinden biri olan
Kütahya’da 1999 yılında ziyarete açılan Kütahya Çini Müzesi, Kütahya çinileriyle birlikte İznik
yapımı çinilerin de yer aldığı bir diğer müzedir. Müze vitrinlerinde vazo, tabak, pano gibi
çiniden yapılma gereçler, çini kitabeler ve mimari elemanlar sergilenmektedir. Selçuklu ve
Osmanlı dönemine ait olan çini eserler arasında 16. yüzyıla tarihlenen ve Topkapı Sarayı’ndan
getirilen İznik Çinileri de vardır.
İznik Şehir Müzesi (Nilifer Hatun İmareti), İstanbul Türk-İslam Eserleri Müzesi, Pera Müzesi,
Sadberk Hanım Müzesi, Bursa Türk-İslam Eserleri Müzesi, Konya Karatay Müzesi İznik çini
eserlerin sergilendiği müzelerdendir.
Ülkemiz müzelerinin yanı sıra dünyanın çeşitli yerlerinde yer alan müzelerde de İznik çini ve
seramikleri karşımıza çıkmaktadır. Aralarında Türk mimari eserlerinin bir parçası durumunda
olan duvar çinilerinin de yer aldığı bu eserler çok iyi şartlarda sergilense de sökülerek
götürülmüş olması yapılarda tahribe neden olmuştur. Bu şekilde ait olduğu mekândan ve
toplumdan uzaklaştırılarak yurtdışına götürülen çini panolardan bir tanesi İstanbul’da Ayasofya
Külliyesi’nin güneybatısındaki avluda yer alan 2.Selim türbesine aittir. Türbe girişine sağlı
sollu yerleştirilen çini panolar 16. yüzyıl İznik çiniciliğinin en güzel örneklerindendir. Bu iki
çini panodan birinin çalınması üzerine yerine bir kopyası yerleştirilmiştir. Oktay Aslanapa
(1986), 19. yüzyılın sonlarında S.Doringy adında İstanbul’a gelmiş bir Fransız’ın zamanın
Evkaf Nezaretine başvurarak türbenin eksik çinilerini tamamlamak için izin aldığından ve
panolardan birini yerinden tamamen söküp yerine aynı desende başka bir pano koyarak
orjinalini Fransa’ya götürüldüğünden bahsetmiştir. Bugün bu çalıntı çinilerin Louvre
Müzesi’nin bir bölümünde sergilendiği bilinmektedir.
New York Metropolitan Müzesi, Berlin İslam Sanatları Müzesi, Duesseldorf Hetjens Müzesi,
Hamburg Sanat ve Etnografya Müzesi, Köln Sanat ve Etnografya Müzesi, Frankfurt El
Sanatları Müzesi, Fransa Ulusal Rönesans Müzesi, İngiltere’de British Müzesi, Sevr Seramik
Müzesi yurtdışında İznik çini sanatının seçkin örneklerinin yer aldığı müzelerdendir (Foto 7 ve
8).
Yurt dışındaki İznik çini eserler, ülkemizin tanıtımında önemli katkılarının yanı sıra dünya
genelince birçok sanatçıya da ilham kaynağı olmuştur. Kültürel yayılma ile İznik’e has renk ve
motifler farklı ülkelerin çini eserlerinde de karşımıza çıkmaktadır.
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Sonuç ve Değerlendirme
Bir toplumun kültürel kimliğini yansıtan en önemli unsurlardan biri üretilen sanat eserleridir.
İnsanların duygu ve düşüncelerinin çeşitli biçimlerde somutlaştırılmasıyla ortaya çıkan eserler,
toplumların kültürel devinimlerinden ve değişimlerinden ilham alır. Kültürlerin kökeni,
yayılması ve gelişmesiyle ilgili kanıtlar coğrafi görünüme yansımaktadır. Özellikle oluştuğu
toplumun kültürel geçmişinde önem teşkil eden ve o kültürle özdeşleşen kültürel öğeler
mekânda sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.
Toplumların geçmişte ortaya çıkardıkları çini eserler, günümüzde dini ve sivil mimari yapılarda
görülmektedir. Ayrıca kent meydanları ve çarşı gibi kamusal alanlarda bu eserler temsil
edilmektedir. Oluştuğu toplumun kültürünü yansıtan sanat eserleri coğrafi görünümü
biçimlendirici unsurlardandır. Bu eserler, maddi kültürün önemli yanlarından biri olmakla
birlikte kültürel coğrafi görünümde de kendine yer bulur. Ülkemizde çinicilik, hem el sanatı
hem de mimari süsleme kolu olarak İznik ile özdeşleşmiş önemli bir kültürel kaynaktır. İznik
çiniciliği, tarihsel süreçte farklı kültürlerle etkileşim sonucunda değişim ve gelişime uğrasa da
bölge kültürünü dünyaya tanıtan imajın önemli bir kısmını oluşturur.
Bu çalışmada, sanat eserlerinin kültürel coğrafyada önemli bir unsur olduğu bilgisinden
hareketle İznik çiniciliği incelenmiştir. İznik’te coğrafya-kültür arasındaki ilişkinin boyutu ve
çini sanatına etkisi kültürel coğrafya yaklaşımlarıyla ortaya koyulmuştur.
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YUKARI KARASU HAVZASININ JEOMORFOLOJİSİ
(DORUTAY VE YAKIN ÇEVRESİ)
Mehmet Akif SEYİTOĞULLARI
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
ORCID: 0000-0003-2982-1155
ÖZET
Araştırma sahası idari açıdan Van’ın Özalp, Saray ve Çaldıran ilçeleri sınırları içerisinde
kalmaktadır.Doğu Anadolu’da, Yukarı Murat-Van bölümünde, Yukarı Karasu Havzasını
kapsayan bu çalışmanın amacı jeolojik özellikleri açısından daha pek çok çalışma yapılmış olan
araştırma sahası fiziki coğrafya özellikleri, bilhassa jeomorfoloji açısından şimdiye kadar
ayrınıtılı incelenmemiştir.Bu çalışmayla saha oldukça geniş bir yelpazede taranmış, arazi
gözlemleri yapılmış ve görsel parametrelerle açıklanmaya ve tanıtılmaya çalışılmıştır. Bu
doğrultuda özgün bir saha ve o sahaya ilişkin özgün morfolojik unsurlar belirlenerek yeni
yöntem ve tekniklerle anlamlandırma yapılmış ve ortaya çıkarılmıştır. Çalışma fiziki coğrafya
araştırma yöntemlerine göre yürütülmüştür. Sahanın fiziki coğrafya özellikleri ayrıntılı olarak
coğrafya biliminin dağılış, bağlantı, sebep ve sonuç ilişkisi çerçevesinde incelenmiştir. Saha ve
çevresindeki akarsu şebekesinin bugünkü görünümünü kazanmasına rol oynayan süreçlerin
açıklanabilmesi için jeomorfolojik yöntemler kullanılmıştır. Bu çalışmada arazi-gözlem
yöntemleri ile CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) ve UA (Uzaktan Algılama) yöntemleri bir arada
kullanılmıştır. Havzanın jeomorfolojik özellikleri; alüvyon yelpazeleri, su kaynaklarının
çizgisel dizilimi, fizyografik kritelerden olan fay sarplığı veya dikliği ve akarsu yanal yer
değiştirmeleri ile birlikte yorumlanarak, havzanın oluşumu ve günümüze kadarki jeolojik
özellikleri ortaya konulmuştur. Diğer taraftan yapılan arazi çalışmalarında, önemli birer
paleocoğrafi parametresi olan sekiler havza tabanından Karasu Nehrinin sol kanadında, Çırak
mevkii yakınlarında 2010-2015 m, 2015-2019 m ile sağ kanadında, Seydibey mevkii
yakınlarında 2010-2015 m, 2015-2027 m yüksekliklerde 2 basamak halinde tespit edilmiştir.
Araştırma sahasında havzanın jeomorfolojik yapısının ortaya çıkarılması en önemli sonucu
teşkil etmektedir, çünkü sahanın daha önce bilimsel anlamda jeomorfolojik parametreleri
ayrıntılı açıklanmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Van, Özalp, Dorutay, Karasu Nehri, Karasu Havzası
GEOMORPHOLOGY OF UPPER KARASU BASIN (DORUTAY AND ITS
NEIGHBORHOOD)
ABSTRACT
The research area is administratively within the borders of Özalp, Saray and Çaldıran districts
of Van. The aim of this study, which covers the Upper Karasu Basin in Eastern Anatolia, in the
Upper Murat-Van section, has not been examined in detail in terms of the physical geography
characteristics, especially geomorphology, of the research area, where many studies have been
made in terms of its geological features. was scanned in a wide range, field observations were
made and tried to be explained and introduced with visual parameters. In this direction, a unique
field and the original morphological elements related to that field were determined, meaning
was made and revealed with new methods and techniques. The study was carried out according
to physical geography research methods.
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The physical geography features of the field have been examined in detail within the framework
of the distribution, connection, cause and effect relationship of the science of geography.
Geomorphological methods were used to explain the processes that played a role in the current
appearance of the river network in and around the site. In this study, field-observation methods,
GIS (Geographic Information Systems) and RS (Remote Sensing) methods were used together.
Geomorphological features of the basin; The formation of the basin and its geological features
until today have been revealed by interpreting the alluvial fans, the linear arrangement of the
water resources, the fault steepness or steepness, which are physiographic criteria, and the
lateral displacements of the rivers. On the other hand, in the field studies, which are important
paleogeographic parameters, the terraces are located on the left flank of the Karasu River, near
the Çırak area at an altitude of 2010-2015 m, 2015-2019 m and on the right flank, near the
Seydibey area at an altitude of 2010-2015 m, 2015-2027 m. detected in. Revealing the
geomorphological structure of the basin in the research area is the most important result,
because the geomorphological parameters of the field have not been explained in detail in
scientific terms before.
Keywords: Van, Özalp, Dorutay, Karasu River, Karasu Basin
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GAYDA HAVZASININ JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN JEOMORFİK
İNDİSLERLE ANALİZİ
Bülent MATPAY
YYÜ Van Güvenlik Meslek Yüksekokulu, Coğrafya, İş sağlığı ve Güvenliği
ORCID: 0000-0002-2938-8913
ÖZET
Bu çalışma, Doğu Anadolu’ da Vangölü’ nün güneyinde Hizan’ ın yakın güneybatı kısmında
Bitlis Masifi üzerinde bulunan Gayda havzasını ve çevresini kapsamaktadır. Arazi Vangölü
havzası ile Dicle havzasını birbirinden ayıran geçiş zonunda bulunur. İdari olarak Bitlis’ in
Hizan ilçesi sınırlarındadır. Arazinin çalışma sınırları su bölümü çizgisine göre belirlendi.
Arazide Pürtük deresi ve onu besleyen mevsimlik veya daimi sular bulunur. Bu sular nihai
olarak Gayda gölet’ ine bağlanır. Sahada doğal ortam-insan faaliyetlerinin yoğun olduğu Gayda
yerleşkesi ve Gölet’ ine istinaden Gayda havzası olarak isimlendirildi. Buranın daha önce
coğrafi olarak çalışılmamış olması, kendine özgü doğal ortam koşullarının olması, Doğu
Anadolu karasal iklimi ile Akdeniz iklimi arasında yer alması ve Bitlis metamofitleri üzerinde
aktif bir tektonik sahada bulunması nedeniyle önemli ve incelemeye değer bir konumdadır.
Arazinin sahip olduğu jeomorfolojik yapı ve gelişim üzerinde etkili olan iç etmenler ve dış
etmenler morfometrik indisler kullanılarak izah edilmeye çalışıldı. Kullanılan parametreler;
Yükselti histogramı, hipsometrik eğri ve integrali, vadi tabanı genişliği-vadi yüksekliği oranı,
havza çevresi, havza alanı, yükselti, yamaç eğriselliği, TPI (topoğrafik pozisyon indeksi) ve
eğimdir. Havza gelişimini denetleyen faktörlerin ortaya konması bakımından jeolojik,
topoğrafik, ve hidrografik özellikler 1/25.000 ölçekli topoğrafya haritalarından oluşturulan
altlıklar üzerine aktarıldı. CBS (Coğrafi bilgi sistemleri) yazılım programı olan ArcGIS
Desktop ArcMap programı üzerinde işlenen sayısal verilerden havzaya ait sayısal veri tabanı
ve üç boyutlu sayısal arazi modelleri elde edildi. Elde edilen morfometrik ve jeomorfik indis
parametreleri, havza gelişimi üzerinde sahanın yükselimini denetleyen neotektoniğin hâkim
olduğunu göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Morfometri, jeomorfik indisler, Gayda havzası, Neotektonik, CBS
(Coğrafi bilgi sistemleri)
ANALYSIS OF GEOMORPHOLOGICAL FEATURES OF GAYDA BASIN USING
GEOMORPHIC INDICES
ABSTRACT
In this study, It covers the Gayda basin and It is surroundings located on the Bitlis massif in the
South of Vangölü and in the near soutwest of Hizan. The land is located in the transition zone
seperating the vangölü basin and the Dicle basin. Administratively, It is within the borders of
Hizan district of Bitlis. The working boundaries of the land were determined according to the
water section line. There are Pürtük stream and seasonal or permanent waters feding it. These
waters are finally connected to the Gayda pond. It was named Gayda basin in reference to Gayda
campus and pond, where natural environment –human activities are intense in the field.
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This place is important and worth examining because it has not been studied geographically
before, has unique natural environment conditions, is located between the continental climate
of Eastern Anatolia and the Mediterranean climate, and is in an active tectonic area on the Bitlis
metamophytes. The internal and external factors affecting the geomorphological structure and
development of the land were tried to be explained using morphometric indices. Parameters
used; Elevation histogram, hypsometric curve and its integral, valley floor width-valley height
ratio, basin circumference, basin area, elevation, slope curvature, TPI (topographic position
index) and slope. In order to reveal the factors controlling the development of the basin, the
geological, topographic and hydrographic features were transferred onto the substrates formed
from the 1/25.000 scale topographic maps. The digital database of the basin and threedimensional digital terrain models were obtained from the numerical data processed on the
ArcGIS Desktop ArcMap program, which is a GIS (Geographic information systems) software
program. The morphometric and geomorphic index parameters obtained show that the
neotectonics, which control the uplift of the area, dominate the basin development.
Keywords: Morphometry, geomorphic indices, Gayda basin, Neotectonic, GIS (Geographical
information systems)
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TÜKETİM KARŞITI TOPLUMSAL HAREKETLER BAĞLAMINDA KARŞIT
MEDYA KÜLTÜRÜ GELİŞTİRME: “CULTURE JAMMING”
Dr. Öğr. Üyesi Ozan YILDIRIM
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü
ORCID: 0000-0001-7737-6311
ÖZET
Tüketrm karşıtı toplumsal hareketler rçrnde karşıt medyanın önemlr kollarından brrrnr oluşturan
culture jammrng, sözcük anlamı olarak “frekans bozmak’’ ve “karıştırmak’’ anlamlarına
gelmektedrr. Culture jammers, tüketrm kültürünün egemenlrğrndekr kaprtalrzme karşıt ve ana
akım medya rçerrklerrnden rahatsız olan krşrlerdrr. Bu krşrler, tıpkı radyo frekanslarının
parazrtlenmesr grbr anı akım medya rçerrklerrne müdahale edrp, rçerrklerrnr değrştrrmektedrrler.
Culture jammrng hareketrnrn kökenlerr dada hareketrne ve avant-garde sanata dayanmaktadır.
Culture jammrng hareketrne rlham veren dada hareketr, modernrzme ve savaşlara karşıt olarak
doğmuş, modernrzm rçrndekr rlk avant garde (öncü) hareket olarak brlrnmektedrr. Dada, sadece
brr sanat hareketr değrl; gerek sokağa çıkması, gerek halkla rç rçe olması nedenryle polrtrk brr
hareket olarak da tanımlanmaktadır. Culture jammrng hareketrnrn amaçları; egemen tüketrm
kültürünü devrrmek ve dağıtmak, ana akım medya metrnlerrnrn rçerrklerrnr tersrne çevrrerek
kullanmak ve ana akım medya metrnlerrne rlrşkrn alt metrnler okunmasını sağlayarak brlrnç
uyandırmak olarak sıralanabrlrr. Culture jammrng akrtrvrstlerr, eylemlerr boyunca eyleme
maruz kalan rnsanların öncelrkle duygusal brr değrşrm yaşamasını hedeflemektedrrler. Eyleme
maruz kalan krşrlerde görülmesr beklenen temel duygular rse; öfke, utanç, şok ve korkudur.
Culture jammrng, genel tüketrm kültürü ve kaprtalrzme karşı ortaya çıkan brr harekettrr.
Hareketr sürdüren aktrvrstler; graffrtr, hacktrvrsm, brllboard, parody ve caps grbr yöntemlerr
kullanırlar. Bu çalışmada, büyük ve ünlü markalar rçrn hazırlanmış culture jammrng
örneklerrnrn hangr alt metrn ve mesajları gönderdrğrnrn rncelenmesr amaçlanmıştır. Çalışmada
nrtel araştırma yöntemr olan metrn çözümlemesr teknrğr kullanılmıştır. Çalışma kapsamında
rncelenen culture jammrng örneklerr rse; McDonalds, Coca Cola, Pepsr, Apple, MTV, Nrke,
Burger Krng ve KFC markalarına arttrr. Aktrvrstler, culture jammrng kullanarak markaların
reklamlar aracılığıyla tüketrcrlere gönderdrklerr mesajları farklı görsel ve metrnlerle tersrne
çevrrmeyr amaçlamışlardır. Ayrıca bu markaların doğaya, rnsanlara ve topluma verdrklerr
zararlar alt metrn veya doğrudan mesaj rle tüketrcrlere brldrrrlmrştrr.
Anahtar Keltmeler: Culture jammrng, tüketrm kültürü, aktrvrzm, toplumsal hareketler
COUNTER-MEDIA CULTURE IN THE CONTEXT OF ANTI-CONSUMPTION
SOCIAL MOVEMENTS: “CULTURE JAMMING”
ABSTRACT
Culture jamming, which constitutes one of the important branches of the opposite media within
the anti-consumption social movements, literally means "breaking the frequency" and
"mixing". Culture jammers are people who are against capitalism dominated by consumer
culture and are uncomfortable with mainstream media content. These people interfere and
change the contents of the instant media just like the interference of radio frequencies. The
culture jamming movement has its origins in the dada movement and avant-garde art.
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The dada movement, which inspired the culture jamming movement, is known as the first avant
garde movement within modernism, born in opposition to modernism and wars. Dada is not
just an art movement; It is also defined as a political movement because it goes out to the streets
and is intertwined with the public. The aims of the culture jamming movement; It can be listed
as overthrowing and dispersing the dominant consumption culture, using the contents of the
mainstream media texts by reversing them and raising awareness by making the subtexts of the
mainstream media texts read. Culture jamming activists aim for the people exposed to the action
to experience an emotional change first. The basic emotions expected to be seen in people
exposed to the action are; anger, shame, shock, and fear. Culture jamming is a movement
against consumer culture and capitalism. Activists who continue the movement; they use
methods such as graffiti, hacktivism, billboards, parody and caps. In this study, it is aimed to
examine which subtext and messages are sent by culture jamming samples prepared for big and
famous brands. The text analysis technique, which is a qualitative research method, was used
in the study. The culture jamming samples examined within the scope of the study are; It
belongs to the brands McDonalds, Coca Cola, Pepsi, Apple, MTV, Nike, Burger King and KFC.
By using culture jamming, the activists aimed to reverse the messages sent by the brands to the
consumers through advertisements with different visuals and texts. In addition, the harm caused
by these brands to nature, people and society has been reported to consumers with subtext or
direct message.
Keywords: Culture jamming, consumer culture, activism, social movements
Giriş
Tüketim, üretilen mal ve hizmetlerin istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılmasıdır. Ancak
tüketim kavramı günümüzde ideolojik bir formasyona bürünerek temel ihtiyaçların
karşılanmasının ötesine geçerek kimlik, statü ve haz elde etmenin bir aracı haline gelmiş ve
tüketim kültürünün ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Tüketim kültürü, kapitalizmin en önemli itici güçlerinden biridir. Tüketim kültürü ile birlikte,
tüketilen şey sadece tüketime konu nesnelerden ibaret olmayıp; göstergeler, hazlar imajlar ve
hayaller tüketimin unsuru haline gelmiştir. Tüketim toplumu, tüketimin ihtiyacın ötesine
geçerek toplumsal süreçlerin içine yerleştiği, bireylerin yaşamsal pratiğinde merkezi rol
oynadığı toplumdur.
Tüketim toplumunda, “tüketebildiğin kadar varsın”, “tüketiyorum o halde varım” gibi sloganlar
ortaya çıkmıştır. Birey için özgürlüğün en temel değer oluşundan yola çıkılarak özgürlük
“tüketebildiğin kadar tüket ve kullan at” tarzıyla sloganlaştırılmaktadır. Bu tür bir tüketim
anlayışının insani ilişkilere yansıması ise içtenlikten yoksun faydacılığın temel alındığı geçici
arkadaşlık ve birliktelikler oluşturmuştur. Eşdeyişle, tüketim nesnesine yönelik “kullan at”
mantığı insan ilişkilerine de yansımaktadır.
Reklam, tüketim kültürünün sürdürülmesinde önemli işlevler görmektedir. Reklam, tüketim
kültürünün en önemli araçlarından biri olarak kabul edilmektedir (Dyer, 2010, s. 9). Reklam,
dünyadaki en kapsamlı ve verimli iletişim biçimlerinden biridir. Reklam tüketicileri dergiler,
televizyon, internet, radyo ve doğrudan postalama yoluyla ileti bombardımanına tutmaktadır
(Reichert, 2004, s. 24). Dünyanın büyük bir bölümünde; malların, hizmetlerin, nesnelerin
çoğalması sonucu bolluğun ve tüketimin hegemonyasının yaşandığı varsayımı önem kazanmış
durumdadır. Bu varsayıma temel oluşturan temel etken ise, kapitalizmin çarkını döndüren ve
tüketimin arttırılmasında etkili bir unsur olarak kabul edilen reklamcılık etkinlikleridir (Batı,
2012, s. 7). Tüketiciler bütünleşmemek istedikleri kimliklere yönelik ürünleri tüketirler.
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Reklam, yaşamımızı şekillendiren, yansıtan, her yerde hazır ve nazır olan ve herkesin
yaşamının kaçınılmaz bir parçası olan en önemli tüketim kültürü araçlarından biridir
(Williamson, 2001, s. 11).
Tüketim toplumunda reklam, yeni bir yaşam tarzını topluma ürünler yoluyla sunmakta, bireyler
de bu yaşam tarzını farkında olarak veya olmayarak gündelik davranışları hâline getirmektedir.
Ancak bu davranışlar, gerçekte öyle olmayıp da Türkçe’ de -mış gibi olmak, mış gibi yapmak
sözüyle ifade edilebilecek yapay bir durumu işaret etmektedir. Özellikle uluslararası ürün ve
markaların pazarlamasındaki reklamların içeriği, hedef toplum insanlarının kendi kültürlerinin
birçok değeri kullanılarak ve ürün nitelikleri standartlaştırılmış şekilde oluşturulmaktadır. Bu
yolla farklı ülkelerdeki insanların ihtiyaçlarının ve dolayısıyla düşünüş ve davranışlarının
aynılaşması hedeflenmektedir (Mattelart, 1995, s. 83). Küresel markaların çoğu bunu
hedeflemekte ve dünya çapında sürdürdükleri reklam kampanyalarıyla satışlarını arttırmaya
çalışmaktadır.
Yirminci yüzyılın ortalarından itibaren, tüketim kültürü etkisini gün geçtikte arttırmaya devam
etmektedir. Bununla beraber, bu dönemde tüketim kültürüne karşıt hareketler de ortaya
çıkmıştır. Tüketim karşıtlığı söylemi; tüketim kültürünün sosyal eşitsizlikler yarattığını,
kültürleri yok ettiğini, tüm değerleri giderek küresel bir “Hamburger-Coca-Cola” toplumuna
dönüştürdüğünü söylemektedir (Cherrier, 2009). Kozinets, Handelman ve Lee (2010, s.
226’dan aktaran Özdemir, 2020, s. 836) bir fenomen olarak tüketim karşıtlığının marka karşıtı
söylemden aktivist hareketlere, küreselleşme karşıtı gösterilerden ütopik topluluklara, kültür
bozuculardan gönüllü sadelik kitap kulüplerine, sürdürülebilir ve sosyal pazarlama
uygulamalarına kadar geniş bir alanı içerdiğini belirmektedir.
Culture jamming (kültür bozumu) en etkili tüketim karşıtı toplumsal hareketlerden biridir.
Culture jamming, tüketim kültürüne karşı hem görsel hem de metin olarak etkileyici mesajlar
veren bir aktivist harekettir. Culture jammer, hazırladıkları bozucu uygulamalarla
durumsalcıların, mevcut estetik öğelerin (stillerin ve formları) ödünç alınması ve bunların ilk
hallerinden farklı ve radikal mesajlar taşıyacak şekilde dönüştürülmesi olarak ifade ettikleri
“detournement” (kandırmaca, ana yoldan sapma) tekniği ile tüketimi körükleyen fikirlerin
etkisini en aza indirmeye çalışmaktadırlar (Waltz, 2005, s. 111).
Bu çalışmada, büyük ve ünlü markalar rçrn hazırlanmış culture jammrng örneklerrnrn hangr alt
metrn ve mesajları gönderdrğrnrn rncelenmesr amaçlanmıştır. Çalışmada nrtel araştırma
yöntemr olan metrn çözümlemesr teknrğr kullanılmıştır. Çalışma kapsamında rncelenen culture
jammrng örneklerr rse amaçlı örnekleme teknrğrne göre seçrlmrş ve çalışmaya McDonalds,
Coca Cola, Pepsr, Apple, MTV, Nrke, Burger Krng ve KFC markalarına art culture jammrng
örneklerr dâhrl edrlmrştrr.
Kuramsal Bölüm
Tükettm Karşıtlığı ve Toplumsal Hareketler
Tüketim karşıtlığı tüketime karşı olma anlamını taşır ama bu tüketim kavramı tüm canlıların
oksijen, su, vb. tükettiği fizyolojik tanımların aksine, iş söylemine özgü bir tanımdır yani odak
nokta tüketim sürecine karşı olan olgularla ilgilidir. Tüketim karşıtı olan eğitimli ve tepkili
tüketicilerin gündelik tüketim alışkanlıkları ve gerçeklikleri son zamanlarda ilgi gören
araştırma alanlarındandır Sürdürülemez aşırı tüketimin dünyadaki yaşam kalitesine ve çevreye
zarar vermesi tüketim karşıtı eğilimleri tetiklemiştir (Özdemir, 2020, s. 835). İnsanoğlun
hayatta kalabilmesi ve yaşamını sürdürebilmesi için belirli oranlarda tüketmeye ihtiyacı vardır.
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Ancak ihtiyaç dışı tüketim hem doğaya hem de insana zarar vermektedir. Çünkü tüketim
arttıkça üretim de artmaktadır.
Tüketim karşıtlığının oluşumunda küreselleşmeye karşı ortaya çıkan tepkiler etkili olmuştur.
Kişiler, küreselleşmenin çevre, doğa, ekonomi ve insanlar üzerindeki olumsuz etkilerine karşı
çıkmanın bir yolu olarak marka egemenliklerinin (kurumsal küreselleşmenin) reddine ve
tüketici boykotlarına başvurabilmektedir. Günümüzde bu hareketler için, internetin sağladığı
hız, kolaylık ve anonimlik olmak üzere teknolojik gelişmeler, tüketim karşıtlığının oluşumunu,
örneğin yeni eylem stratejilerini olanaklılaştırarak etkilemiştir (Kırmızı ve Babaoğul, 2011, s.
2-3). Küreselleşme söylemi pek çok düşünür tarafından olumlu olarak karşılanmaktadır. Öte
yandan küreselleşme, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki eşitsizlikleri arttırmış;
kültürel emperyalizm ve tüketim toplumu gibi olumsuzlukların yükselmesine neden olmuştur.
Tüketim karşıtlığı, etik veya ekolojik nedenlerle sadece belirli ürünleri tercih etmekten,
tamamen tüketimin azaltılması veya belirli ürün kategorilerinin boykotuna kadar
uzanabilmektedir. Tüketici isyanları, boykotlar, etik tüketim, tüketmeme gibi farklı kavramlar,
tüketim karşıtlığı bağlamında ortaya çıkmıştır. Tüketim kültürü karşıtlığında, hâkim tüketim
kültürünün gücüne veya etkilerine karşı direnme söz konusudur (Ergen, 2016, s. 74’den aktaran
Dülek ve Cömert, 2018, s. 109). Ortaya çıkan bu direnişler, tüketim kültürü karşısında karşıt
güç oluşturmakta ve tüketim kültürünün etkilerini zayıflatmak için mücadele edilmesine aracı
olmaktadır.
Tüketim karşıtlığı hareketi, mevcut kapitalist sistemi sorgulayan ve baskıcı egemen sisteme
karşı direnen kültürel tutum ve davranışları kapsamaktadır (Lee vd., 2009, s. 170’den aktaran
Dülek ve Cömert, 2018, s. 109). Dolayısıyla, tüketim karşıtlığı içerisinde yer alan hareketler
toplumsal hareketler olarak değerlendirilebilir. Toplumsal hareketler; farklı düzenleme
biçimlerini içeren, farklı harekete geçirme ve davranış stratejileriyle toplumsal değişimi
hızlandırmak, engellemek veya tersine çevirmek için uğraşan ortak bir rol oynayıcı olarak
görülmektedir. Culture Jamming (Kültür Bozumu) hareketi de, tüketim karşıtı bir toplumsal
hareket olarak ortaya çıkmış ve oldukça dikkat çekmektedir.
Culture Jamming (Kültür Bozumu)
Üretim, tüketim ilişkileri ve gündelik yaşamda egemenliğini sürdüren kapitalizm içerisinde;
kapitalizm karşıtı hareketler de ortaya çıkmaktadır. Bu hareketler, küreselleşme ve kapitalizm
karşısında bir umut olurken; bireylerin toplum, çevre ve insanlık özelinde bilinçlenmesine de
yardımcı olur.
Kapitalizm karşıtı sosyal hareketlerin geçmişi neredeyse kapitalizmin kendisi ile yaşıttır. Bu
hareketler, yerleşik düzenin içerisinde, düzene dair duyulan memnuniyetsizlikler bağlamında,
ortak hedeflere ulaşmayı amaçlayan insan toplulukları tarafından yürütülmektedir. Sosyal
hareketler; zaman zaman siyasal perspektifte bürokratik örgütlenme modeli ile ortaya çıkarken
zaman zaman da yasal olmayan örgütlenme yapıları ile ortaya çıkarlar. Sosyal hareketler, ortak
bir amacı gerçekleştirmeye çalışırken; çatışma ve reformist bakış açılarının da barındırır (Çetin,
2008, s. 94’ten aktaran Bakır ve Çelik, 2013, s. 49-50). Bu noktada, culture jamming (kültür
bozumu) tüketim karşıtı ortaya çıkmış ve içinde farklı bakış açıları barındıran bir harekettir.
Kültür bozucular, hazırladıkları bozucu uygulamalarla durumsalcıların, mevcut estetik öğelerin
ödünç alınması ve bunların ilk hallerinden farklı ve radikal mesajlar taşıyacak şekilde
dönüştürülmesi olarak ifade ettikleri “kandırmaca-ana yoldan sapma” teknikleri ile, tüketimi
körükleyen fikirlerin etkisini en aza indirmeye çalışmaktadırlar (Waltz, 2005, s. 111’den
aktaran Bakır ve Çelik, 2013, s. 51).
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Bu eylemler gerçekleştirilirken, aktivist eylemci gruplar bir araya geldiği gibi, bağımsız ve
bireysel etkinlikler de ortaya çıkabilmektedir (Bakır ve Çelik, 2013, s. 51). Culture jammingde
mesajın etkileyici bir anlatıma sahip olması çok önemlidir. İnsanların şok olması ve duygusal
değişim hissetmesi, buradaki en önemli amaçlardandır.
“Kültür kavramı, burjuvazinin ve Aydınlanma’nın yükselişiyle birlikte yaşam süreçlerinden
kurtuluşu sayesinde büyük ölçüde nötrleşmektedir. Dolayısıyla kültür, mevcut olana karşı
sivriliği törpülemektedir. (Adorno, 2012, s. 132). Dolayısıyla, kapitalist kültür beraberinde
karşıtlıklarını da ortaya çıkarmaktadır.
Kültür bozumu reklamlarla alay etme ve reklam verenlerin mesajlarını taban tabana zıt bir
şekilde değiştirme suretiyle yapılan yaratıcı çalışmalar olarak görülmektedir. Kültür bozucular
için sokaklar kamusal alanlardır ve insanlar görmek istemedikleri mesajlara mağdur kaldığı
kamusal alanlarda tek yönlü pasif bir iletişimi kabul etmemelidir (Klein, 2012, s. 302).
Dolayısıyla kültür bozucular, kamusal alan olarak işlev gören her mekânı etkili bir şekilde
değerlendirmektedirler.
Culture jamming, genellikle hicivli eylemleri kapsar. Culture jammingde reklamların statükosu
bozulmaya çalışılır. Culture jamming en önemli tüketim karşıtı hareketler biridir.1 İzleyen alt
başlıkta popüler markaların culture jamming örnekleri incelenmiştir.
Markaların Culture Jammig Örneklerinin Değerlendirilmesi
McDonalds

Görsel 1

Görsel 2

Görsel 3

McDonalds uluslararası çapta faalryet gösteren, çok uluslu brr fast-food restoran zrncrrrdrr.
Markanın culture jammrng örneklerrne bakıldığında özellrkle logo üzerrnden tersrne çevrrme
teknrğrnrn uygulandığı söylenebrlrr. Görsel 1’de markanın logosunda kullandığı “M” harfr ters
çevrrlmrş ve “W” rle werght (ağırlık) kelrmesrne vurgu yapılmıştır. Buradakr anlam, McDonalds
tüketrmrnrn aşırı krlo almaya neden olacağıdır. Görsel 2 ve Görsel 3’te de markanın obezrtrye
neden olacağı anlatılmıştır. Özellrkle Görsel 3’te kullanılan fotoğraf oldukça çarpıcı ve drkkat
çekrcrdrr.

1

https://www.thoughtco.com/culture-jamming-3026194 (Erişim tarihi: 23.08.2021).
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Coca-Cola

Görsel 4

Görsel 5

Coca-Cola çok uluslu ve dünyanın pek çok yerinde fabrikası olan bir meşrubat firmasıdır.
Firmanın dünya genelinde yaptığı reklamlar ve özellikle kullandığı sloganlar oldukça dikkat
çekmektedir. Firmanın en çok kullandığı slogan ise “enjoy it” eşdeyişle “tadını çıkar” dır. CocaCola için hazırlanan culture jamming örneklerinde özellikle kullanılan bu slogan üzerinden bir
yıkım gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Görsel 4’te markanın kapitalizmle olan bağlantısına
vurgu yapılırken, Görsel 5’de ise coca-cola içeceklerinin aşırı şeker içerdiği vurgulanmaktadır.

Pepsi

Görsel 6

Görsel 7

Obezite ve şeker hastalığı, son yıllarda dünyada en çok artan sağlık problemleri arasında
değerlendirilmektedir. Bu rahatsızlıkların artmasının en önemli nedenleri; tüketim kültürü, fastfood ürünlerin tüketiminin reklamlar aracılığıyla teşvik edilmesi ve aşırı şeker kullanımı olarak
değerlendirilebilir. Pepsi için hazırlanan culture jamming örneklerinde, firmanın logosu
üzerinden obezite ve şeker hastalığı ile ilişki kurulmuştur.
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Apple

Görsel 8
Kapitalist şirketlerin en önemli amaçlarından biri, müşterileri üzerinde marka bağımlılığı
yaratmaktır. Apple teknoloji firması, dünyada bunu en iyi başaran şirketlerden biridir. Ürün ve
uygulama yelpazesi oldukça geniş olan firmanın “Google play store” karşısında konumlanan
“Apple store” marketi mevcuttur. Firmanın en önemli özelliklerinden biri, ürünlerine farklı
uygulamalar indirilmesine izin vermemesi ve kendi ürettiği yazılımların kullanılmasını şart
koşmasıdır. Bu durum, zaman içerisinde apple kullanıcılarının markaya olan bağımlılıklarını
da arttırmaktadır. Yeni çıkan bir apple ürününü satın almak için teknoloji marketlerin önünde
oluşan kuyruklar zaman zaman haberlere konu olmaktadır. Apple için hazırlanan culture
jamming örneğinde bu bağımlılığa vurgu yapılmakta ve apple bağımlılığının, sigara bağımlılığı
ile eşdeğer olduğu söylenmektedir. Sigaranın içindeki bağımlılık yapan 500 kimyasalın
yanında, apple store içinde bağımlılık yapan 500.000 uygulamanın olduğu çarpıcı şekilde
vurgulanmıştır.
MTV

Görsel 9
MTV, Amerika Birleşik Devletleri’nin en önemli ve en çok izlenen televizyon kanallarından
biridir. Müzik yayını yapan bir kanal olarak kurulmuş, sonrasında ise reality şovların, yarışma
programlarını yer aldığı bir kanala dönüşmüştür. Türkiye’de TV8, MTV’nin içeriklerini örnek
almaktadır. Televizyon, genel anlamda kapitalist toplumların devamlılığını sağlayan en önemli
kitle iletişim araçlarından biridir. Özellikle iş dışı serbest zamanları işgal eden televizyon
sorgulamayan ve eleştirmeyen bireylerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Görsel 9’daki
culture jamming örneğinde özellikle ana akım televizyon kanallarından biri olan MTV’nin bu
özelliğine vurgu yapılmıştır.
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Nike

Görsel 10

Görsel 11

Görsel 12

Nike, dünyanın farklı yerlerinde fabrikası olan bir giyim firmasıdır. Özellikle ucuz iş gücünün
olduğu Vietnam, Çin, Bangladeş gibi ülkelerde fabrika açan firma günlüğü 1 dolara işçi
çalıştırmaktadır. Kapitalist sistemde işçi, emeğinin karşılığını hiçbir zaman alamamaktadır.
Nike için hazırlanan culture jamming örneklerinden olan Görsel 10 ve Görsel 11’de “çocuk
işçilik” -“kölelik” vurguları ön plandadır. Görsel 12’de ise, firmanın sloganı üzerinden, tüketim
kültürü ile bir bağlantı kurulmuştur.
Burger King

Görsel 13

Görsel 14

Burger King için hazırlanan culture jamming örneklerinde, fast food üretimi yapan firmanın
ürünlerinin sağlıksız olduğu firmanın logosu değiştirilerek etkili şekilde anlatılmıştır.
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KFC

Görsel 15

Görsel 16

KFC dünyanın en büyük fast food restoranlarından biridir. Firma, tavuk ve tavuk ürünleri
satmaktadır. Firmaya genel anlamda gelen en büyük eleştiri, kullandıkları kimyasallarla
tavukları hızlı şekilde büyüttükleri ve zararlı ürün satması üzerinedir. Marka için yapılan culture
jamming örneklerinde firmanın logosu değiştirilerek etkili mesajlar verilmiştir.
Sonuç ve Değerlendirme
Bu çalışmada, tüketim karşıtı toplumsal hareketlerden biri olan culture jamming üzerine mikro
ölçekte nitel çözümlemeler yapılmıştır. Culture jamming örnekleri; gerek oluşturulma, gerekse
sunulma biçimleri açısından değerlendirildiğinde, oldukça yaratıcı ve çarpıcıdır. Bu noktada
culture jamming; öfke, korku, utanç ve şok duygularını uyandırarak kişilerde tüketim kültürüne
karşı düşünce değişimi amaçlamaktadır.
Tüketim toplumu varlığını güçlenerek sürdürmeye devam etmektedir. Bu toplumda büyük
marka ve firmalar, müşterileri üzerinde marka bağımlılığı yaratmaya devam etmektedir. Bunun
sonucu olarak da sağlıksız ve bağımlılık yapan ürünler yoğun şekilde tüketilmektedir.
Gıda, giyim ve teknoloji firmaları üzerinden yapılan culture jamming çözümlemelerinin
oldukça dikkat çekici ve çarpıcı oldukları görülmektedir. Cultere jammerlar özellikle firmaların
logo ve sloganlarını tersine çevirerek etkili mesajlar vermişlerdir.
Culture jamming örneklerinin insanlar üzerinde etki etmesi için daha görünür olması önemlidir.
Kuşkusuz ana akım medyada yer alamayacak bu görüntülerin kamusal alanlarda aktivistler
tarafından görünür kılınması gerekir. Ayrıca internet ve sosyal medya araçlarının gücünden de
yararlanmak oldukça önemlidir.
Sonuç olarak culture jamming, tüketim kültürü karşısından yer alan önemli ve değerli bir
toplumsal hareket olarak karşımıza çıkmaktadır.
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ÖZET
Markalı ürün ve hizmetlerin tüketiminin milliyetçi özellikler ve değer faydaları üzerinden
teşvik edilmesi “ticari milliyetçilik” olarak tanımlanmaktadır. Geleneksel olarak devlet ve
hükümetlerin kaynaklık ettiği milliyetçi söylem ve anlatılar, günümüzde giderek artan bir
ivmeyle şirket ve markalar tarafından da üretilmekte ve pazar ekonomisi çerçevesinde tedavüle
sokulmaktadır. Reklamlar vasıtasıyla hayata geçirilen “ticari milliyetçilik” pratikleri,
tüketicilerin milli bilinçlerinde markaların kendi meşruiyet alanlarını yaratma çabasının bir
ürünüdür. Bu meşruiyet alanı; markaların milli gururu harekete geçirmesi, belirli kültürel
özellikleri devşirmesi, ülke coğrafyasını araçsallaştırması veya markanın milliyetçi mirasını
öne çıkarmasıyla elde edilebilmektedir.
Türkiye’deki pazarlama literatüründe yer alan milliyetçilik odaklı çalışmalara bakıldığında;
markaların milliyetçiliği kullanma biçimlerindeki nüansların göz ardı edilerek genel bir başlık
altında ele alma eğilimi göze çarpmaktadır. Jillian Prideaux (2009) markaların milliyetçi
söylemleri reklamlarında kullanma biçimine bağlı olarak farklılaştığını bulgulamıştır. Bu
çerçevede geliştirdiği milliyetçi marka stratejisi tipolojileri bağlamında; markaları ilk önce
tüketiciyi daha geniş bir milli proje ya da amaca dahil olmaya çağırıp çağırmadığı (örn. yerli
üretim ürünleri tüketmek) üzerinden ayrıştırmıştır (aktivist pazarlama yaklaşımı benimseyen
marka ya da olağan pazarlama yaklaşımı benimseyen marka). Daha sonrasında ise markanın
belirli bir milliyetçi kimliği ne oranda sahiplendiği üzerinden bir kategorizasyon yapmıştır
(belirli milliyetçi sembolleri sahiplenme aşamasındaki marka ya da milliyetçilik ikonu haline
gelmiş marka).
Halihazırdaki çalışmanın amacı, Prideaux’un (2009) geliştirdiği milliyetçi marka stratejisi
tipolojileri çerçevesinde Türkiye’deki milliyetçi söylem içeren yerli marka reklamlarını
incelemektir. Örnek reklamlar üzerinden yerli markaların pazarlama iletişimlerinde hangi
tipolojiye ait milliyetçi söylemleri benimsediği belirlenecek ve ticari milliyetçilik ekseninde
yerli markaların milliyetçi yaklaşım haritası ortaya konacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ticari milliyetçilik, yerli marka, marka stratejisi, milliyetçi söylem.
Prideaux, J. (2009). Consuming icons: Nationalism and advertising in Australia, Nations and
Nationalism, 15(4), 616-635.
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DIFFERENT FACES OF COMMERCIAL NATIONALISM:
AN ANALYSIS OF LOCAL BRAND ADVERTISEMENTS IN TURKEY
ABSTRACT
The promotion of products or services by way of associating them with national signifiers and
nationalist value propositions is defined as “commercial nationalism”. Molding national
identity and constructing nationalist discourses and narratives was traditionally assigned to state
institutions and actors. In today’s world, companies and brands are also becoming reference
points for national identification and increasingly mobilize nationalism within the market
economy. Commercial nationalism as implemented through advertising is a manifestation of
brands’ efforts regarding a legitimate place in the national consciousness of the consumers.
Brands can build such legitimacy by activating national pride, appropriating certain cultural
characteristics, instrumentalizing country landscape or emphasizing brand’s national heritage.
Considering the commercial nationalism literature in Turkey, most often brand executions that
capitalize on nationalism are examined as a homogenous category, with a disregard for the
nuances in brands’ usage of nationalistic rhetoric. Jillian Prideaux1 (2009) provided that brands
differ in terms of the ways they implement nationalistic discourses in their advertisements and
had developed a typology of nationalist advertising strategies. Prideaux’s classification takes
two main factors into consideration: First, whether the brand uses nationalist imagery or
symbols as part of a wider political program and invites consumers to take part in it or not
(activist marketing vs. ordinary marketing). Second, how far the brand has progressed in
associating itself with certain nationalistic identity (brands achieving national credentials vs.
established national credentials / icon).
This study aims to examine nationalist advertisements of local brands in Turkey based on the
tipology developed by Prideaux (2009). Local brand communications will be categorized in
terms of the way they use nationalist discourse. Within the context of commercial nationalism,
different types of nationalist local brand strategies will be mapped out.
Keywords: Commercial nationalism, local brand, brand strategy, nationalistic discourse.
1
Prideaux, J. (2009). Consuming icons: Nationalism and advertising in Australia, Nations and
Nationalism, 15(4), 616-63
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REKLAM FOTOĞRAFLARINDA ARZU NESNESİNİN YARATIMI
Arş. Gör. Dr. Gökhan DEMİREL
Muş Alparslan Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü
ORCID: 0000-0002-6252-8383
ÖZET
Teknolojinin hızlı ilerleyişi ile dünyanın düzeni ve ekonomik sistemi değişmiştir. Teknolojik
ilerlemenin bir sonucu olan sanayileşme hem üretim biçimini hem de insanların tüketim
davranışlarını değiştirmiştir. Tüketim malları kitlesel olarak üretilirken, maliyet olarak
ucuzlama başlamıştır. Kitlesel üretim ulusal ve uluslararası birçok şirketin kurulumuna zemin
hazırlamıştır.
Şirketlerin artışı ve kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle rekabet ortamı oluşmuştur. Tüketiciye
ulaşmak ve tüketim eyleminde bulunmasını sağlamak, piyasa koşullarında ayakta kalmak için
önemli hale gelmiştir. Ancak gelişen teknoloji ve yeni tekniklere rağmen, tüketiciyi etkilemek
oldukça güçleşmiştir. Böylece hem pazarda yer almak hem de pazar payını büyütmek isteyen
şirketler, etkili bir araç olarak reklamları kullanmaya başlamışlardır. Reklam, temelde bir
tanıtım faaliyetidir. Bir ürün, mal veya hizmetin tüketicisine duyurulmasını sağlayarak, tüketim
eyleminin gerçekleşmesini hedeflemektedir. Reklamlar tüketiciyi verdiği telkinlerle, albenisini
yükselttiği ürünlerle cezbederek, tüketime yönlendirebilmektedir. Reklam, tüketim ideolojisini
iletmekle görevlidir, ürünlere arzu yerleştirir. Gerçeküstü bir dünya kurar ve tüketimde
mutluluk vadeder. Özellikle de görsel-işitsel bütünlüğü olan reklamlar, tüketiciyi doğrudan
mesaj ileterek, harekete geçirebilmektedir. Bu anlamda metin ile desteklenen fotoğraf, etkili bir
mesaj iletim aracına dönüşebilmektedir. Ancak reklamlarda kullanılan fotoğraflar, temel olarak
tüketim adına üretilmektedir. Tüketim mesajı barındırdığı gibi konuyla ilgili veya ilgisiz olsun,
arzunun tanıtımını gerçekleştirmektedir.
Bu çalışmada, tüketim ürünlerine iliştirilen arzu nesnesinin konuya bütünlüğü, uygunluğu ve
amacı sorgulanmaktadır. Konu bütünlüğünden kopuk olsa da ürünün satışı için içine arzu
yerleştirilmiş reklam fotoğrafları örneklem olarak ele alınmaktadır.
Amaca uygun örneklem seçimiyle ele alınan reklam görselleri, Roland Barthes’ın göstergebilim
ilkeleri doğrultusunda çözümlenmektedir. Bu çerçevede çözümlenen reklam fotoğraflarıyla,
tüketim adına oluşturulan yapay arzunun psikolojik, toplumsal ve kişisel etkileri
araştırılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Reklam, Fotoğraf, Göstergebilim, Arzu, Tüketim
CREATING THE OBJECT OF DESIRE IN ADVERTISING PHOTOGRAPHS
ABSTRACT
With the rapid progress of technology, the order and economic system of the world has changed.
Industrialization, which is a result of technological progress, has changed both the way of
production and the consumption behavior of people. While consumer goods were mass
produced, they started to get cheaper in terms of cost. Mass production paved the way for the
establishment of many national and international companies.
With the increase in companies and the development of mass media, a competitive environment
has emerged. It has become important to reach the consumer and enable them to act in
consumption, in order to survive in market conditions.
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However, despite the developing technology and new techniques, it has become very difficult
to influence the consumer. Thus, companies that want to both take part in the market and
increase their market share have started to use advertisements as an effective tool. Advertising
is basically a promotional activity. It aims to realize the act of consumption by announcing a
product, good or service to its consumer. Advertising can direct the consumer to consumption
by attracting the consumers with the suggestions they give and the products that they increase
their appeal. Advertising is tasked with conveying the ideology of consumption, it places desire
in products. It builds a surreal world and promises happiness in consumption. In particular,
advertisements with audio-visual integrity can activate the consumer by transmitting a direct
message. In this sense, the photo supported by text can turn into an effective message
transmission tool. However, the photographs used in advertisements are basically produced for
consumption. It contains the consumption message as well as the promotion of desire, whether
relevant or irrelevant.
In this study, the integrity, suitability and purpose of the object of desire attached to consumer
products are questioned. Even though the subject is detached from the integrity of the product,
advertisement photos with a desire for the sale of the product are taken as a sample.
Advertising images, which are handled with a sample selection suitable for the purpose, are
analyzed in accordance with the semiotics principles of Roland Barthes. In this framework, the
psychological, social and personal effects of the artificial desire created in the name of
consumption are investigated with the advertisement photographs.
Keywords: Advertising, Photography, Semiotics, Desire, Consumer
Giriş
Sosyal bilimsel çalışmaların ana unsurunu oluşturan insan, karmaşıklığıyla birçok disiplininin
odağında yer almaktadır. Psikolojisi, davranış biçimleri, karar verme mekanizması, sosyal grup
içi tutum ve davranışı farklı disiplinlerce araştırılırken, bu araştırmaların yeni alanlara kapı
açtığı görülmektedir. Reklamcılık, bu alanlardan birini oluşturmaktadır. Temelde bir tanıtım
faaliyeti olan reklam, ekonomik sistemde vazgeçilmez bir silahtır.
Ekonomik iş birlikleriyle uluslararası sınırların ortadan kalktığı ve dünyanın tek bir köy haline
geldiği bugün, büyük pazarlar kurulmaya başlanmıştır. Bu pazarlarda yer almak şirketler,
kurum, kuruluş ve firmalar zorlu rekabetlere girişmektedirler. Pazar payını kaybetmemek ya da
daha da büyütmek isteyen rakipler, tüketici kitleye olabildiğince hızlı ve etkili bir şekilde
ulaşmak zorunda kalmaktadır. İnsan algısını ve psikolojisini tetikleyen reklam, bu bağlamda
büyük rol oynamaktadır. Özellikle de görsel içerikli reklamlar, herkes tarafından önem
kazanmıştır. Reklamcılar, görsel öğeleri ve onları destekleyecek çarpıcı yazılarla hazırlanan
reklamların etkilerinin kalıcılığının farkında olarak, fotoğraf sanatının da bu işin bir parçası
olduğunu göstermişlerdir. İletişim sağlamadaki becerisi, sanatla olan ilişkisi ve görsel algıyı
anında harekete geçirmesi, fotoğrafı reklamcılık alanında kullanılan en güçlü araçlardan biri
kılmaktadır. Metinsel anlatıma kıyasla görsel anlatımın hem algıda hem de kalıcılıkta daha
etkili olduğu bir dönemde, fotoğrafın önemi daha da artmaktadır.
Fotoğrafın reklam alanıyla ilişkisi, reklam fotoğrafçılık alanının da ortaya çıkmasını
sağlamıştır. Reklamcılık kadar uzmanlık gerektiren reklam fotoğrafçılığı sanat tarihi, tasarım
ve entelektüel bilgi birikimi gerektirmektedir.
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Fotoğraf Tanımı ve Kapsamı
Tarihi çok eskilere dayanan fotoğraf, en basit ve yaygın tanımıyla ışığın yazıya, yani görsel bir
nesneye dönüşümüdür. Latin “photo” ve “graphia” kelimelerinin birleşiminden meydana gelen
fotoğraf, kimyasal tuzların tepkimelerinden meydana gelmektedir. Doğada gözle görülebilen
görüntülerin film, kâğıt, cam veya bakır levha gibi kimyasallarla duyarlı hale getirilmiş
materyallere kaydedilmesi sürecidir.
Uluslararası bir dil oluşturan fotoğraf, modern hayatta üçüncü bir göz vazifesi görmektedir.
Fotoğraf, bakmak ile görmek kavramlarının ayrı anlamlarının olduğunu kanıtlamaktadır.
Akyol’a göre tanım, fotoğrafın nasıl oluştuğunu anlatırken, o kareye yüklenen anlamı, söz
konusu görüntünün muhtemel yorumlarını anlatmaz. Yaşanılan zaman diliminde ışık ve mekân,
duygularımızla yoğrulmaktadır (2020, s. 15). Görsel öğelerin yoğun kullanıldığı bugünkü
teknoloji çağında bir bilim ve diğer bilim dallarının en önemli yardımcılarından biri olarak
kabul görmektedir. Görselleştirme, kanıt oluşturma ve somutlaştırma başlıca kullanım amaçları
arasında yer almaktadır. Freund, fotoğrafın çağdaş yaşamda önemli bir yeri olduğunu ve icat
edildiği tarihten bugüne kadar hem bilim hem de sanayi için vazgeçilmez bir araç haline
geldiğini belirtmektedir (2008, s. 8). Bunların yanında hız, fotoğrafı kullanıcılar için önemli
kılan bir diğer önemli meziyettir. Hız, gündelik yaşamda bir nevi kazanımdır. Zaman ilerledikçe
gelişen teknoloji ve değişen yaşam standartlarına göre hız kavramı ve hızın getirdikleri de
değişime uğramıştır. Günümüzde ise bu değişim ve hız gelişen iletişim teknolojileri ve reklâm–
iletişim yöntemleriyle farklı bir boyut kazanmıştır. Saniyelerin bile önem kazandığı reklam
alanında ‘vakit-nakit’ ilişkisi, altın kural haline gelmiştir.
İnsanların günümüzde maruz kaldığı görsel-işitsel bombardıman altında fotoğraf, televizyon ve
radyonun yanında anında yarattığı etkiyle güçlü bir iletişim yöntemi olarak karşımıza
çıkmaktadır (Özel, 1998, s. 2). Teknolojik hıza alışan birey, bugün uzun söz ve metinlerden
hemen sıkılabilmektedir. Bu yüzden iletişimciler, reklamcılar veya güçlü bir etki yaratmak
isteyenler, yaptığı çalışmalarda heyecan yaratıcı veya etkileyici bir fotoğraf kullanmaktadır. Bu
yöntem hem insanlara ortak bir dil olarak ulaşmakta hem de etkisini gösterip insanların
duygularını harekete geçirebilmektedir. Bu aşamada fotoğrafın özellikle de reklâmlarda
kullanılan fotoğrafların sunumu, konumlandırılması oldukça önem arz etmektedir.
Kitle İletişiminde Fotoğrafı Önemi
Görsel iletişim biçimi sunan fotoğraf, insanlar arasında bilgi, duygu ve düşünce alışverişini
sağlanmaktadır. Kelimelerle ifade edilemeyen birçok unsuru içinde barındıran fotoğraf,
insanlar arasında değer ve anlam yaratımında işlevseldir. “İletişim araçlarında kullanılan
fotoğraf; bir haber veya metni desteklemek, konuyu daha açık ve dikkat çekici hale getirmek,
ilgi çekmek, sanat amacı gütmek, anı dondurmak, kurumsal alanlarda kullanmak vb. birçok
alanda yer almaktadır (Megep, 2008, s. 9). Fotoğraf, kişilerarası iletişimi sağladığı gibi, kültürel
iletişimde de temel nesnelerden biri olarak kullanılmaktadır. Farklı amaçlar doğrultusunda
farklı biçimlerde kullanılan fotoğraf, işlevselliğini her biçimde korumaktadır.
Görüntünün inandırıcılığının yüksek olması, fotoğrafı gazete, dergi, sosyal medya, haber ve
eğlence gibi araçlar için vazgeçilmez kılmaktadır. Belge/kanıt özelliği inandırıcılığında önemli
bir etkeni oluşturmaktadır. Kitle iletişiminde önemli bir detay olan inandırıcılık, haber ve
bilginin birey üzerindeki etkisini doğrudan etkilemektedir. Burnett, görülenin meşruluğunu inşa
etmede ve bu sürdürmede fotoğrafın bir destek olarak kullanıldığını ifade etmektedir. (2007, s.
53). Fotoğraf, kitlelere görsel dil ile ulaşarak, reklam adına etkili mesaj iletimi sağlamaktadır.
Fotoğraf, soyut kavramları somutlaştırarak algılamada kolaylık sağlamaktadır.
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Megep yayınlarında fotoğrafın, kültürel arası iletişimde kolaylık sağladığına değinilirken, aynı
zamanda tarihi olaylara ışık tuttuğu, kullanıldığı iletişim aracına estetik boyut kattığı ve
ilgi/merak uyandırarak konuya dikkat çekmeyi başardığı belirtilmektedir (2008, s. 12).
Fotoğrafın kitle iletişim aracı olarak önemi, kitleleri harekete geçirme potansiyelinde
yatmaktadır. İnandırıcılık bağlamında görsel dilin yazılı dile olan üstünlüğü, kitlelerin
yönlendirilmesinde fotoğrafa başvuruyu arttıran etmenlerin başında gelmektedir.
Görsel dilin etkisi altına giren kitlenin yönlendirilmesi nispeten daha kolay ve hızlı
olabilmektedir. Özellikle de reklamcıların başvurduğu görsel dil, kitlelerin etkilemesi ve
tüketime yönlendirilmesi üzerine kurgulanmaktadır.
Reklam’ın Önemi, Kapsamı ve Kullanımı
Reklam, bir ürün mal veya hizmetin tanıtımının yapılarak, kitlelerin tüketim yönünde faaliyete
geçirilmelerine yönelik genel faaliyetlerdir. Ürün mal veya hizmetin piyasada yeni ya da
halihazırda var olmasının bir önemi yoktur. Reklam faaliyetinde önemli olan tüketici kitlenin
harekete geçirilmesidir.
Reklam ücretli bir tanıtımdır, diğer bir ifadeyle profesyonel bir alan olarak kurumlara, firma ve
şirketlere tüketici davranışlarının yönlendirilmesi konusunda danışmanlık vermektedir. Üretici
ile tüketici arasındaki uzaklığın giderek arttığını ifade eden Topsümer veElden’e göre, aradaki
kopukluk göz önüne alırsak, üreticiden tüketiciye doğru yol alan bir iletişim biçimi olan
reklamın, günümüz üretici işletmeleri için ne denli önemli ve göz ardı edilemez bir faktör
olduğu anlaşılmaktadır (2015, s. 14). Reklamlar, genel bağlamda ürün dolayımında tüketiciden
kar elde etmeyi hedeflemektedir. Ancak reklamı sadece bu bağlamda düşünmek, onu basit bir
tanıma indirgemek demektir. Oysa reklamın temel amacı ürün marka veya kurumun imajını
arttırarak tüketicilerin zihninde kalıcı olarak yer edinmesini sağlamaktadır. Hem göze hem de
kulağa hitap eden mesajların hazırlanmasının bu amaç doğrultusunda yapıldığını belirten
Kurtuluş’a göre, reklamcılar tüketicileri ürün veya markanın varlığı konusunda uyararak, ona
doğru kalıcı bir eğilim yaratmak istemektedir (Akt. Topsümer ve Elden, 2015, s. 14).
Tüketicilerin satın alma davranışlarını, karar verme süreçlerini ve tüketim biçimlerini
hedefleyen reklamlar, fotoğraf ile iş birliği içindedir. Fotoğraf ile desteklenen bir reklam mesajı,
tüketici bağlamında daha etkili hale gelmektedir.
Mükemmelliğin ve kusursuzluğun görselleştirildiği reklamlarda mutluluk, haz ve tatmin
ürünlerle birlikte gösterilmektedir. Zira Sontag, bir şeyi normalden daha iyi göstermenin,
fotoğrafın temel işlevleri arasında yer aldığını ve yansıtılan görüntüye moral verici bir hava
kattığını belirtirken (Sontag, 2004, s. 81); Barthes, insanların fotoğraflarda temsil edilen
nesneyi, görümü ya da bedeni arzuladığını belirtmektedir. (2014, s. 31). Bu noktada önemli
olan, reklamın neyi nasıl sattığıdır. Modern dünyanın bir ürünü olan reklam, üretici ile tüketici
arasında kitle iletişim araçlarını kullanarak aracılık yapmaktadır. Üretici, belli bir mal veya
hizmetle ilgili mesajlarını reklam vasıtasıyla gönderirken, alıcı mesajın şifreleri çözerek
hafızasında depolamaktadır. Bu mesajları tekrar kodlayan alıcı, olumlu veya olumsuz bir
şekilde cevap vererek geri beslemeyi oluşturmaktadır (Özel, 1998, s. 26).
Reklamlar kurum, kuruluş veya firmaların ürün ve hizmetlerini tanıtırken, aslında kurulu bir
dünya satmaktadır ya da satmaya çalışmaktadır. Her türlü faaliyeti bu amaç doğrultusunda
kullanan reklam, tüketicinin bilinçaltına yerleşerek ürün veya marka adına kalıcı olmayı
istemektedir. Temel amaç, firma ve marka adına tüketiciyi ürüne yönlendirerek, kar elde
etmektir.
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Reklamda Fotoğraf Kullanımı
Mesajın etkinliğini arttırmasıyla fotoğraf, reklam için vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir.
Reklam, bir tanıtım faaliyeti olarak insanların dikkatini tanıttıkları ürüne doğru yönlendirmek
zorundalar. Reklamda kullanılan fotoğraf, gerçekliği yeniden inşa etme gücüne sahiptir. “Doğa,
yaşam ve gerçeklik fotoğraf makinesi ile yeniden üretilmeye başlanmıştır” (Sağlamtimur, 2005,
s. 274). Reklamların sunduğu hayali dünya, tüketiciye görselleştirilerek daha hızlı ve etkin bir
biçimde iletilebilmektedir.
Reklam, ürünün satın alınabilmesi adına gerçekleri yeniden kurgulamak zorundadır. Fotoğraf
ise bu bağlamda gerçekliğin yeniden kurgulanmasında oldukça işlevsel bir araçtır. Ürünlerinin
tanıtımı ve tüketimi bağlamında reklamlar, kapitalist sistemin taşıyıcılığını yapmaktadırlar.
Kapitalist sistem ise Sontag’a göre görüntülere dayalı bir kültüre ihtiyaç duymaktadır. Sistem
satın alma dürtülerini kışkırtıp sınıf, ırk ve cinsiyet gibi etkenlerin yol açtığı hasarları bastırmak
üzere muazzam bir eğlence patlaması yaşanmasını istemektedir (2011, s. 212). Kanlıoğlu ise
kapitalist sistemin fotoğraflar olmadan, tüketimi sürekli kılamayacağını belirtmektedir (2018,
s. 9). Görüldüğü üzere fotoğraf, reklamın tüketiciye iletiminde en önemli görevi üstlenmektedir.
Reklam ile iletilen tüketim mesajı, fotoğraflarla görselleştirilmekte, tüketicinin zihninde yer
edinmesi sağlanmaktadır.
Öte yandan fotoğrafın Özel’e göre amaca yönelik olması gerekmektedir. Reklam fotoğrafı
işveren ile reklam ajansının yaptığı çalışma sonunda reklam ajansının önerdiği taslağın
fotoğrafa dönüştürülmesidir (1998, s. 30). Profesyonel bir çalışmanın ürünü olan reklam
fotoğrafları, tüketiciyi eyleme yönlendirmelidir. Başarılı bir reklam fotoğrafı, sanatsal kaygıdan
ziyade satış kaygısı taşımalıdır.
Özellikle de teknolojik gelişmeler dolayımında internetin işlevselliğinin artması ve e-ticaret
sisteminin yaygınlık kazanması, reklam fotoğraflarının tüketim bağlamında önemini bir kez
daha ortaya koymuştur. Bugün çok büyük bir pazar hacmi olan e-ticaret, insanların evlerinden
alışveriş yapmalarını kolaylaştırmaktadır. Ürünle birebir temasın olmadığı e-ticarette, yegâne
somutlaştırma aracı fotoğraflardır. Tüketici fotoğrafını gördüğü, ürüne yönelmektedir.
Fotoğrafın kanıt ve inandırıcılığıyla bireylerin algısı üzerindeki etkisi, ürüne, ürünün fotoğrafta
olduğu gibi olduğuna olan güveni arttırmaktadır. Sözel veya metinsel kaynaktan ziyade görsel
kaynak, tüketici davranışının şekillenmesinde daha fazla işe yaramaktadır.
Reklam fotoğraflarında Kullanılan Başlıca Arzu Öğeleri
Bireyi reklam ile yönlendirebilmek için onun fizyolojik, sosyolojik veya psikolojik bir
gereksinimine çözüm bulmak gerekmektedir. Reklam fotoğrafları bireyin, kültürel, kişisel veya
toplumsal kodlarına hitap ederek onun hem mantığına hem de duygularına hitap etmelidir.
Birey kendini reklamlarda kullanılan ürünü kullanan kişilerle özdeşleştirerek, ürünü kullandığı
zaman aynı hazzı duyacağına inandırmak gerekmektedir. Bundan dolayı, reklamı yapılan ürün
ile tüketici arasında bağ oluşturmak bireyi almaya teşvik etmek için oldukça önem arz
etmektedir. Tüketici reklamı yapılan ürünü aldığı taktirde, vadedilen sınıfa geçeceğine ikna
edilmelidir, bu da reklam fotoğraflarının psikolojik olarak duygusal boşluğu doldurması
anlamına gelmektedir.
Reklamcılar bu amaç doğrultusunda ürünle ilgili veya ilgisiz olsun, çeşitli duygulara hitap
edecek görseller kullanabilmektedir. Üründen ziyade tüketicinin arzularına hitap eden bu
görsellerde reklamcı, tüketicinin beklentiyle tüketim eylemine geçmesini hedeflemektedir
Özkök’e göre, reklamlar sadece ürünü pazarlamıyor, aynı zamanda ürünü tüketen insanlara da
bir kişilik getirmektedir.
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İnsanın reklamdan etkilenmesi, ondan keyif alması, ürünün kimliği ile çakışması, özdeşleşmesi
çok önemlidir. Özellikle de markalı ürünlerin, tüketicide yeni bir kimlik, farklı bir statü
yaratacağı düşüncesi reklam fotoğraflarında sık sık işlenmektedir (Akt. Özel, 1998, s. 101).
Temel amaç, tüketim olduğundan fotoğrafın cazibe öğesine dönüşümü de kaçınılmaz hale
gelmektedir. Ancak tüketiciyi satın alma davranışına yönlendirebilmek için tüketici
davranışlarını etkileyen faktörleri iyi bilmek gerekmektedir.
Tüketici davranışlarını yönlendirmek adına reklamcıların bu bağlamda başvurduğu başlıca
öğeler, çocuklar, kadınlar ve kültürel mitlerdir. Bu öğelere iliştirilen arzu, mutluluk, eğlence,
cinsellik ve arzu fotoğraflarla gösterilmektedir.
Reklam Fotoğraflarında Göstergebilimsel Anlatım
Göstergebilim, bir imgenin görünenden ayrı anlamını okumak üzerine temellendirilmiş bir
bilim alanıdır. Görünenin ardında kalan gizli anlamı kültürel, sosyal, psikolojik ve ekonomik
çerçeveden bireysel düzlemde okumaya yardımcı olmaktadır.
Göstergebilim çalışmalarında bulunan ilk kişi İngiliz filozof John Locke (1632-1704) olmuştur.
Locke, ilk kez “semeiotike” terimini kullanarak “göstergeler öğretisi” olarak nitelediği
semiyotiğin, bilimin üç temel branşından biri olması gerektiğini öne sürmüştür (Çeken &
Arslan, 2016, s. 509). Ancak Rifat’a göre çağdaş göstergebilimin temelleri, 20. yüzyılın
başlarında Amerikalı filozof Charles Sanders Peirce (1839-1914) ve İsviçreli dilbilimci
Ferdinand de Saussure (1857-1913)’e dayanmaktadır (2009, s. 30). Tekinalp ve Uzun’a göre
ise Saussure, çalışmalarında göstergeyi gösteren ve gösterilen olarak tanımlamıştır. Bu
yaklaşımda bilinmesi gereken terimler; gösterge, anlamlandırma, ikon (görüntüsel gösterge),
indeks (belirtisel gösterge), düz anlam ve yan anlamdır (2009, s. 140). Ancak Saussure ve
Peirce’nin göstergebilimsel çalışmaları, görüntüden ziyade dil bilim ve dilin zihinde
çağrıştırdıkları üzerine yoğunlaşmaktadır.
Görüntünün göstergebilimsel ilkelerini oluşturan Roland Barthes’dır. Barthes, göstergebilimi
sosyal bilim alanında görüntünün anlamlandırılması bağlamında önemli bir bilim olarak kabul
ettirmiştir. Barthes’ın göstergebilimsel çözümlemesi görsel temellidir. Gösterge, gösteren ve
gösterilen arasındaki ilişkiden anlamlandırma yaratılmaktadır. Barthes’a göre gösterenler
düzlemi anlatım düzlemini, gösterilenler düzlemiyse içerik düzlemini oluşturmaktadır (1993, s.
40).

Şekil: 1 R. Barthes’ın Gösterge Şeması
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Barthes’ın göstergebilimsel anlamlandırması gösteren gösterilen, yan anlam ve düz anlam
bağlamında yapılmakta ve anlamlandırmalar kültürel kodlar üzerinden gerçekleştirilmektedir.
Düz anlam fotoğrafın görünen kısmıyken, yan anlam fotoğrafın gizli kısmını temsil etmektedir.
Fiske’ye göre düz anlam görünen kısmı, yan anlam ise arkada yatan anlamın peşindedir.
Gösterge, gösterdiği nesneyi temsil etmektedir (2003, s. 65). Göstergenin anlamlandırılmasında
görüntüsel gösterge ile belirtisel gösterge arasında bağımlı bir ilişkinin mevcuttur (Barthes R. ,
1993, s. 50). Bu bağlılık ortak bir çağrışım üzerine kuruludur ve zihinde görüntünün canlanması
adına önemlidir. Görüntünün düz ve yan anlamı kültürel kodlarla bezenmiştir. Düz anlam,
görüntünün herkes tarafından açıkça görünen anlamından oluşurken, yan anlam ise okuyucunun
duygu ve düşünce durumuna göre algılama değişkenlik göstermektedir.
Algı, farkındalık üzerine kurulu ve bireysel deneyim ve bilgi birikimine göre şekillenmektedir.
Özellikle de insanların yoğun bir biçimde görsel öğelere maruz kaldığı bir dönemde, görsel
algılama her zamankinden daha önem kazanmıştır. Alpan’a göre görsel algılama sadece göz ile
görülen bir algılama değil, toplumsal ve kültürel birçok olgunun etkisiyle anlam kazanmaktadır.
Görsel algılama, gelen duyuları seçme, bazılarını yok sayma, bazılarını güçlendirme, arada olan
boşlukları doldurma ve beklentilere göre anlam verme ile gerçekleşmektedir (Akt. Taşkıran ve
Bolat, 2013, s. 8). Reklam, tüketicinin algısını yönlendirme üzerine çalışmaktadır. Tüketim,
ihtiyaçlar dolayımında oluşmaktadır. Reklamlar da tüketicide ürüne karşı ihtiyaç ve beklenti
oluşturmayı, bu bağlamda göstergebilimsel ilkeler kullanmayı seçmektedirler. Reklamın
tanıttığı ürün, görünende yani düz anlamda sadece bir ürünken, görünmeyen kısımda yani yan
anlamda bir prestij, sınıf, zenginlik veya haz ve mutluluk barındırmaktadır.
Tüketim kültürü ve tüketim kültürü ideolojisi çerçevesinde şekillenen gündelik hayat pratikleri
görsel algının yarattığı etkilerle bireyi ürünleri tüketmek için teşvik etmektedir. Reklamcılar
görsel hileler, animasyonlar, efektlerle tüketicinin başını döndürerek onu tüketime
yönlendirmekte ve böylece gösterişli, dikkat çekici görseller tüketici zihnine daha rahat
yerleştirilerek, daha da kalıcı olması sağlamaktadır (Taşkıran ve Bolat, 2013, s. 8). Dolayısıyla
reklam fotoğraflarında kullanılan görsel imgelerin, göstergebilimin yan/düz anlam, gösteren
gösterilen çerçevesinde ele alındığı, tüketicinin algısını etkileyerek tüketime yönlendirmeyi
hedeflediği ifade edilebilir. Böyle bir amaç, reklamın basit bir tanıtım faaliyetinden ziyade,
sosyal bir kurgulama ile çalıştığı, multidisipliner bir alan olduğunu göstermektedir.
Çalışmanın Amacı
Bu çalışmada genelde reklam, özelde ise reklam fotoğraflarıyla tüketim adına oluşturulan arzu
nesnesinin tespiti amaçlanmıştır. Arzu yaratımı adına sıkça başvurulan cinselliğin, kadının ve
bir objeye dönüşen bedenin, reklam görselleri üzerinden göstergebilimsel çözümlemesinin
yapılarak, arzunun inşasında ürün ile kullanılan görsel arasındaki ilişkinin anlaşılması
hedeflenmiştir.
Çalışmanın Yöntemi
Çalışmada göstergebilimsel çözümlemenin temellerini oluşturan Roland Barthes’ın, yan anlam
ve düz anlam ilkeleri doğrultusunda reklam örnekleri çözümlenmiştir. Reklam görselleri
gösterge, gösteren ve gösterilen bağlamıyla anlamlandırılmaktadır.
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Çalışmanın Kapsamı ve Örneklemi
Genel bağlamda reklamlarda arzu nesnesi sıkça kullanılırken, çalışma kapsamında sadece
reklam görselleri ele alınmıştır. Çeşitli firma ve ürünlerin görselleri amaca uygun örneklem
seçimiyle ele alınarak, çözümleme yapılmıştır.
Görsel Çözümlemeler
Gösterge
Converse Ayakkabı Reklamı
Gösteren

Üzerinde Converse ayakkabıdan bir
kıyafet olan ve lolipop yalan genç bir
kız, markanın ismi ve ürünü

Gösterilen

Şehvet, Arzu, Romantizm, Fantezi,
Güzellik, Çekicilik, Cinsellik

Genç kitlenin tercih ettiği bir ürün olan Converse ayakkabı, bu görselin ana konusunu
oluşturmaktadır. Ancak görselde ayakkabının bütünü sol üstte küçük bir biçimde verilirken,
reklamda öne alınan lolipopu şehvetle yalayan mankenin kendisi olmuştur. Düz anlamında
tüketiciye şehvetle bakan kalıplaşmış güzellik standartlarına uyan kız yer alırken, yan
anlamında tamamen tüketiciye şehveti hatırlatan hareketler yer almaktadır. Görseldeki
mankenin sarışın, genç mavi gözlü olması, pembeler içinde olması, ayakkabı biçiminde
görselleştirilmiş olması, ayakkabıya sahip olunduğunda arzulanan kadının da beraberinde
geleceği mesajı verilmektedir. Mankenin duruşu, tüketiciyle şehvetli şekilde göz kontağı kurup
aynı şekilde lolipopu yalaması, tüketicinin cinsel dürtülerine hitap ettiğini göstermektedir.
Ürün ile kullanılan görselin bağlantısının olmaması, kullanılan görselin üründen ziyade
cinsellik, arzu ve şehvetin ön plana çıkartılmak istendiğini göstermektedir. Tüketicinin cinsel
dürtülerine hitap etmeyi amaçlayan bu reklamda arzu nesnesi, kadın bedeni üzerinden cinsellik
ve şehvetle inşa edilmiştir.
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Gösterge
Che Dergi Reklamı
Gösteren

Tren istasyonuna yürüyen mini etekli
bir kadın, derginin ismi ve sloganı

Gösterilen

Şehvet, Arzu, fantezi, Güzellik, Haz
ve Cinsellik

Görselde kullanılan biçim, çekim açısı ve kıyafetler tamamen kadının bedeninin cinselliği
üzerinden yaratılan bir reklama gönderme yapmaktadır. Bir erkek dergisi olan Che, “Daha iyi
bir dünya hayal etmeye devam edelim” sloganının bu reklamla kullanmıştır. Ancak reklamda
kullanılan görsel, daha iyi bir dünyadan ne beklendiğini açıkça ortaya koymaktadır. Telefon
numarası alındıkça daha da kısalan eteğiyle bir kadın alt açıdan çekilmiştir. Alt açıdan çekilen
bu fotoğrafta seyirci, dikizleme konuma gelmektedir. Reklamda temelde vurgulanan şehvet,
kadın bedeninin cinsel objeye dönüşümü ve sekstir.
Reklamda kullanılan görselin, tanıtımı yapılan ürünle doğrudan bağlantısı olmamasına rağmen,
ürünün erkek dergisi olmasından dolayı kadınlar arzulanan olarak konumlandırılmıştır. Herkes
tarafından numarasının kolaylıkla alınabildiği, kadınların zamanla daha da çıplak hale geldiği
bir dünyanın arzulandığını ifade eden reklamda, arzu doğrudan şehvet, haz, cinsellik ve seks
üzerinden kurgulanmıştır. Ürün ile kullanılan görselin doğrudan ilişkili olmadığı reklamda
kadın bedeni, erkekler için seyirlik bir objeye dönüştürülmüştür.
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Gösterge

Hamburger Görseli

Gösteren

Tanıtımı yapılan ürün ile
müşteriye sunulan ürün
kıyaslaması

Gösterilen

Mükemmeliyet, Tazelik,
Lezzet, Bol Malzeme ve Özen

Fotoğraf doğrudan bir reklam olmasa da reklamı yapılan ürünün gerçek ürünle kıyaslanmasına
yönelik bir görselden oluşmaktadır. Firmalar tarafından reklamı yapılan ürün sol tarafta yer alan
görselken, müşteriye sunulan soldaki olabilmektedir. Hamburgerin nasıl arzu haline
getirildiğini gösteren görsel, aynı zamanda reklamların gerçekleri olduğundan farklı bir biçimde
yeniden kurguladığını da kanıtlamaktadır. Canlı renkler, taze sebzeler ve güzelce pişmiş kalın
köfte iştah kabartırken, ürünün gerçek hali oldukça iştah kaçırmaktadır. Bu da reklam
fotoğrafların aslında bir marka için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.
İki görsel arasındaki fark, reklamın yarattığı sanal ile gerçeklik arasındaki farka dayanmaktadır.
Ürün satışı adına iştah kabartacak görseller kullanmak, tüketiciyi ürüne çekmek ve satın almayı
gerçekleştirmek reklamın asli görevidir ve bu görev gerçeklerin sunumunun göz ardı edilmesine
neden olabilmektedir. Dolayısıyla reklamda arzu nesnesi, tüketicinin iştahını kabartacak şekilde
tazelik, bol malzeme ve canlılık üzerinden kurgulanmıştır.
Gösterge

Diesel Parfüm Reklamı

Gösteren

Karın kasları ortaya çıkartılmış,
fermuarı açık genç erkek model,
ürünün marka ve sloganı

Gösterilen

Şehvet, Arzu, Fantezi, Yakışıklılık,
Kaslı vücut, Erotizm ve Cinsellik
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Reklam görselinde kullanılan obje ile kullanım biçimi, doğrudan cinsellik barındırmaktadır.
Zira görselde parfümden ziyade mankenin kendisi ön planda yer almaktadır. Parfüm şişesinin
yerleştirilme biçimi, penis ile ilişkilendirilmesine yöneliktir. Güç/iktidar göstergesi olarak
kullanılan parfüm şişesi, görselde hem erkekler hem de kadınlar için yer almaktadır. Erkeğin
kasları, erkekler için özendirici dururken, kadınlar için ise arzu nesnesine dönüşmüştür. Parfüm
şişesinin penis biçiminde duruşu ile reklamın “Hayatı Fulle” sloganı, birbiriyle cinsellik
bağlamında ilişkilidir. Reklamda kullanılan renkler ürünün rengiyle uyumlu seçilmiştir.
Reklamda kullanılan görsel, görselin kullanım biçimi ve ürün, birbiriyle ilişkili değildir. Arzu
nesnesi, reklamda kaslı erkek, cinsellik ve penis üzerinden kurgulanmıştır. Ürün kullanımında
elde edilecek kazanımlar arasında güç, iktidar, arzulanma hazzı ve cinsellik yer almaktadır.
Gösterge

Bee Hive Mısır Şurubu

Gösteren

Elinde boks eldiveni ve şortu olan
küçük bir çocuk

Gösterilen

Yüksek Enerji, Yararlılık, Zararsızlık,
Sağlık, Güvenlik

Görselde kullanılan çocuk fotoğrafı ile kullanılan ürün arasında herhangi bir ilişki yer
almamaktadır. Yüksek enerji vadeden ürün, çocuğun boks gibi şiddet içeren bir sporu bile
yapabileceğini idea etmektedir. Boks maçı eldiveni giyen çocuğun, maçtan çıkmış olduğu ve
yediği şurupla da galip geldiği görülmektedir. Çocukların bilinç altına zarar veren bu görsellerle
onları kavga etmeye teşvik etmektedir. Çocuğun kendinden emin ve gülümseyişi de çocukların
ona özenerek ürünü almasına ve daha sonra da eldiven alıp kavgaya hazır hale gelmesine neden
olabilmektedir. Reklamdaki çocuğun yediği şurubun verdiği enerjiyi kavgada harcadığı gibi
ürünü alan çocuklar da aynı şekilde, enerjilerini harcama eğilimi gösterebilmektedir. Çocukla
bağlantısı olmayan bir ürün olmasının yanında, sağlıksız bir ürünün yine masumiyetin simgesi
çocuklar üzerinden verilmesi reklamın satış adına her şeyi kabul görebildiğine işarettir.
Reklam görselinde ürüne iliştirilen arzu bol enerji, sağlık ve galibiyet üzerinden kurgulanmıştır.
Reklamın sunduğu hayali bir dünyanın çocuklar üzerinden temsili, bu görsel üzerinden
rahatlıkla okunabilmektedir.
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Sonuç ve Değerlendirme
Reklam, ürün veya hizmetler hakkında bilgi vererek tanıtım faaliyeti sergilerken, tüketiciyi
etkileyerek satın alma davranışı kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu amaç yönünde ise elindeki
tüm araç gereçleri kullanmaktan çekinmeyen reklamcılar cinsellik, kültürel kodlar ve mutluluk
gibi değerlere sıkça başvurmaktadır.
Bu bağlamda çözümlenen reklamlara bakıldığın üründen ziyade bedenlerin şehvetleri öne
çıkmaktadır. Özellikle de cinsellik ve şehvet üzerinden kurgulanan bedenler ürünle ilişkili veya
değil görsellerde sıkça kullanılmaktadır. Görseller üzerinden sunulan dünya, tüketiciye
gerçekmiş gibi sunulurken, iştah kabartıcı haz uyandırıcı teknikler kullanılarak tüketici tüketim
yönünde tetiklenmektedir. Reklamın tüketiciyi yönlendirebilmesinin çeşitli algısal nedenleri
vardır ve reklamcılar bunun farkında olarak reklam fotoğraflarını tüketiciye sunmaktadır.
Özellikle de günümüzde hergün maruz kaldığımız onlarca reklam ve rahatsız edici tanıtımları
göz önünde tutarsak, bunun ne kadar ciddi bir sektör olduğu anlaşılacaktır. Ancak belirtmekte
fayda var, reklamın gerçek olmayan bir dünya yarattığı için zararlı olması kadar, ürünler
hakkında tüketiciye bilgi vermesi ve tüketiciyi istediği ürün yönünde karar kılmasına yardımcı
olması açısından fayda sağlamaktadır. Neredeyse her şeyde olduğu gibi reklamın da hem iyi
hem de kötü tarafı mevcuttur. Bunun en iyi çözümü ise farkındalık yaratmaktır.
Bireyin biraz daha bilinçlenmesi, reklamda sunulan sanal gerçekliğin farkına varması ve
tüketim çılgınlığından sıyrılıp bilinçli bir tüketici olması, reklamın olası zararlarını en aza
indirmek adına önemli bir gelişme olacaktır.
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ÖZET
Toplumsal yaşam içerisinde bireyin kendini ifade etmesini ve diğer insanlarla olan ilişkilerini
belirleyen en önemli olgu iletişimdir. İster sözlü, ister sözsüz, ister yazılı, isterse jest ve
mimikler aracılığı ile olsun iletişim kurma ihtiyacı kişilerarası ilişkiler için kaçınılmazdır.
Teknoloji ve internet kullanımının gelişmesiyle birlikte hayatımıza giren yeni medya ortam ve
araçları, tüm iletişim süreçlerini biçimlendirmektedir. Bu hızlı değişme ve gelişmeler kafa
karıştırıcı, zorlaştırıcı, kolaylaştırıcı unsurları da beraberinde getirmektedir. Dünyanın herhangi
bir ucundaki bir bireye ulaşmak sadece saniyeleri alırken, bazen yanı başımızda aynı dili
konuştuğumuz insanlarla yaşanan iletişim güçlükleri görülebilmektedir.
Bireysel yaşamla birlikte toplumun temelini oluşturan aile kurumunda da karşılıklı ve yüz yüze
iletişim biçimleri çok önemlidir. Evlilik birlikteliği ile bir araya gelen ve evli bir çift olarak
toplumsal yapı içerisinde konumlanan kadın ve erkek bireyler, kişilerarası iletişim araçları
olarak geleneksel iletişim yöntemleri ile birlikte yeni medya araçlarını da sıklıkla tercih
etmektedir. Bu araçlardan biri de mevcut mobil uygulamalar içerisinde en fazla kullanıcı sayısı
ve kullanım oranı olan WhatsApp uygulamasıdır. WhatsApp kişisel iletişim bağlamında
kolaylaştırıcı, özgür ve sınırsız kullanım özellikleri ile kullanıcılarına fayda sağlamaktadır.
Kullanım pratikliği açısından olumlu ve olumsuz özellikleri olan WhatsApp, evli bireyler
arasındaki geleneksel iletişim biçimini etkilemiş ve evli bireylerin hem bireysel kullanımlarını
hem de aile bireyi olarak yüz yüze iletişimlerini sanal ve mobil bir iletişime dönüştürmüştür.
Bu bağlamda kişilerarası iletişimin çok önemli bir değer olduğundan hareketle, toplumun en
önemli kesimlerinden biri olan evli bireylerin, mobil uygulama pratikleri bağlamında
WhatsApp kullanım özelliklerini belirlemek ve WhatsApp kullanmanın eş ilişkileri üzerindeki
etkilerini ortaya çıkarmak çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışmada 237 evli birey ile,
çevrimiçi (online) anket yöntemi kullanılarak bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Anket
sonuçlarından elde edilen veriler neticesinde, bireylerin WhatsApp kullanım şekli, WhatsApp
kullanımının gündelik hayatın kişisel ve sosyal yönlerine etkisi ve WhatsApp kullanımının
evlilik hayatına etkileri belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kişilerarası İletişim, WhatsApp, Evli Bireyler
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USING WHATSAPP IN INTERPERSONAL COMMUNICATION:
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF MARRIED INDIVIDUALS ON THE
RELATIONSHIP
ABSTRACT
Communication is the most important phenomenon that determines the individual's selfexpression and relations with other people in social life. The need to communicate, whether
verbally or non-verbally, in writing or through gestures and mimics, is inevitable for
interpersonal relationships. With the development of technology and internet use, new media
and tools that have entered our lives shape all communication processes. These rapid changes
and developments bring together confusing, complicating and facilitating factors. While it takes
only seconds to reach an individual from any part of the world, communication difficulties can
sometimes be seen with people who speak the same language right next to us.
Mutual and face-to-face communication forms are very important in the family institution,
which forms the basis of society as well as individual life. Men and women, who come together
in marriage and are positioned in the social structure as a married couple, often prefer new
media tools as interpersonal communication tools along with traditional communication
methods. One of these tools is the WhatsApp application, which has the highest number of users
and usage rate among the existing mobile applications. WhatsApp provides benefits to its users
with its facilitating, free and unlimited usage features in the context of personal communication.
WhatsApp, which has positive and negative features in terms of practicality of use, has affected
the traditional way of communication between married individuals and has transformed both
the individual use of married individuals and their face-to-face communication as a family
member into virtual and mobile communication.
In this context, considering that interpersonal communication is a very important value, the aim
of the study is to determine the WhatsApp usage characteristics of married individuals, one of
the most important segments of the society, in the context of mobile application practices and
to reveal the effects of using WhatsApp on spouse relations. In the study, research was
conducted with 237 married individual using the online survey method. As a result of the data
obtained from the survey results, the way individuals use WhatsApp, the effect of WhatsApp
use on personal and social aspects of daily life, and the effects of WhatsApp use on married life
were determined.
Keywords: Interpersonal Communication, WhatsApp, Married Individual
GİRİŞ
Bedensel ve ruhsal özelliklerimizin kullanımı yaşama dair varlığımızı ve alanlarımızı
belirlemektedir. Bireyden başlayan daha sonra kişilere ve toplumlara kadar süregelen en önemli
ifade ve paylaşım biçimi de iletişimdir. İnsanın sosyal bir varlık olarak yaşamını devam
ettirebilmesi için iletişim kurması gerekmektedir. Sözlü ve sözsüz olarak kurulan iletişim,
bireylerin ve kişilerin iletişim biçimlerini şekillendirir.
Kişilerarası iletişim, genellikle iki kişi tarafından yapılan bir iletişimdir. Kişiler arası iletişim
genellikle bireyin diğer kişiyle olan resmiyet yakınlığına dayanır (McLean ve Moman, 2012)
ve iki ila üç kişiyi içeren bir iletişim biçimidir (Wood, 2014). Devito’ya (2018) göre kişilerarası
(ikili) iletişim, kurulmuş (bağlı) bir ilişkiye sahip iki kişi arasında gerçekleşen iletişimdir.
Böylece kişilerarası iletişim, işveren ve çalışan arasında, iki kardeş, bir öğretmen ve bir öğrenci,
iki çift, iki arkadaş arasında gerçekleşecektir.
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Bu tanımlardan, kişilerarası iletişimin, mesajı gönderen ve alıcıyı içeren iki kişi tarafından
gerçekleştirilen ve bu kişilerden geri bildirimler sağlayan bir mesajı iletme süreci olduğu ifade
edilebilir.
Daha önceki nesiller, ilişkilerini yüz yüze etkileşim yoluyla yönetmiş ve sürdürmüştür. Ancak
teknolojinin gelişmesiyle birlikte çevrimiçi iletişim bilgisayar aracılı iletişim yollarıyla
gerçekleşmiş ve böylece yeni bir kişilerarası ilişki türü ortaya çıkmıştır (Gapsiso & Wilson
2015). İletişim, yıllar içinde sosyal medyanın ve anlık mesajlaşma (IM) uygulamasının
ilerlemesi nedeniyle dönüşüme uğramıştır. Artık iki kişi arasındaki konuşma, e-posta, anlık
ileti, çeşitli mesajlaşma uygulamaları ve sohbet grupları aracılığıyla çevrimiçi olarak
gerçekleşmektedir.
Kişiler arası iletişim yerini yeni nesil iletişim araçlarına bırakmış gibi görünse de kişiler arası
iletişim sanal iletişime göre mesajın daha net bir şekilde iletilmesini ve alınmasını sağlama
özelliği nedeniyle üstünlüğünü korumaya devam etmektedir (Drago, 2015). Yüz yüze iletişim
insanların birbirlerinin yüz ifadelerini ve beden dilini okumalarına olanak sağlayarak,
konuşmanın yanlış anlaşılmalara yol açmadan daha net oluşmasını sağlamaktadır.
Yüz yüze iletişimin avantajlarına rağmen dünya sosyal medya devrimini yaşamakta ve sosyal
medya büyük ölçüde iletişim kurmak için kullanılmaktadır (Baruah, 2012). Çevrimiçi iletişim
teknolojisindeki gelişmeler, insanlara çevrimiçi ortamda rahatça iletişim kurma şansı
vermektedir (Sponcil ve Gitimu, 2013). Teknolojinin sürekli gelişmesiyle birlikte çevrimiçi
iletişim insanlar için vazgeçilmez bir iletişim biçimi haline gelmiş ve yavaş yavaş kişilerarası
iletişim rolünü üstlenmiştir (Drago, 2015).
Sosyal ağ kullanımının kişilerarası iletişim üzerindeki olumlu etkilerini kanıtlayan çok sayıda
araştırma olmasına rağmen, sosyal ağ kullanımının kişilerarası iletişim üzerindeki olumsuz
etkilerini (Gjybegaj ve Jararaa, 2018; Sevük, 2013) ortaya çıkaran araştırmalar da mevcuttur.
Geçmişteki çalışmaların çoğu, günümüzde birçok öğrencinin insanlarla yüz yüze iletişim
kurmaktan kaçınma eğiliminde olduğunu, bunun yerine sanal dünya aracılığıyla iletişim
kurmayı tercih ettiğini göstermiştir (Pollet, Dunbar ve Roberts, 2011). Sosyal medya kullanımı
çocuk ve ebeveyn ilişkilerini de etkilemiştir. Günümüzde birçok çocuk, sosyal medyada
çevrimiçi arkadaşlarıyla konuşmaları bitene kadar ebeveynlerinin kendileriyle konuşmasını
görmezden gelme eğilimindedir. Bu nedenle boş zamanlarını birbirleriyle olan bağlarını
yönetmek ve geliştirmek için kullanan aile bireyleri internet dünyası tarafından sıklıkla
kesintiye uğramaktadır (Abd Jalil, Abdul Jalil, Abdul Latif, 2010).
Özellikle Whatsapp uygulaması açısından değerlendirecek olursak; farklı örneklem gruplarında
yapılan araştırmalarda aşırı Whatsapp kullanımın akademik performansı etkilediği ve çok fazla
zaman alarak yapılması gereken akademik işlerden alıkoyduğu (Shingal ve Chawla, 2018),
uyku kalitesini etkilediği (Asiri ve diğerleri, 2018) bağımlılık yapma potansiyeli taşıdığı
(Sultan, 2014) bildirilmektedir. Whatsapp bağımlılığı internet bağımlılığının bir türü olarak
değerlendirilmektedir (Faye vd, 2020). Bağımlılık temel psikolojik ihtiyaçların giderilmesinde
işlevsel olmayan yollardan biridir (Andiç ve Batıgün, 2019).
WhatsApp Uygulaması ve Özellikleri
Günümüzde iletişim, icatlardan bu yana hızla gelişen teknoloji ile desteklenmektedir. İletişim
teknolojisinin gelişimi, mesajın anlamını diğerine aktarırken çevrimiçi iletişim teknolojilerini
kullanmaktadır. Akıllı telefon işletim sistemi olarak Android ve iOS sistemi, Messenger ve
WhatsApp uygulaması gibi iletişimi kolaylaştırmak için birçok destekleyici uygulamayı
içermektedir.
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180’den fazla ülkede 2 milyardan fazla insan, arkadaşları ve ailesiyle her zaman ve her yerde
iletişimde kalmak için WhatsApp uygulamasını kullanmaktadır. WhatsApp kullanıcılarına
ücretsiz olarak basit ve güvenilir mesajlaşma ve arama imkânı sunmaktadır. Sosyal ağlar
arasında önemli bir yeri olan WhatsApp kullanımı yaşamın her alanında karşımıza çıkmaktadır.
WhatsApp ücretsiz olarak metin, fotoğraf, video, belge ve konum ile sesli aramalar sağlayan
bir mobil mesajlaşma uygulamasıdır. WhatsApp, Yahoo’da 20 yıl birlikte çalışan Jan Koum ve
Brian Acton tarafından SMS’e alternatif olarak kurulmuştur. Marka ismi olarak “What's Up”
ifadesinin bir kelime oyunudur. Uygulama kullanımı ücretsizdir fakat bazı veri ücretleri geçerli
olabilir. Gizlilik ve güvenlik nedeniyle uçtan uca şifreleme özelliği bulunmaktadır. WhatsApp
2014 yılında Facebook’a katılmıştır (WhatsApp, 2021).
WhatsApp Messenger; iPhone, BlackBerry, Windows Phone, Android ve Nokia için
kullanılabilir. Ayrıca WhatsApp Business uygulaması da mevcuttur ve küçük işletme sahipleri
düşünülerek oluşturulmuş ücretsiz bir Android uygulamadır. Uygulama sayesinde işletmeler,
mesajları otomatikleştirmek, sıralamak ve hızlı bir şekilde yanıtlamak için araçlar kullanarak
müşterilerle kolayca etkileşim kurabilir. Birçok anlık mesajlaşma uygulaması mobil cihazlarda
çalışırken, WhatsApp özellikle üniversite öğrencileri arasında en popüler mobil tabanlı
uygulamalardan biridir (Anglano, 2014). WhatsApp uygulaması kişisel iletişim bağlamında
kolaylaştırıcı, özgür ve sınırsız, kolay erişilebilir ve maliyetsiz olması nedeni ile kullanıcılarına
fayda sağlamaktadır. Birçok kullanıcı, iş grubu, okul grubu, arkadaş grubu, apartman grubu,
aile grubu, veli grubu vb. gibi birçok WhatsApp grubuna gönüllü bazen de gönülsüz şekilde
dahil olmaktadır. Yaşamın içinde yakın ilişkide bulunulan ya da temelde hiçbir bağlantının
olmadığı birçok kişi ile WhatsApp gruplarında ortak bir alan paylaşılmaktadır Birçok birey,
anlık mesajlaşma uygulamalarında sohbet grupları oluşturarak ve zamanlarının çoğunu ailesi
ile yüz yüze iletişim kurmak yerine çevrimiçi grup sohbeti aracılığıyla iletişim kurmayı tercih
ederek geçirmektedir. Birçok boyutu olan WhatsApp kullanımının insan ihtiyaçları
çerçevesinde değerlendirildiğinde, diğer insanlarla ilişki kurma ihtiyacına hitap ettiği
belirtilmektedir (Blabst ve Diefenbach, 2017).
WhatsApp uygulamasının özellikleri aşağıdaki gibidir (WhatsAppBrand, 2021):
Metinler: Telefonun internet bağlantısını kullanarak ücretsiz mesaj gönderilmektedir.
Grup Sohbeti: Grup sohbetleri ile aynı anda 256 kişiye kadar mesaj, fotoğraf ve video
paylaşmak mümkündür. Uygulamada oluşturulan gruplara ad verme, bildirimleri sessize alma
ve özelleştirme seçenekleri bulunmaktadır.
WhatsApp Sesli ve Görüntülü Görüşmeler: Telefonun internet bağlantısını kullanarak ücretsiz
görüntülü aramalarla yüz yüze görüşmeler yapma olanağı bulunmaktadır.
Web ve Masaüstü WhatsApp: WhatsApp Web uygulaması ile masaüstünde veya en uygun olan
herhangi bir cihazda tüm sohbetleri bilgisayara sorunsuz bir şekilde senkronize ederek
uygulamayı kullanmak mümkündür.
Uçtan Uca Şifreleme: Uçtan uca şifrelenme ile yalnızca uygulamayı karşılıklı kullananlar
mesajları okuyabilir veya dinleyebilir. Böylece mesajlar ve aramalar güvence altına
alınmaktadır.
Fotoğraf ve Video Paylaşımı: WhatsApp ile fotoğraflar ve videolar hızlı bir şekilde
gönderilmektedir.
Belge Paylaşımı: 100 MB’a kadar PDF’ler, belgeler, elektronik tablolar, slayt gösterileri ve
daha fazlası gönderilmektedir.
Sesli Mesaj Gönderimi: Tek bir dokunuşla sesli mesaj paylaşımı mümkündür.
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Birden çok özelliği bünyesinde bulunduran WhatsApp uygulamasının, ilişkisel birlikteliklerin
yoğun olduğu evlilik ilişkisi içinde de önemli iletişim yollarından biri olarak tercih edildiği
değerlendirilmektedir.
Evlilik İlişkisi ve WhatsApp Kullanımı
Evlilik insan yaşamının önemli dönemeçlerinden biridir. Sağlıklı ve mutlu ilişkilerde çiftler,
sağlıksız evliliklere göre daha fazla etkileşim kurmakta, birbirlerine daha çok zaman ayırmakta
ve birbirlerine ayırdıkları süreyi etkili bir biçimde kullanmaktadır (Velidedeoğlu-Kavuncu,
2011). Eş ilişkisinde iletişimin önemli olduğu ve etkili iletişimin problem çözme, evlilik
uyumu, evlilik doyumu gibi birçok pozitif kavramla ilintili olduğu çok sayıda araştırmanın
bulgusudur (Buluş ve Bağcı, 2016, Haris ve Kumar, 2018; Şener ve Terzioğlu, 2008; Renanita
ve Setiawan, 2018; Yılmaz ve Parlar, 2020).
Sosyal medya iletişim araçlarından biri olarak değerlendirilen WhatsApp, geleneksel iletişim
yöntemlerinin yanı sıra günümüzde çiftlerin iletişim rutinleri arasında yer almaktadır (Faye vd.,
2020). Evli bireylerin WhatsApp kullanımı ile çok sayıda araştırma yer almasa da çeşitli
bulgular mevcuttur. Gull vd. (2019) tarafından, Ortadoğu’da yapılan araştırmada elde edilen
bulgular, ankete katılan kişilerden çoğunun eşi ile iletişim kurmak için sosyal medya araçları
kullanmadığı fakat kullandığını ifade eden çiftlerin ise iletişim kurmak için kullandıkları en
yaygın sosyal medya uygulamasının WhatsApp uygulaması olduğu yönündedir. Evli kadınların
WhatsApp kullanımına ilişkin çeşitli bulgular da mevcuttur. Örneğin, Afrikalı evli kadınlar
arasında yapılan bir araştırmada, WhatsApp grupları kullanan kadınların öfke ve streslerini bu
gruplara yansıttığını ve eşleriyle konuşmadıkları yani öfke ve streslerini bu sosyal gruplara
yansıtarak bir nevi katarsis sağladıkları tespit edilmiştir (Gondwe ve Some, 2020). Evli kadınlar
aynı değerleri ve sosyal statüyü paylaştığını düşündüğü gruplarda kendilerini daha özgür ve
açık ifade edebilmektedir (Neiger vd., 2012). WhatsApp sosyal grupları özellikle kadınlar için
bir nevi destek gruplarıdır ve evli kadınlar bekar kadınlara göre daha fazla WhatsApp’ta vakit
geçirmektedir (Gondwe ve Some, 2020).
Faydalarının yanı sıra, WhatsApp uygulamasının aşırı, uygunsuz ve disiplinsiz kullanımının
sosyal ve duygusal açıdan olumsuz sonuçlara neden olduğu ve bireyin fiziksel olmayan
faaliyetlerinde bozulmaya yol açtığı değerlendirilmektedir (Faye vd., 2020).
WhatsApp gibi sosyal medya araçlarının evlilik üzerindeki en önemli olumsuz etkileri olarak
1) eşin çok fazla bu mecralarda vakit geçirmesi, 2) eşi tarafından yok sayılmak, 3) başkalarıyla
uygun olmayan etkileşim 4) uygun olmayan paylaşımlarda bulunmak olarak bildirilmektedir
(Gull, vd., 2019). Aynı ev ortamında yaşayan fakat çok az paylaşımda bulunarak zamanının
çoğunu sosyal medya ortamlarında geçiren evli bireyler daha az iletişim kurma, çocuklarıyla
daha az ilgilenme, sanal ortamlarda yakın ilişkiler kurarak duygusal ya da fiziksel aldatma
eğiliminde olabilmektedir (Clayton, Nagurney ve Smith, 2013).
Çalışmada kişilerarası iletişim özellikleri bağlamında, ilişkisel birlikteliklerin yoğun olduğu
evlilik ilişkisi içinde yer alan evli bireylerin WhatsApp kullanım özelliklerini belirlemek, eş
ilişkileri üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak ve ne tür sorunlara yol açtığını tespit etmek
amacıyla bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın varsayımları WhatsApp kullanımının
yaygın olduğu, işlevsel olduğu fakat fazla kullanımının kişinin günlük işlerinde, eşler arası
iletişimde problemlere yol açabileceğidir. Her tür sosyal medya mecrası gibi WhatsApp’ın da
aşırı kullanımından kaynaklı problemlerin tespit edilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.
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YÖNTEM
Araştırmada “Kesitsel Araştırma” tipi ve veri toplama yöntemi olarak nicel araştırma yöntemi
kullanılmıştır. Nicel veri toplama aracı olarak Sosyal Bilimlerde sıklıkla kullanılan “anket” veri
toplama aracı ve anket tipi soru formu kullanılmıştır. Anket formu “Surveey.com” çevrimiçi
uygulaması ile hazırlanmıştır. Araştırmada genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli
kullanılmıştır. Genel tarama modeli (survey) geçmişte olmuş veya mevcut olan bir durumu
olduğu gibi betimlemeyi amaçlayan nicel bir araştırma modelidir (Karasar, 2011).
Çalışma Grubu
Bu araştırmanın çalışma grubunu WhatsApp uygulamasını kullanan 147 kadın, 90 erkek olmak
üzere toplam 237 evli birey oluşturmaktadır. Sosyal medya platformlarında paylaşılan anket ile
ilgili veriler yalnızca çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların tamamı
araştırmaya kendi istekleri doğrultusunda, hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın katıldıklarını
beyan etmiş ve onaylamıştır. Çalışma grubuna ilişkin demografik bilgiler şu şekildedir:
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Tablo.1. Katılımcılara Ait Demografik Bilgiler
Yaş
f
23-29 Yaş
32
30-39 Yaş
124
40-49 Yaş
58
50-59 Yaş
19
60 + Yaş
4
Eğitim Durumu
f
İlkokul
2
Ortaokul ve dengi
3
Lise ve dengi
26
Üniversite (Yüksek Öğretim)
110
Yüksek Lisans
52
Doktora
44
Çocuk Durumu
f
Yok
49
Tek çocuk
77
İki çocuk
77
Üç çocuk
33
Dört çocuk ve yukarısı
1
Sosyo-Ekonomik Düzey
f
Düşük
8
Orta
206
Yüksek
23
Yaşanılan Yer
f
Köy
9
Kasaba
10
Şehir
216
Yurt dışı
2
Evlilik Süresi
f
1 yıldan az
10
1-5 yıl
69
6-10 yıl
62
11-15 yıl
35
16-20 yıl
24
21-25 yıl
14
26 yıl üzeri
23
Evlilik Şekli
f
Görücü usulü, isteyerek
52
Görücü usulü, istemeyerek
1
Arkadaşlık ederek
167
Anlaşıp kaçarak
4
Zorla kaçırılarak
0
Sosyal medyada tanışarak
8
Diğer
5

617

Yüzde
14
52
24
8
2
Yüzde
0,84
1,26
10,97
46,41
21,94
18,56
Yüzde
20,67
32,48
32,48
13,92
0,42
Yüzde
3,37
86,91
9,7
Yüzde
3,79
4,21
91,13
0,84
Yüzde
4,21
29,11
26,16
14,76
10,12
5,9
9,7
Yüzde
21,94
0,42
70,46
1,68
0
3,37
2,1
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Tablo 1’de yer alan demografik bilgilere ilişkin bulgular şu şekildedir: Katılımcıların
çoğunluğunun üniversite mezunudur. En az sayıda ilkokul mezunu katılımcı bulunmaktadır.
Katılımcıların çoğunluk sayıda tek ve iki çocuk sahibidir. En az sayıda dört çocuk sahibi olan
katılımcılar bulunmaktadır. Katılımcıların çoğunluk sayıda orta sosyo-ekonomik düzeyde yer
almaktadır. En az sayıda düşük sosyo-ekonomik düzey yer almaktadır. Katılımcıların çoğunluk
sayıda şehirde yaşadığı sonucu elde edilmiştir. Yurt dışında yaşayanlar en az sayıdadır.
Katılımcıların çoğunluk sayıda 1 – 5 yıl süresinde evli oldukları sonucu elde edilmiştir. En az
sayıda 1 yıldan az sürede evli olanlar yer almaktadır. Katılımcıların çoğunluk sayıda arkadaşlık
ederek evlendikleri sonucu elde edilmiştir. En az sayıda “görücü usulü, istemeyerek” evlenme
şekli yer almaktadır. Katılımcıların evlenme şekilleri arasında “zorla kaçırılarak evlenme şekli”
bulunmamaktadır.
Araştırmanın Veri Toplama Araçları
Araştırmacılar tarafından ölçme aracı olarak anket formu hazırlanmıştır. Anket formu
hazırlanırken ilgili alan yazın taraması yapılarak taslak anket soruları oluşturulmuştur. Taslak
anket soruları için öncelikle 5 uzmandan görüş alınarak taslak anketin son hali verilmiştir.
Dönütler doğrultusunda bazı sorular çıkarılmış ve bazı sorular birleştirilmiştir. Diğer aşama
anketin ön uygulamasının yapılması aşamasıdır. Anket taslak formu 15 kişilik bir deneme
grubuna uygulanmış, dönütler doğrultusunda ankete son hali verilmiştir. Son hali verilen anket
dört bölümden oluşmaktadır. Öncelikle anket katılımcıların doldurduğu “Araştırmaya kendi
isteğimle, hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın katılmayı kabul ediyorum” onayı alınarak
başlanmaktadır. Onay vermeyen katılımcı araştırma dışında bırakılmıştır. Evli olmayan ve
WhatsApp kullanmayan katılımcılar da araştırma dışında bırakılmıştır.
Anket formu dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde bireylerin sosyodemografik
bilgilerini içeren cinsiyet, yaş, eğitim durumu, çocuk sayısı, algılanan sosyo ekonomik düzey,
evlilik süresi, yaşanılan yer, evlenme biçimi gibi bireyleri tanıtıcı sorular yer almaktadır.
İkinci bölümde WhatsApp kullanma şeklini inceleyen sorular yer almaktadır. WhatsApp’ın
düzenli kullanıcısı olup olmama, günlük kullanım süresi, kullanım amacı, WhatsApp kullanım
özelliklerine yönelik sorular yer almaktadır. Sorular “Evet, Hayır, Ara Sıra” şeklinde
cevaplandırılmıştır.
Üçüncü bölümde 6 sorudan oluşan WhatsApp kullanımın gündelik hayatın kişisel ve sosyal
yönlerine etkisini inceleyen sorular yer almaktadır. Sorular “Evet, Hayır, Ara Sıra” şeklinde
cevaplandırılmıştır.
Dördüncü bölümde WhatsApp kullanımın evlilik hayatına etkilerini inceleyen sorular yer
almaktadır. Benzer olarak bu bölümde de yer alan sorular “Evet, Hayır, Ara Sıra” şeklinde
cevaplandırılmıştır.
Araştırma Verilerinin Değerlendirilmesi
Araştırma sonucunda elde edilen anket sonuçları veri tabanı haline getirilerek, “Surveey.com”
anket sitesinin sunduğu SPSS tabanlı ölçülen grafikler aracılığı ile analiz edilmiştir.
BULGULAR VE DEĞERLENDİRME
Araştırmanın bulguları üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde evli bireylerin WhatsApp
kullanımının özelliklerini belirlemeye ilişkin sorular ve bu sorulara katılımcıların verdiği
cevaplar yer almaktadır.
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İkinci kısımda WhatsApp kullanımının gündelik hayatın kişisel ve sosyal yönlerine etkisini
belirlemeye yönelik sorular ve katılımcıların verdiği cevaplar yer almaktadır. Araştırmanın
üçüncü bölümünde ise WhatsApp kullanımının evlilik hayatı ile ilişkisini incelenmeye yönelik
sorular ve katılımcıların verdiği cevaplar yer almaktadır.
Araştırmanın ilk bulgusu olan katılımcıların WhatsApp kullanımına ilişkin özellikleri
belirlenerek Tablo 2’de gösterilmiştir.
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Tablo 2. Katılımcıların WhatsApp Kullanımına İlişkin Özellikleri
Düzenli WhatsApp
Kullanımı
Evet
Hayır
WhatsApp Günlük Kullanım
Süresi
1 saatten az
1-2 saat
3-5 saat
6-10 saat
10 saat üstü
WhatsApp Kullanım Amacı
Bireysel mesajlaşma için
Resim paylaşımı için
Dosya/bağlantı paylaşımı için
İş görüşmeleri için
Arkadaşlarla görüşmek için
Grup sohbetleri için
Sesli mesajlaşma için
Görüntülü görüşme için
WhatsApp Kullanımını
Azaltma Durumu

f

Yüzde

232
5

97,89
2,1

f

Yüzde

64
123
39
8
3
f
203
129
139
107
160
168
79
167

27
51,89
16,45
3,37
1,26
Yüzde
17,62
11,19
12,06
9,28
13,88
14,58
6,85
14,49

f

Yüzde

Evet

37

15,61

Hayır
Ara Sıra
WhatsApp Uygulamasında
Gerçek Kullanıcı İsmi
Kullanma
Evet
Hayır
Ara Sıra
WhatsApp profil fotoğrafı
kullanımı
Evet
Hayır
Ara Sıra
WhatsApp Uygulamasında
"Hakkımda" Bölümünde
Yazı / Şekil Kullanımı
Evet
Hayır

161
39

67,93
16,45

f

Yüzde

229
7
1

96,62
2,95
0,42

f

Yüzde

215
18
4

90,71
7,59
1,68

f

Yüzde

116
104

48,94
43,88

Ara Sıra

17

7,17
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Tablo 2’de görüldüğü üzere katılımcıların büyük çoğunluğu düzenli olarak WhatsApp
kullanmaktadır. 5 katılımcı düzenli olarak WhatsApp kullanmadığını belirtmiştir.
Katılımcıların büyük çoğunluğu günlük 1-2 saat WhatsApp kullanmaktadır. En az sayıda günde
10 saat üzeri WhatsApp kullanım süresi yer almaktadır. Katılımcıların büyük çoğunluğu
“bireysel mesajlaşma için” WhatsApp uygulamasını kullanmaktadır. En az sayıda “Sesli
mesajlaşma için” kullanım amacı yer almaktadır. Katılımcıların büyük çoğunluğunun
WhatsApp kullanımını azaltmaya çalışmadıkları sonucu ortaya çıkmıştır. WhatsApp
kullanımını azaltmaya çalışanlar en az sayıdadır. Katılımcıların büyük çoğunluğu kullanıcı ismi
olarak gerçek isimlerini kullanmaktadır. Gerçek ismini ara sıra kullananlar en az sayıdadır.
Katılımcıların büyük çoğunluğu profil fotoğrafı kullanmaktadır. Profil fotoğrafını ara sıra
kullananlar en az sayıdadır. Katılımcıların büyük çoğunluğu "hakkımda" bölümünde yazı/şekil
kullanmaktadır. “Hakkımda” bölümünde yazı/şekil ara sıra kullananlar en az sayıdadır.
Araştırmanın diğer bir bulgusu WhatsApp kullanımının gündelik hayatın kişisel ve sosyal
yönlerine etkisini tespit etmeye yönelik sorular ve bu soruların cevaplarına ilişkin verilen
yanıtlardır. Tablo 3’te araştırmanın bu bölümüne ilişkin bulgular yer almaktadır.
Tablo 3. WhatsApp Kullanımının Gündelik Hayatın Kişisel ve Sosyal Yönlerine Etkisi
Evet
Ara Sıra
Hayır
Sorular
Kişisel / ev işleri
sırasında WhatsApp
kullanıyor musunuz?
WhatsApp kullanımı
nedeniyle eş ve aileyle
geçirilen zamanda bir
azalma var mı?
WhatsApp kullanımı
nedeniyle kişisel / sosyal
sorumlulukların yerine
getirilmesinde bozulma
var mı?
WhatsApp'ın aşırı
kullanımı nedeniyle iş ve
sosyal aktivitelerde
aksaklıklar oluyor mu?
WhatsApp'ın
olmadığında zorlanıyor
musunuz?
WhatsApp olmadan
sinirli ve huzursuz
hissediyor musunuz?

f

Yüzde

f

f
Yüzde

Yüzde

141

59

46

19

50

21

28

11

177

75

32

13

17

7

201

84

19

8

14

5

203

85

20

8

91

38

104

43

42

17

19

8

199

83

19

8
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Tablo 3’te de görüldüğü üzere katılımcıların çoğunluğu; kişisel / ev işleri sırasında WhatsApp
kullandıklarını, WhatsApp kullanımı nedeniyle eş ve aileyle geçirilen zamanda bir azalma
olmadığını, WhatsApp kullanımı nedeniyle kişisel/sosyal sorumlulukların yerine
getirilmesinde bozulma olmadığını, WhatsApp'ın aşırı kullanımı nedeniyle iş ve sosyal
aktivitelerinde aksaklıklar olmadığını, WhatsApp olmadığında zorlanmadığını, WhatsApp
olmadan sinirli ve huzursuz hissetmediklerini belirtmişlerdir. Elde edilen veriler doğrultusunda
WhatsApp kullanımının çoğunlukla kişisel/ev işleri sırasında kullanıldığı fakat kullanıcıları
gündelik kişisel ve sosyal yönler açısından olumsuz etkilemediği sonucu ortaya çıkmaktadır.
Araştırmanın son sorularını WhatsApp kullanımın evlilik hayatı ile ilişkisi oluşturmaktadır. Bu
bölümdeki sorulara ilişkin bulgular Tablo 4’te yer almaktadır.
Tablo 4. WhatsApp Kullanımının Evlilik Hayatı ile İlişkisi
Evet
Hayır
Ara Sıra
Sorular
f
Yüzde
f
Yüzde
f
Yüzde
Eşinizle WhatsApp aracılığıyla iletişim
204
86
9
3
24
10
kurar mısınız?
Eşinizle yüzyüze konuşamadığınız konular
için WhatsApp aracılığıyla iletişim
55
23
161
67
21
8
kurduğunuz olur mu?
Eşinizle WhatsApp aracılığıyla kurduğunuz
152
64
49
20
36
15
iletişimi yararlı buluyor musunuz?
Eşinizin çevrimiçi olma durumunu kontrol
25
10
204
86
8
3
eder misiniz?
Eşinizin WhatsApp mesajlarını okur
48
20
145
61
44
18
musunuz?
WhatsApp kullanımınız eşinizle kaliteli
18
7
198
83
21
8
zaman geçirmenizi engelliyor mu?
Eşinizin WhatsApp kullanımının çok fazla
23
9
200
84
14
5
olduğu konusunda endişeleriniz var mı?
Eşinizin WhatsApp'da sizinle iletişim
kurduğundan daha fazla zaman geçirdiğini
25
10
194
81
18
7
düşünüyor musunuz?
Eşinizin WhatsApp kullanımı nedeniyle
sizinle eskisinden daha az zaman geçirdiğini 16
6
205
86
16
6
düşünüyor musunuz?
WhatsApp kullanımı nedeniyle siz ve eşiniz
arasında eskisinden daha az duygu
12
5
215
90
10
4
paylaşımı var mı?
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WhatsApp kullanımı nedeniyle siz ve eşiniz
arasında fikir alışverişinde, birlikte
eğlenmede vb. bir azalma var mı?
WhatsApp kullanımı nedeniyle eşinizle
aranızdaki ilişkinin iyi gitmediğini
düşünüyor musunuz?
Eşinizin WhatsApp kullanmanın evlilik
hayatınızı olumsuz etkilediğini düşünüyor
musunuz?
Eşinizin, WhatsApp aracılığıyla karşı
cinsten biriyle yakın ilişki kurduğundan
şüphe duyuyor musunuz?
WhatsApp kullanımınızdan dolayı eşinizle
tartışmalar oluyor mu?
Eşinizin WhatsApp kullanım sıklığı
nedeniyle evliliğinizin tehlikede
olduğundan endişe duydunuz mu?
Eşiniz, WhatsApp aracılığıyla karşı cinsten
biriyle yakın ilişki kurduğunuzdan şüphe
duyduğu oluyor mu?
WhatsApp kullanım sıklığı nedeniyle
eşinizle hiç boşanma hakkında konuştunuz
mu?
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Tablo 4’te de görüldüğü üzere katılımcıların çoğunluğu; eşiyle WhatsApp aracılığıyla iletişim
kurmakta, eşiyle yüz yüze konuşamadığı konular için WhatsApp aracılığıyla iletişim
kurmadığını, eşiyle WhatsApp aracılığıyla kurduğu iletişimi yararlı bulduğunu, eşinin
çevrimiçi olma durumunu kontrol etmediğini, eşinin WhatsApp mesajlarını okumadığını,
WhatsApp kullanımının eşiyle kaliteli zaman geçirmesine engel olmadığını, eşinin WhatsApp
kullanımının çok fazla olduğu konusunda endişelenmediğini, eşinin WhatsApp'ta kendisiyle
iletişim kurduğundan daha fazla zaman geçirdiğini düşünmediğini, eşinin WhatsApp kullanımı
nedeniyle kendisiyle eskisinden daha az zaman geçirdiğini düşünmediğini, WhatsApp
kullanımı nedeniyle kendisi ve eşi arasında eskisinden daha az duygu paylaşımı olduğunu
düşünmediğini, WhatsApp kullanımı nedeniyle kendisi ve eşi arasında fikir alışverişinde,
birlikte eğlenmede vb. bir azalma olmadığını, WhatsApp kullanımı nedeniyle eşiyle arasındaki
ilişkinin iyi gitmediğini düşünmediğini, eşinin WhatsApp kullanımının evlilik hayatını olumsuz
etkilediğini düşünmediğini, eşinin WhatsApp aracılığıyla karşı cinsten biriyle yakın ilişki
kurduğundan şüphe duymadığını, WhatsApp kullanımından dolayı eşiyle tartışmalar
yaşanmadığını, eşinin WhatsApp kullanım sıklığı nedeniyle evliliklerinin tehlikede olduğundan
endişe duymadığını, eşinin WhatsApp aracılığıyla karşı cinsten biriyle yakın ilişki kurduğundan
şüphe duymadığını, WhatsApp kullanım sıklığı nedeniyle eşiyle hiç boşanma hakkında
konuşmadığını belirtmişlerdir.
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Elde edilen veriler neticesinde WhatsApp uygulamasının evli bireylerin birbirleri ile olan
iletişim süreçlerinde sıklıkla kullandıkları bir kişilerarası iletişim yöntemi olmasına karşın,
evlilik birlikteliğini ve eşler arsındaki ilişki sürecini olumsuz etkileyecek duygu ve düşüncelere
neden olmadığı sonucu ortaya çıkmaktadır.
TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
İnsanın kendini ifade etme biçimini ve yaşamsal varlığını temsil eden iletişim, bireysel ve
kişilerarası ilişkileri şekillendirmektedir. Yüz yüze ve karşılıklı olarak gerçekleşen iletişim
biçimleri teknolojinin gelişmesi ile akıllı uygulamalar veya programlarla gerçekleşmeye
başlamış, iletişimde bir evrim yaşanmış böylece kişilerin iletişimi bireysel ve kişilerarası
bağlamda değişmiştir. Toplumun en değerli ve geleceği şekillendiren yapı taşı olarak kabul
edilen evlilik kurumu ise iletişimin çok yönlü yaşandığı ortamlardan biridir.
Disiplinler arası bir bakış açısıyla ele alınmaya çalışılan bu araştırmanın amacı yeni sosyal
medya araçlarından olan WhatsApp kullanımının, evli bireyler açısından özelliklerinin,
WhatsApp kullanımının gündelik ve kişisel hayata etkisinin ve WhatsApp kullanımının evli
bireylerin evlilik hayatı ile ilişkisinin incelenmesidir. 237 evli bireyle çevrim içi ortamda
gerçekleştiren anket formu dört bölümden oluşmaktadır.
Birinci bölümde katılımcı bireylerin sosyodemografik bilgilerini içeren sorular yer almaktadır.
Elde edilen veriler neticesinde; 23-60 + yaş aralığında olan, çoğunluk sayıda üniversite mezunu,
tek ve iki çocuk sahibi, orta gelir düzeyinde, şehirde yaşayan, arkadaşlık kurarak evlenmiş ve
1-5 yıl evlilik süresine sahip katılımcıların tamamı WhatsApp uygulamasını kullanmaktadır.
İkinci bölümde WhatsApp kullanma şeklini inceleyen sorular yer almaktadır. Elde edilen
veriler neticesinde; 5 katılımcı hariç diğer katılımcılar WhatsApp uygulamasını düzenli olarak,
çoğunluk sayıda günde 1-2 saat, bireysel mesajlaşma için, WhatsApp kullanımını azaltma
gereği duymadan, gerçek ismini, profil fotoğrafını ve “hakkımda” bölümünde “yazı / şekil” yer
alarak kullanmaktadır.
Üçüncü bölümde WhatsApp kullanımın gündelik hayatın kişisel ve sosyal yönlerine etkisini
inceleyen sorular yer almaktadır. Elde edilen veriler neticesinde WhatsApp uygulamasının
kişisel / ev işlerinde düzenli olarak kullanıldığı, eş ve aileyle geçirilen zamanı azaltmadığı, iş
ve sosyal aktivitelerinde aksaklıklara neden olmadığı, kullanılmadığında zorluk yaşanmadığı,
sinirli veya huzursuz hissedilmediği sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda WhatsApp
kullanımının bireysel anlamda olumsuz veya zorlayıcı bir etkiye sahip olmadığı, kişilerarası
ilişkiler bağlamında iletişim biçimini veya kalitesini olumsuz olarak etkilemediği, iletişim
süreçlerini ve kişilerin ilişkilerini zorlayıcı etkilere sahip olmadığı ifade edilebilir.
Son olarak WhatsApp kullanımın evlilik hayatına etkilerini inceleyen sorulardan elde edilen
bulgular tartışılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, evli bireylerin eşleriyle WhatsApp
aracılığıyla iletişim kurdukları (%86), yüz yüze konuşamadığı konular için WhatsApp
aracılığıyla çoğunlukla iletişim kurdukları (%44), yüz yüze konuşamadığı konular için yüz yüze
iletişim kurmadıkları (%56), eşiyle WhatsApp aracılığıyla kurduğu iletişimi yararlı bulduğu
(%64) saptanmıştır. Bu bağlamda değerlendirildiğinde WhatsApp kullanımı yeni iletişim yolu
olarak çiftler arasında benimsenmektedir.
Araştırmanın önemli bir bulgusu katılımcıların eşlerinin WhatsApp mesajlarını okuduğudur.
Çoğunluk eşlerinin mesajlarını okumadığını bildirse de (%61), azımsanmayacak bir katılımcı,
(%32), eşlerinin mesajlarını ara sıra ya da genellikle okuduğunu bildirmiştir. Bu durum eşler
arasındaki karşılıklı güven durumu ile ilgili yeni araştırmaları beraberinde getirebilir.

624

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES & HUMANITIES
18-19 Sep, 2021 / MUŞ-TURKEY
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https:// www.ispecongress.org/
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

Fakat aynı katılımcılar eşin WhatsApp aracılığıyla karşı cinsten biriyle yakın ilişki
kurduğunuzdan şüphe duyduğuna ilişkin sorusuna büyük oranda (%94) hayır demiştir. Bu
durumda eşin mesajlarını okumanın altında yatan faktörler yeni araştırmalar ile incelenebilir.
Benzer olarak evli bireyler eşinin çevrimiçi olma durumunu azımsanmayacak oranda ara sıra
ya da genellikle (%32) kontrol etmektedir. Eşin çevrim içi durumunu kontrol etmenin altında
yatan nedenler benzer çalışmalarla araştırılabilir. WhatsApp kullanımının evlilik ilişkisi ile
ilişkili diğer sorulara katılımcılar hayır cevabını vermiştir. Bu çalışma grubunda yer alan
bireylerin WhatsApp kullanımına bağlı olarak büyük oranda sorun yaşamadıkları tespit
edilmiştir.
Evli bireyler bağlamında ilgili alan yazın incelendiğinde, araştırma konularının daha çok genel
olarak sosyal medya kullanımı ve sosyal medya araçları olan Facebook, Twitter kullanımıyla
ilişkili olduğu görülmektedir (Aktaş ve Çopur, 2018; Kalaman ve Çelik, 2019; ) Sosyal
medyanın aşırı kullanımının evlilik ilişkisini zedeleyici ve bozucu etkisi olduğu birçok
araştırmanın en önemli bulgusu olarak değerlendirilmektedir (Faye vd, 2020; Gull vd., 2019).
Türkiye’de yapılan araştırmalar incelendiğinde WhatsApp kullanımın gündelik ve kişisel
yaşam, evlilik ilişkisi ile ilişkisinin incelenmediği görülmektedir. Tiryaki ve Karakuş (2018)
evli bireylerin sosyal medya araçlarını kullanım sıklıklarını incelendiği araştırmasında, her gün
düzenli olarak kullanım sıklığı en yüksekten düşüğe doğru sıralandığında; %79,7’lik oranla en
çok WhatsApp’ın, %75,0’lık oranla Facebook’un, %39,5’lik oranla Instagram’ın tercih
edildiği, en az tercih edilen sosyal medya araçlarının ise %16,9’luk oranla Swarm, %16,6’lık
oranla Twitter, %13,5’lik oranla Snapchat olduğu görülmektedir. Evli bireylerin %80’i her gün
düzenli WhatsApp kullanmaktadır. Bu sonuçlara bakıldığında WhatsApp kullanımın yaygın
olduğu ve bu araştırma sonuçlarıyla benzer sonuçlar elde edildiği görülmektedir.
Her tür sosyal medya mecrası gibi WhatsApp’ın da aşırı kullanımından kaynaklı problemlerin
tespit edilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu araştırmanın hipotezi aşırı Whatsapp
kullanımın kişilerin gündelik işleri ve evlilik ilişkileri üzerinde bozucu etki yapacağıdır. Fakat
araştırmaya katılan bireylerin çoğu %78,2 saatin altında Whatsapp kullandıklarını
belirtmişlerdir. Araştırma bulgularına göre bu oranın kişilerin gündelik ve sosyal yaşamlarını
olumsuz etkilemediğini ortaya koymaktadır.
Çevrim içi form şeklinde hazırlanan anket için sosyal medya platformları ve WhatsApp grupları
kullanılmıştır. Bu yöntemle araştırmaya 237 kişi dahil olmuştur. Daha genel sonuçlar için daha
büyük bir çalışma grubuna ulaşılarak geniş çaplı bir araştırma yapılması uygun olacaktır.
WhatsApp kullanımın boyutları ve yol açtığı sorunlara dair bir bakış açısı kazandırılması
bağlamında bu tür araştırmalar önemlidir. Fakat, araştırmayı oluşturan çalışma grubu
çoğunlukla lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim almış, şehirde yaşayan, orta sosyoekonomik
düzeye sahip katılımcılardır. Bu demografik özelliklere sahip bireylerden elde edilen verileri
topluma genellemek güçtür. Bu araştırmanın diğer sınırlılığı çiftlerden yalnızca biriyle yapılmış
olmasıdır. Çiftlerin Whatsapp kullanımı ve evlilik ilişkisinin her iki partner açısından da
incelenmesine dair çalışmalar yapılması karşılaştırma imkânı sunabilir. Diğer taraftan,
araştırma sadece evli bireyler üzerinden gerçekleştirilmiştir. Gelecekteki araştırmacılar,
boşanan çiftler üzerinde WhatsApp kullanımının evliliklerde tartışma yaratma rolü ile ilgili bir
çalışmalar yürüterek yeni bulgulara ulaşabilirler.
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ÖZET
Günümüz dünya ekonomisinde ülkeler üretim odaklı bir politika izleyerek diğer ülkelere karşı
rekabet ve gelir avantajı elde etmeyi amaçlamaktadırlar. Bu bağlamda ülkelerin üretim
potansiyellerini ve niteliklerini arttırmada inovasyon önemli bir rol üstlenmektedir. Bu
çalışmada insani gelişme endeksi, inovasyon ve ihracat değişkenleri arasındaki ilişkiyi tespit
etmek amacıyla 1990-2019 yılları verileri kullanılarak BRICS-T ülkeleri kapsamında analiz
yapılmıştır. Araştırmada öncelikle eşbütünleşme analizinin uygulanabilmesi için serilerin birim
kökleri araştırılmış olup tüm değişkenlerin birinci farklarında durağan oldukları tespit
edilmiştir. Birim kök analizlerinden sonra değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkiyi tespit
etmek amacıyla Pedroni ve Kao panel eşbütünleşme yönteminden yararlanılmıştır. Değişkenler
arasında uzun dönem ilişkisinin tespit edilmesini müteakip, değişkenler arasındaki nedensellik
ilişkisi Dumitrescu Hurlin yaklaşımıyla incelenmiştir. Pedroni ve Kao panel eşbütünleşme
testleri sonucuna göre değişkenlerin uzun dönemde birlikte hareket ettiği sonucuna varılmıştır.
Dumitrescu Hurlin nedensellik testinin sonuçlarına göre ise ihracat ile insani gelişme endeksi
arasında tek yönlü; patent ile ihracat arasında çift yönlü ve patent ile insani gelişme endeksi
arasında ise çift yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Araştırmanın sonuçları
değerlendirildiğinde ülkelerin insani gelişme endeksi ve inovasyon faaliyetlerine önem
vermeleri neticesinde daha yüksek ihracat rakamları elde edecekleri bulgusuna ulaşılmıştır.
İhracat rakamlarının yüksek olması da aynı şekilde ülkelerin insani gelişme endeksi ve
inovasyon faaliyetlerini olumlu yönde destekleyecektir.
Anahtar Kelimeler: İnsani Gelişme Endeksi, İnovasyon, Pedroni, Kao, Dumitrescu-Hurlin
RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN DEVELOPMENT INDEX, INNOVATION
AND EXPORT: BRICS-T COUNTRIES PANEL DATA ANALYSIS
ABSTRACT
In today's world economy, countries aim to gain competitive and income advantage against
other countries by following a production-oriented policy. In this context, innovation plays an
important role in increasing the production potential and qualifications of the countries. In order
to determine the relationship between the human development index, innovation and export
variables in this study an analysis was made within the scope of BRICS-T countries using the
data between the years of 1990-2019. In the study, firstly, unit roots of the series were
investigated in order to apply cointegration analysis and all variables were found to be
stationary at their first difference. Pedroni and Kao panel cointegration method was used to
determine the long-term relationship between the variables after the unit root analysis.
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After determining the long-term relationship between the variables, the causality relationship
between the variables was examined with the Dumitrescu Hurlin approach. According to the
results of the Pedroni and Kao panel cointegration tests, it was concluded that the variables act
together in the long run. According to the results of Dumitrescu Hurlin causality test it has been
observed that there is a one-way relationship between exports and human development index;
a bidirectional causality relationship between patent and export and bidirectional causality
between patent and human development index.When the results of the research are evaluated,
it has been found that countries will achieve higher export figures as a result of giving
importance to human development index and innovation activities. High export figures will
also positively support the human development index and innovation activities of countries.
Keywords: Human Development Index, Innovation, Pedroni, Kao, Dumitrescu-Hurlin
1. Giriş
Günümüzde ülkelerin ekonomik büyümelerini sağlamaları ve dış ticarette diğer ülkelere göre
rekabet avantajı elde etmeleri için önemli bir belirleyici inovasyon olarak kabul edilmektedir.
İnovasyon faaliyetlerine ağırlık veren ülkelerin son yıllarda hem büyüme hem de ihracat
rakamlarında ciddi ilerleme kaydettiği ülkelerin geçmiş deneyimlerinden açıkça
anlaşılmaktadır.
İnovasyon ve ihracat arasındaki ilişki ile ilgili olarak literatürde birçok farklı çalışma yer
almaktadır. İnovasyon daha önceden kullanılmayan ve dış ticarete konu olacak yeni mal ve
hizmetlerin ve bunlara ek olarak teknolojik ürün veya bilginin ortaya çıkması olarak
tanımlanmaktadır. İnovasyon faaliyetleri daha az maliyetlerle üretim yapılmasını sağlayacak
üretim tekniklerinin geliştirilmesini, daha etkin ve verimli bir yönetim ve pazarlama anlayışını
kapsamaktadır. Bu gelişmelerin neticesinde inovasyon alanında meydana gelen ilerlemelerin
ülkelerin ihracatlarını artırıcı yönde etkileyeceği beklenmektedir (Perçin vd., 2015:717).
Dünya ekonomisinde İkinci Dünya Savaşının sonuna kadar ülkelerin kalkınmaları sadece
iktisadi büyüme hızına bakılarak ölçülmekteydi. İkinci Dünya savaşından sonra beşeri sermaye
kavramı önemli bir gösterge olarak görülmeye başlamış ve insanların hayat standartlarının
yükseltilmesi sadece Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYİH) artışı ile yeterli olamadığı görülmüştür.
Ülkelerin ekonomik büyümeleri kadar kalkınma hızları da bir o kadar önemli bir gösterge
olarak kabul edilmektedir. 1990 yılından itibaren Birleşmiş Millet tarafından yayınlanmaya
başlanan İnsani Gelişme Endeksi (İGE) ülkelerin kalkınma hızlarını ölçmede kullanılan önemli
bir endeks olarak görülmektedir.
İnsani gelişme endeksi, ülkelerin ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi
birçok göstergeleri arasındaki yakın ilişkileri dikkate almaktadır. Ayrıca insani gelişme endeksi
bunlara ek olarak güvenli bir ekonomi, yeterli beslenme, çevre koruma, kişisel güvenlik, toplum
güvenliği ve geniş bir siyasi güvenliği kapsamaktadır. İnsani gelişmede temel amaç ise
insanlara uzun ve sağlıklı bir yaşam sağlamaktır (Dasic, 2020:2).
Bu çalışmada BRICS-T (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika ve Türkiye) ülkelerinin
1990-2019 yıllarına ait insani gelişme endeksleri ve inovasyon göstergesi olarak patent
başvuruları kullanılarak analiz kapsamındaki ülkelerin ihracatları üzerindeki etkisi panel veri
analizi yardımıyla incelenmiştir. Çalışmada öncelikle teorik kavramlar hakkında bilgi verilmiş
daha sonra da çalışma konusu ile literatür incelemesi yapılmıştır. Nihai olarak ekonometrik
uygulama ve analiz sonuçları yorumlanmıştır. Sonuç ve değerlendirme bölümü ile birlikte
çalışma tamamlanmıştır.
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2. İnsani Gelişme Endeksi (İGE) ve İnovasyon Kavramları
İnsani Gelişme Endeksi (İGE), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından
1990 yılında İnsani Gelişme Raporunda ülkeler arasında kıyaslama amaçlı yayınlanmaya
başlanmıştır. İGE, ülkelerin kalkınma başarılarını sağlıklı uzun ömür, bilgi edinme ve insana
hayatına yakışır bir yaşam olarak üç temel şekilde ölçmeyi amaçlamıştır. İnsan refahını ölçen
İGE, ülkelerin ekonomik büyüme hızlarını ölçen GSYİH veya GSMH kavramlarının eksiklerini
tamamlamayarak daha farklı ve avantajlı bir gösterge olarak görülmektedir (Liu, 2021:2).
İnsani gelişme endeksi, gelir, eğitim ve sağlık endeksi olmak üzere üç temel endeksin
ağırlıklandırılmış ortalamalarından meydana gelmekte ve 0 ile 1 arasında bir değer almaktadır.
Ülkelerin İGE değerlerinin 0’a yaklaşması gelişmenin azaldığını, 1’e yaklaşması ise gelişmenin
ilerlediği anlamına gelmektedir. Ayrıca İGE gelir (Al-Hilani, 2012:24-25).
Şekil 1: İnsani Gelişme Endeksinin Yapısı

Kaynak: Doğan ve Tatlı, 2014:104
İnsani gelişme endeksi, sosyal-insan yaşamının tüm alanlarını kapsayan geniş bir kavram olarak
tanımlanmaktadır. İnsani gelişme, sağlıklı bir hayat, cazip ve iyi ücretli istihdam sağlayan
eğitim ve farklı mal ve hizmetlere ulaşım anlamına gelmektedir. İnsani gelişme ayrıca, mal ve
hizmetlerin yanında siyasi özgürlük ve insan haklarına saygı başta olmak üzere öz itibariyle
insana saygıyı esas alan bir süreçtir. UNDP tarafından yayınlanan İnsani Gelişme Raporlarının
temel amacı, ülkelerin kalkınmalarının her şeyden önce daha iyi bir insan yaşamı ile doğrudan
ilişki olduğunun farkına varılmasını sağlamaktır (Mıhaela ve Georgıana, 2015:118).
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Tablo 1: İnsani Gelişme Endeksine Göre Ülkelerin Sınıflandırılması
Endeks Değeri
Sınıflandırma
0.55 <
Düşük İGE
0.550 – 0.699 Aralığı
Orta İGE
0.700 – 0.799
Yüksek İGE
0.800 ve üstü
Çok Yüksek İGE
Kaynak: UNDP (2020 Raporu)
Tablo 1’de ülkelerin İnsani Gelişmişlik Endeksine göre sınıflandırılması gösterilmektedir. 2020
İnsanı Gelişme Endeksi Raporuna göre analiz kapsamında yer alan Türkiye ve Rusya çok
yüksek İGE, Brezilya, Çin, Güney Afrika yüksek İGE kapsamında yer alırken Hindistan ise
orta İGE kapsamında yer almıştır.
İnovasyon kavramı ilk defa J. Schumpeter (1934) tarafından ekonomik kalkınma için önemli
bir itici güç olarak tanımlanmıştır. Schumpeter’e göre inovasyon kavramı; yeni bir ürünün ya
da hali hazırdaki bir ürünün yeni bir özelliği ile piyasaya sürülmesi, yeni üretim tarzlarının her
alanda uygulanmaya konulması, yeni piyasalara girilme imkânının sağlanması, tedarik
kaynaklarında yenilikçi fırsatların bulunması gibi her alanda yenilik odaklı organizasyonlara
sahip olunmasıdır (Özer ve Ünlü, 2020:92).
Şekil 2: İnovasyonun Gelişim Süreci

Kaynak: (Bulut ve Pazarlı, 2020:18)
Schumpeter'in yenilik modelinde, ürünlerin yeniliği firmaların üretimleri için oldukça önemli
olarak görülmektedir. Firmalar, piyasanın taleplerini karşılamak için yenilikçi ve teknoloji
odaklı gelişmiş ürünler üreterek rakiplerine göre rekabet avantajı elde ederler. Yenilik
sayesinde firmalar yeni pazarlara rahatça girebilir ve mevcut pazarlardaki paylarını daha kolay
ve hızlı bir şekilde artırabilir (Edeh vd., 2020:3).
İnovasyon faaliyetleri ülkelerin ihracatlarının artması yoluyla ekonomik olarak büyümelerini
sağlarken, İnsani Gelişme Endeksi de ülkelerin kalkınmalarına katkı sunmaktadır.
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İnovasyon ve yüksek İGE sayesinde ülkeler hem ekonomik büyümelerini hem de ekonomik
kalkınmalarını sağmaları açısından önemli bir avantaj sağlamış olacaktır.
3.Literatür
Ülkelerin daha yüksek bir ekonomik büyüme ve ihracat hızına ulaşmaları ve aynı zamanda bu
kavramların verimli bir şekilde sürdürülebilir olması için gerek inovasyon gerekse de insani
gelişme odaklı faaliyetlerin önemi giderek artmaktadır. Bu kapsamda ülkeler, bilim ve teknoloji
odaklı ilerlemeleri için özellikle inovasyon, beşeri sermaye ve patent gibi faktörlere ayrıca
önem vermeye başlamış bunlarla birlikte insani gelişme de ülkeler için önemli bir rekabet
avantajı sağlamıştır. Literatürde de bu konularla ilgili birçok ulusal ve uluslararası çalışmalar
bulunmaktadır. Aşağıda bu çalışmalardan başlıcaları hakkında bilgi verilmiştir.
Davies ve Quinlivan (2006), Ticaretin, insani gelişme üzerindeki etkisini GMM panel veri
analizi yöntemi ile 54 gelişmekte olan ülkeye ait 1975-2002 yıllarına ait verileri kapsamında
incelemişlerdir. Çalışmanın sonucuna göre ülkelerin ticaretlerinde meydana gelen artışların
ülkelerin insani gelişmelerinde de artışlara neden olacağını savunmuşlardır.
Abraham ve Ahmed (2011), ekonomik büyüme ile insani gelişme arasındaki ilişkiyi Nijerya
özelin 1975-2008 verileri kapsamında hata düzeltme modeli (ECM) yöntemi ile incelemişlerdir.
Araştırmanın sonuçlarına göre değişkenler arasında kısa dönemli ilişki olmamasına rağmen
uzun dönem de aralarında pozitif yönlü bir ilişkinin bulunmuştur.
Doğan ve Gürler (2013), Türkiye’nin İnsanı Gelişme Endeksi’nin regresyon analizi ile
değerlendirildiği çalışma da 1990-2011 yıllarına ait veriler kullanılmıştır. Türkiye’nin milli
gelirinde meydana gelen artış nedeniyle Türkiye’nin İGE puanın da arttığı sonucuna
ulaşmışlardır.
Akhmat ve diğerleri (2014), Ekonomik büyüme, finansal gelişme ve insani gelişme arasındaki
ilişkiyi Güney Asya Bölgesel İşbirliği Birliği (SAARC) ülkeleri kapsamında 1988-2008
yıllarına ait veriler kapsamında panel veri analizi ile incelemişlerdir. Değişkenler arasında uzun
dönem de pozitif yönlü ilişki olduğunu tespit etmişlerdir.
Sungur ve diğerleri (2016) Ar-Ge, inovasyon, ihracat ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi
Türkiye özelinde 1990-2013 yıllarının verileri ile eşbütünleşme ve nedensellik analizi
yapmışlardır. Çalışmanın sonucunda patent ile büyüme arasında tek yönlü nedensellik ilişkisi
tespit etmişlerdir.
Fadilah, Ananda ve Kaluge (2018), Endonezya'nın Doğu Java kentinde 2010-2015 verileri
kullanılarak Sabit Etki Modeli ve Rassal Etki Modeli panel veri analizi yardımıyla
incelenmiştir. Eğitim endeksi, sağlık endeksi ve gelir endeksi değişkenlerinin insani gelişme
endeksi ile ilişkilerini incelemişlerdir. Araştırmaya göre hükümetin eğitim, sağlık ve
ekonomiye yaptığı harcamaların insani gelişme endeksinin bileşenleri üzerinde pozitif ve
anlamlı bir etkiye sahip olduğunu tespit etmişlerdir.
Muslija ve diğerleri (2018), Yüksek teknoloji ihracatı ile insani gelişme endeksi arasındaki
ilişkiyi 59 ülke özelinde ve 1992-2015 yıllarına ait veriler yardımıyla GMM panel veri analizi
yöntemi ile incelemişlerdir. Modelde uzun dönemde yüksek teknoloji ihracatı ile insani gelişme
endeksi arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu vurgulamışlardır.
Erdem ve Çelik (2019), Afrika kıtasında bulunan 33 ülkedeki insani gelişme endeksi ve büyüme
ilişkisini incelemişlerdir. Çalışma da 1995-2014 yıllarına ait verileri kullanılarak panel
eşbütünleşme ve nedensellik analizi yöntemi uygulanmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre,
Dumitrescu-Hurlin panel nedensellik analizine göre değişkenler arasında karşılıklı olarak
nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.
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Wang ve diğerleri (2021), BRICS ülkelerin de yenilebilir enerji tüketimi ve insani gelişme
endeksi arasındaki ilişkiyi 1990-2016 yılları verileri ile analiz etmişlerdir. Çalışma da
Westerlund eş bütünleşme, Driscoll Kraay tahmin yöntemi ve Dumitrescu-Hurlin nedensellik
testi yöntemler kullanılmıştır. Analizin sonuçlarına göre değişkenler arasında uzun dönem de
pozitif yönlü bir ilişki olduğunu ve çift yönlü nedensellik ilişkisi olduğu tespit etmişlerdir.
Literatür özetlerinden de anlaşılacağı üzere insani gelişme ile inovasyonun ülkelerin ihracatları
ve büyümeleri için önemli bir belirleyici olduğu görülmektedir. İnovasyon ve insani gelişme
alanında ilerlemeler gerçekleştiren ülkelerin hem büyüme hızlarının hem de ihracat
rakamlarının pozitif yönde etkilendiği görülmektedir.
4. VERİ SETİ, EKONOMETRİK YÖNTEM VE BULGULAR
4.1. Veri Seti
Çalışma 1990-2019 dönemini kapsamaktadır. Çalışmada bağımlı değişken olarak ihracatın
GSYİH içindeki payı, bağımsız değişkenler olarak ise inovasyon göstergesini temsilen patent
ve insani gelişme endeksi olarak seçilmiştir. İhracat payları ve patent sayıları Dünya Bankası
verilerinden, insani gelişme endeksi ise BM İnsani Gelişme Raporlarından elde edilmiştir.
Değişkenlerin doğal logaritması alınmaksızın analizler yapılmıştır.
4.2. Panel Birim Kök Testi
Panel veri analizlerinden birim kök testi sınaması için genellikle uygulanan panel birim kök
testleri; Levin, Lin ve Chu (2002), Breitung (2005), Hadri (2000), Im, Pesaran ve Shin (2003),
Fisher ADF (1999), Philips Perron PP (2001) olarak uygulanmaktadır (Göçer, 2013:5094). Bu
çalışmada da LLC, Breitung, ADF ve Fisher PP birim kök analizleri kullanılmıştır.
H0: Paneldeki her seride genel birim kök süreci vardır.
H1: Paneldeki her seride genel birim kök süreci yoktur.

633

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES & HUMANITIES
18-19 Sep, 2021 / MUŞ-TURKEY
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https:// www.ispecongress.org/
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

Tablo 2: Birim Kök Analizi

t istatistiği
I (0)
Levin, Lin&Chu 1.06076
Breitung t-stat
ADF - Fisher
Chi-square
PP - Fisher Chisquare

EXP
Sabitli ve Trendli
Olasılık
t istatistiği
Olasılık
I (0)
I (1)
I (1)
0.8556
-9.62540
0.0000

0.32915

0.6290

-5.44179

0.0000

12.6403

0.3957

123.618

0.0000

19.8053

0.1709

238.877

0.0000

t istatistiği
I (0)

HDI
Sabitli ve Trendli
Olasılık
t istatistiği
I (0)
I (1)

Olasılık
I (1)

Levin, Lin&Chu

-1.24182

0.1072

-2.69218

0.0035

Breitung t-stat

2.32620

0.9900

-2.97521

0.0015

ADF - Fisher
Chi-square
PP - Fisher Chisquare

16.0572
14.3062

t istatistiği
I (0)

0.1886
0.2816

33.9467
33.5498

0.0007
0.0008

PATENT
Sabitli ve Trendli
Olasılık
t istatistiği
I (0)
I (1)

Olasılık
I (1)

Levin, Lin&Chu

1.47974

0.9305

-6.49021

0.0000

Breitung t-stat
ADF - Fisher
Chi-square
PP - Fisher Chisquare

2.42730
15.9064

0.9924

-3.25202

0.1956

53.3324

0.0006
0.0000

7.37568

0.8318

82.9556

0.0000

Tablo 2’den de anlaşıldığı üzere tüm değişkenlerin düzey değerlerinin birim kök test sonuçları
incelendiğinde olasılık sonuçlarına göre düzeyde I (0) durağan olmadıkları görülmüş ve
serilerin birim kök içerdikleri tespit edilmiştir. Serilerin düzeyde birim kök içermesinden dolayı
birinci farkları alınmıştır. İhracat, insani gelişme endeksi ve patent serilerinin birincil farkları
alınması neticesinde tüm değişkenlerin birincil farklarının durağan oldukları I (1) tespit
edilmiştir.
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4.3. Eşbütünleşme Testleri
Panel eşbütünleşme testleri, değişkenler arasında uzun dönemde herhangi bir ilişkinin var olup
olmadığını belirlemek amacıyla uygulanan bir yöntemdir. Eşbütünleşme testlerinin geçerli
olabilmesi için çalışmada yer alan tüm değişkenlerin birinci düzeylerinde durağan hale gelmeri
gerekmektedir aksi takdirde eş bütünleşme testleri yapılmamaktadır. Çalışmada değişkenler
düzey değerlerinde durağan olmadıklar ve birinci seviyelerinde durağan hale geldiklerinden
dolayı eşbütünleşme testinin uygulanmıştır. Çalışmada panel veri analizlerinde genel olarak
kullanılan Pedroni (1999, 2004) ile Kao (1999) eşbütünleşme testleri yardımıyla analiz
yapılmıştır (Yardımcıoğlu ve Yayla, 2020:43). Her iki testin de temel hipotezleri;
H0: Eşbütünleşme ilişkisi yoktur.
H1: Eşbütünleşme ilişkisi vardır.
Tablo 3: Pedroni panel eşbütünleşme testi
İstatistik
Değerleri
Panel v-Statistics
3.534726
Panel rho-Statistics
-2.529745
Panel PP- Statistics
-5.121694
Panel ADF- Statistics
-6.919632
Grouprho-Statistics
0.687420
Group PP Statistics
-0.631742
Group ADF-Statistics
-1.870025

Olasılık
Değerleri
0.0002
0.0057
0.0000
0.0000
0.7541
0.2638
0.0307

Tablo 3’te Pedroni eşbütünleşme analizi sonuçları verilmiştir. İhracat, inovasyon ve insani
gelişme endeksi değişkenlerinin I(1) seviyelerinde durağan olmasının ardından eşbütünleşme
ilişkisinin varlığının tespiti için Pedroni (1999, 2004) ve Kao (1999) eşbütünleşme analizleri
kullanılmıştır. Tablo 3’te pedroni panel eşbütünleşme sonuçlar yer almaktadır. Pedroni testinde
hem panel hem de grup istatistiklerinden oluşmak üzere toplam da yedi istatistikten beşinde %1
anlamlılık düzeyinde eşbütünleşmenin varlığı kabul edilmiştir. Pedroni eşbütünleşme testi
sonuçlarına göre H0: eşbütünleşme yoktur hipotezi reddedilmiş ve BRICS-T ülkelerinde
değişkenlerin birlikte hareket ettiğini ve dolayısıyla eşbütünleşme ilişkisinin varlığı tespit
edilmiştir.
Tablo 4: Kao panel eşbütünleşme testi
KAO

Statistic

P-value

ADF

-4.172063

0.0000

Tablo 4’te yer alan Kao eşbütünleşme analizi sonuçları incelendiğinde de Pedroni eşbütünleşme
analizinde olduğu gibi değişkenler arasındaki uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisinin varlığını
%1 anlamlılık düzeyinde güçlü bir şekilde tespit edilmiştir.
Hem Pedroni hem de Kao panel eşbütünleşme anaizleri sonucunda değişkenlerin uzun dönem
de birlikte hareket ettikleri tespit edildikten sonra değişkenler arasında nedensellik analizinin
belirlenmesi için Dumirtescu Hurlin yöntemi kullanılmıştır.
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Granger nedensellik analizini esas alan Dumitrescu-Hurlin nedensellik analizi, panel veri
analizlerinde sıklıkla kullanılmakta ve değişkenler arasındaki nedenselliğin yönünü ve boyunu
belirlemede kullanılan bir yöntemdir (Dumitrescu ve Hurlin, 2012:1450).
4.4. Nedensellik Analizi
Panel veri analizlerinde kullanılan nedensellik analizlerinden birisi de Dumitrescu-Hurlin
nedensellik analizidir. Bu analiz kapsamında bağımlı değişken ve bağımsız değişkenler
arasındaki karşılıklı olarak birbirlerinin nedeni olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmaktadır.
Dumitrescu-Hurlin nedensellik analizlerinin en önemli avantajı ise hem T>N hem de T<N
koşullarda, dengesiz ve heterojen panel veri analizlerinde bu analizin kullanılma imkânının
olmasıdır (Erdem ve Çelik, 2019:32).
H0: Nedensellik ilişkisi yoktur.
H1: Nedensellik ilişkisi vardır.
Tablo 5: Dumitrescu Hurlin Nedensellik
Zbar
Wistatistik istatistik

Sıfır Hipotez
HDI homojen olarak EXP’nin nedeni
değildir
EXP homojen olarak HDI’nin nedeni
değildir

Prob.

5.02772 1.33109 0.1832
7.46252 3.24383 0.0012

PATENT homojen olarak EXP’nin nedeni
6.31972 2.34606 0.0190
değildir
EXP homojen olarak PATENT’in nedeni
5.47467 1.68220 0.0925
değildir
PATENT homojen olarak HDI’nin nedeni
7.12668 2.97999 0.0029
değildir
HDI homojen olarak PATENT’in nedeni
7.45524 3.23810 0.0012
değildir
Tablo 5’de nedensellik analizi sonuçları gösterilmektedir. Analiz kapsamında yer alan BRICST ülke için ihracat, inovasyon ve insani gelişme endeksi değişkenleri arasındaki nedensellik
analizi Dumitrescu Hurlin testi ile analiz edilmiştir. Test istatistiklerinin olasılık değerleri
0.10’dan küçük olması durumunda, H0: “Değişkenler arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi
yoktur” hipotezi reddedilmekte ve değişkenler arasında nedensellik ilişkisinin varlığı kabul
edilmektedir. Analiz sonuçlarına göre patent ile ihracat değişkenleri arasında ve patent ile insani
gelişme endeksi değişkenleri arasında çift yönlü nedensellik tespit edilmiş olup, insani gelişme
endeksi ve ihracat arasında ise tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.
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5.Sonuç ve Değerlendirme
Ülkelerin küresel rekabette başarılı olabilmeleri için sadece milli gelirlerinin artışının yeterli
olmadığı 1990’lı yıllarda farklı gelir grubuna ait ülkelerin deneyimleri sonucu ortaya çıkmıştır.
Ülkelerin ekonomik büyümelerinin yanında insani gelişmişlik ve inovasyon faaliyetlerinin de
bir o kadar önemli olduğu gerçeği tüm ülkeler tarafından kabul edilmiştir. İnsani gelişme
endeksi 1990 yılında UNDP tarafından faaliyete geçirilmiş ve zaman içerisinde de
güncellenerek daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Kalkınmanın
orijinindeki inovasyon kavramı ise insani gelişme endeksine göre daha eski bir kavramdır ve
ilk defa J. Schumpeter (1934) tarafından ifade edilmiştir.
Bu çalışmada gelişen piyasa ekonomileri içerisinde yer alan ve BRICS-T ülkeleri olarak
adlandırılan ülkelerin 1990-2019 yıllarına ait verileri kapsamında insani gelişmişlik ve
inovasyon faaliyetlerinin bu ülke grubunun ihracatları ile olan ilişkisi araştırılmıştır. Yapılan
analizler sonucunda insani gelişmişlik, inovasyon ve ihracat arasında uzun dönemli bir ilişkinin
varlığı Pedroni ve Kao testleri neticesinden tespit edilmiştir. Uzun dönemli ilişkinin tespit
edilmesinin ardından yapılan Dumitrescu-Hurlin panel nedensellik testi sonucu ise ihracat ile
insani gelişme endeksi arasında tek yönlü; patent ile ihracat arasında çift yönlü ve patent ile
insani gelişme endeksi arasında ise çift yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.
Gerek konu ile ilgili teorik literatürde gerekse de ekonometrik analiz sonuçları insani
gelişmişlik, inovasyon ve ihracat arasında anlamlı ve pozitif bir ilişkinin varlığını
göstermektedir. Ülkeler için ekonomik kalkınma kavramı son yıllarda önemli bir kavram olarak
görülmekte ve bunun içinde sadece ekonomik büyümenin yeterli olmadığı bunun yanında
insan-bilgi-teknoloji odaklı bir üretim anlayışının da olması gerektiği kabul edilmektedir.
BRICS-T ülkelerinin insani gelişmişlik endeksi incelendiğinde Türkiye ve Rusya’nın çok
yüksek İGE, Brezilya, Çin, Güney Afrika’nın yüksek İGE kapsamında yer aldığı Hindistan’ın
ise orta İGE kapsamında yer aldığı görülmektedir. Hindistan hariç diğer ülkelerin yüksek ve
çok yüksek İGE kategorisinde olması önemlilik arz etmektedir. İnovasyon göstergesi olarak
kullanılan yerleşik ve yerleşik olmayanların patent başvurularının toplamında da ilerlemeler
olduğu görülmektedir.
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ÖZET
Ülkelerin ekonomik büyümeleri için doğal kaynak ve sermaye faktörleri önemli olduğu kadar
son zamanlarda beşeri faktörlerin de bir o kadar önemli olduğu konusu ülkelerin büyüme ve
kalkınma deneyimleri sonucu ortaya çıkmıştır. Kalkınma carileri de denilen beşeri sermaye
faktörünün eğitim ve sağlık olmak üzere iki önemli belirleyicisi vardır. Bu çalışmada sağlık
harcamalarının kişi başına düşen milli gelir üzerindeki etkisi seçilmiş OECD ülkeleri (Türkiye,
Kore, Japonya, Almanya, Danimarka, ABD, Hollanda, Belçika ve İspanya) kapsamında 19752019 yıllarına ait verilerle panel Westerlund eşbütünleşme ve Dumitrescu-Hurlin nedensellik
analizi ile incelenmiştir. Öncelikle Yatay Kesit Bağımlılığı (YKB) testi yapılmış ve ülkeler
arasında YKB’nın varlığı tespit edilmesi ile birlikte homojenlik testi Swamy S testi ile yapılmış
panelin heterojen bir panel olduğuna karar verilmiştir. Çalışmaya YKB ve heterojen panelleri
dikkate alan ikinci nesil panel birim kök ve eşbütünleşme analizleri ile devam edilmiştir. Birim
kök analizi CIPS testi ile yapılmış ve değişkenlerin birinci farklarında I(1) durağan hale
geldikleri belirlenmiştir. Westerlund eşbütünleşme analizine göre değişkenler arasında uzun
dönemde eşbütünleşme ilişkisi tespit edilmiş ve değişkenlerin uzun dönemde birlikte hareket
ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Eşbütünleşmenin tespitinin ardından değişkenler arasındaki
nedensellik ilişkisi Dumitrescu Hurlin yöntemiyle incelenmiş ve değişkenler arasında tek yönlü
nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Elde edilen bulgular ülkelerin büyüme ve kalkınma sürecinde
sağlık harcamalarının önemini teyit etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Harcaması, Büyüme, Beşeri sermaye, Westerlund, DumitrescuHurlin
RELATIONSHIP BETWEEN HEALTH EXPENDITURES AND NATIONAL
INCOME PER CAPITA: A NEW GENERATION PANEL COINTEGRATION
ANALYSIS OF SELECTED OECD COUNTRIES
ABSTRACT
As a result of the growth and development experiences of countries, it has recently emerged
that human factors are also as important as natural resource and capital factors for the economic
growth of countries. The human capital factor, also called development concubines, has two
important determinants, namely education and health. In this study, the effect of health
expenditures on per capita income was analyzed by panel Westerlund cointegration and
Dumitrescu-Hurlin causality analysis with the data of 1975-2019 within the scope of selected
OECD countries (Turkey, Korea, Japan, Germany, Denmark, USA, Netherlands, Belgium and
Spain).
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First of all, the Cross-Section Dependency (CSD) test was carried out, and with the detection
of the presence of CSD among the countries, the homogeneity test was carried out with the
Swamy S test, and it was decided that the panel was a heterogeneous panel. The study continued
with the second generation panel unit root and cointegration analyses taking CSD and
heterogeneous panels into account. Unit root analysis was performed by utilizing the CIPS test
and it was determined that the variables became I(1) static at the first variable. According to the
Westerlund cointegration analysis, a long-term cointegration relationship was found between
the variables and it was concluded that the variables act together in the long-term. After the
determination of cointegration, the causality relationship between the variables was examined
with the Dumitrescu Hurlin method and a one-way causality relationship was found between
the variables. The findings confirm the importance of health expenditures in the growth and
development process of countries.
Keywords: Health Spending, Growth, Human capital, Westerlund, Dumitrescu-Hurlin
1. GİRİŞ
Günümüzde ekonomik büyümenin belirleyicileri konusunda yapılan çalışmaların çoğu, emek
ve fiziksel sermaye stokundaki artışların ekonomik büyümenin temel belirleyicilerinden
olduğunu vurgulanmıştır. Fakat GSYİH meydana gelen büyümenin tamamını sadece emek ve
sermaye ile açıklamak yeterli olmamış bu nedenle ülkelerin çoğunluğu beşeri sermaye
faktörünü de dikkate almaya başlamıştır. Beşeri sermayenin eğitim ve sağlık olmak üzere iki
temel faktörü söz konusudur. 1993’de yayınlanan Dünya Bankası raporu, Mushkin (1962) ve
Newhouse (1977) tarafından yapılan çalışmalar neticesinde ülkeler sağlığın ekonomik büyüme
üzerindeki etkisini inceleme konusunda daha duyarlı olmaya başlamışlardır. Çünkü her açıdan
daha sağlıklı bir iş gücünün daha uzun süre ve verimli bir şekilde üretim odaklı çalışması beşeri
sermayenin önemini kanıtlamış ve beşeri sermayenin üretimde etkinliği ve verimliliği artırdığı
ülkelerin büyümelerine de katkı sağladığı görülmüştür (Mehrara ve Musai, 2011:249).
Sağlık, ülkelerin sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kalkınmaları için vazgeçilmez önemli bir
girdi olarak görülmektedir (Nasiru ve Usman, 2012:95). Sağlık harcamaları, insanların sağlıklı
bir yaşam sürmesinde ve ülke ekonomilerinin gelişmesinde önemli bir belirleyicidir. Hem
gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde, sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme arasına
yüksek oranda ve pozitif bir şekilde ilişki olduğu görülmektedir. Nihai olarak sağlık durumu
iyileştirilmiş bireylerin, işgücü kalitesi ve işgücü verimliliği olumlu yönde etkilenir ve bu da
ülkelerin ekonomik kalkınma ve büyümelerini olumlu yönde etkiler (Lopreite ve Zhu, 2020:1).
Sağlık harcamaları genellikle beşeri sermayeye yapılan bir yatırım olarak görülmektedir ve
ayrıca sağlık harcamalarının orta ve uzun dönemde ekonomik büyümeyi olumlu yönde
etkilediği ifade edilmektedir. (Nicholas, 2021:73). 1980'lerde Romer (1986) tarafından “içsel
büyüme modeli” olarak geliştirilen Lucas (1988) ve Rebelo (1991) tarafından da savunulan yeni
bir büyüme teorisi geliştirilmiştir. Bu teoride, eğitimli, sağlıklı ve vasıflı işgücünün daha
verimli olduğu ve teknolojiyi daha etkin bir şekilde kullanabildiği belirtilmiştir. Aynı zamanda
sağlığa yapılan yatırımlar, emeğin verimliliğinin artmasını da sağlamakta ve bu sayede nüfusun
gelir ve refah düzeylerini önemli ölçüde arttırmaktadır. Bu anlamda beşeri sermaye kişi başına
düşen milli geliri belirleyen önemli bir faktör olarak görülmektedir (Esen ve Keçili, 2021:2).
Barro (1996)’ya göre ise sağlık, bir ülke ekonomisi için itici bir güç ve sermaye üretmek için
kullanılan önemli bir araç olarak görülmektedir. Buna karşılık sağlık sektörünün zayıf olması
ise, sermayenin verimliliğini ve etkinliğini olumsuz olarak etkileyecektir (Tıraş ve Ağır,
2018:14).
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İçsel büyüme teorileri başta olmak üzere birçok büyüme teorileri 1970’li yıllardan itibaren
eğitim ve sağlık harcamalarına önem vermeye başlamış ve bu önem günümüz de beşeri sermaye
olarak değer kazanmaya devam etmiştir. Birçok iktisatçı gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler
arasındaki en önemli farkın büyük oranda beşeri sermaye faktörlerinden kaynaklı olduğunu
ifade etmiş ve ülkelerin gelişmişlik farklılıklarını da beşeri sermayeye bağlamışlardır. 2019’da
başlayan ve dünyanın birçok ülkesini etkisi altına alan COVD-19 küresel salgın döneminde
sağlık sektörünün hem toplumsal huzur hem de ülke ekonomileri açısından önemi ve değeri
gayet net bir şekilde anlaşılmıştır.
Bu çalışmanın temel amacı, sağlık harcamaları ile kişi başına düşen milli gelir arasındaki
ilişkiyi incelemektedir. Bu bağlamda seçilmiş OECD ülkelerinde 1975-2019 yılları arasında
sağlık harcamaları ve kişi başına düşen milli gelir ilişkisi, ikinci nesil panel birim kök ve
eşbütünleşme analizi yöntemi ile incelenmiştir. Teorik kısımda, dünyadaki sağlık harcamaları
ve kişi başına düşen milli gelir değişkenleri incelenmiştir. Literatür bölümünde ise beşeri
sermayeyi temsilen sağlık harcamaları ve ekonomik büyümeyi temsilen kişi başına düşen milli
gelir ilişkisini inceleyen ulusal ve uluslararası literatür örnekleri verilmiştir. Daha sonra ise
araştırma yöntemi ve ampirik bulgular sunulmuştur. Çalışma, yapılan araştırmadan elde edilen
ekonometrik analiz sonuçları ve bu analizlerin yorumlanması ile sonlandırılmıştır.
2. OECD ÜLKELERİ VE TÜRKİYE’DE SAĞLIK HARCAMALARI
Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi hem OECD kapsamındaki ülkelerde hem de Türkiye’de
sağlık harcamaları önemli bir yatırım harcaması olarak görülmektedir. Aşağıdaki şekilde
OECD üyesi ülkelerin sağlık harcamalarına ait verileri yer almaktadır.
Grafik 1: Ülkelerin Sağlık Harcamalarının GSYİH İçindeki Payı, OECD

Kaynak: OECD Veri Tabanı (2018)
Grafik 1’de OECD ülkelerine ait sağlık harcamalarının GSİYH içindeki payı verilmiştir.
Verilere göre sağlık harcamalarına en çok pay ayıran ülkelerin Japonya, İsveç, Fransa, Almanya
ve ABD olduğu görülmektedir. Meksika, Türkiye ve Letonya’nın ise sağlık harcamalarına
ayırmış oldukları paylarının diğer ülkelere nazaran daha az olduğu görülmektedir.
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Analiz kapsamında da yer alan ABD’nin diğer OECD ülkelerinden daha farklı bir sağlık
harcaması seyri izlemekte ve yaklaşık olarak %14 oranında GSYİH’dan pay ayırmaktadır.
Ülkelerin ekonomik kalkınmaları için önemli bir rolü olan sağlık harcamaları, ülkelerin
gelişmişlik seviyelerine göre çeşitlilik göstermektedir. Özellikle gelişmiş ülkelerdeki sağlık
harcamalarının, gelişmekte olan ülkelere göre nispeten daha fazla olduğu görülmektedir. Sosyal
devlet anlayışının hâkim olduğu ülkelerde, sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlere daha fazla
kaynak ayrıldığı 1975-2019 yıllarına ait OECD sağlık harcamaları verilerinden anlaşılmaktadır
(Akar, 2014:312).
Grafik 2: OECD ve Türkiye’de Kişi Başına Düşen Sağlık Harcamaları

Kaynak: (Kızılkaya ve Dağ, 2021:591)
Grafik 2’de 1975-2019 yıllarına ait OECD sağlık harcamaları ortalaması ve Türkiye’nin sağlık
harcamaları verilmiştir. OECD ortalaması ve Türkiye’nin sağlık harcamalarının 1795’ten 2019
yılına kadar sürekli arttığı görülmektedir. Fakat bütün yıllar da Türkiye’nin sağlık
harcamalarında meydana gelen artışın OECD ortalamasında meydana gelen artıştan daha az
olduğu görülmüştür. Buna rağmen Türkiye’de son yıllar da sağlık harcamalarına verilen
önemin arttığı da verilerden anlaşılmaktadır.
3. LİTERATÜR
Sağlık harcamaları ve milli gelir arasındaki ilişkinin önemi ile ilgili çalışmaların günümüz de
arttığı görülmektedir. Özellikle 1970’li yıllardan itibaren eğitimli ve sağlıklı bireylerin
yetiştirilmesi üretimin etkinliği ve verimliliğinin sürdürülmesi için önemli bir belirleyici olarak
görülmüştür. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası literatürde yer alan bazı çalışmalar şunlardır;
Tang ve Chng (2011), ASEAN-5 ülkelerine ait 1970-2010 verileri ile sağlık harcamaları ve
milli gelir arasındaki ilişkiyi ARDL eşbütünleşme ve Granger nedensellik analizi ile
incelemişlerdir. Araştırmaya göre, Endonezya, Singapur ve Tayland ülkelerinde eşbütünleşme
ilişkisinin varlığı kabul edilmesine rağmen Malezya ve Filipinlerde, eşbütünleşme ilişkisinin
varlığı tespit edilememiştir. Bootstrap Granger nedensellik testleri sonuçlarına göre ise, milli
gelirin Endonezya hariç tüm seçilmiş ASEAN ülkelerinde sağlık harcamalarını artırdığı
sonucuna ulaşmışlardır.
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Çalışkan ve Diğerleri (2013), Türkiye’de sağlık ve ekonomik büyüme ilişkisini 1967-2010
yıllarına ait veriler ışığında Johansen eşbütünleşme ve Granger nedensellik analizi yardımıyla
incelemişlerdir. Çalışmanın bulgularında ise sağlık değişkenleri ile reel GSYH arasında tek
yönlü bir nedensellik ilişkisine ulaşmışlardır.
Aydemir ve Baylan (2015), Türkiye’de sağlık harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki
ilişkiyi incelemişlerdir. Araştırma da 1988-2012 yıllarına ait veriler kullanılarak VAR analizi
ve Granger nedensellik analizi yöntemleri kullanılmıştır. Analizden elde edilen bulgularda
Türkiye’de sağlık harcamaları ile milli gelir arasında tek yönlü bir nedensellik ilişkisi
saptanmıştır.
Hatam ve diğerleri (2016), Ekonomik büyüme ile sağlık harcamaları arasındaki ilişkiyi ECO
ülkeleri kapsamında 1995-2009 verileri ile Westerlund eşbütünleşme ve OLS analizleri
yardımıyla incelemişlerdir. ECO ülkelerinde sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme arasında
pozitif ve güçlü bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Hükümetlerin sağlığa yatırım
yapmaları sonucu ülkelerin toplam üretimleri artacaktır bu nedenle ülkeler sağlık harcamalarını
bir yatırım malı olarak kabul etmesi gerekmektedir.
Tülüce, Doğan ve Dumrul (2016), Düşük ve yüksek gelirli toplam 44 ülke özelinde 1995–2012
ve 1997–2009 yıllarına ait verilerle dinamik panel veri analizi ile sağlık harcamaları ve
ekonomik büyüme ilişkisini incelemişlerdir. Kısa dönemde sağlık harcamaları ile ekonomik
büyüme arasında çift yönlü, uzun dönemde ise ekonomik büyümeden sağlık harcamalarına
doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğu vurgulanmıştır.
Kareem ve diğerleri (2017), Nijerya ülke örneğinde 1981-2013 yıllarına ait sağlık harcamaları
ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi ele almışlardır. Çalışma da OLS analizi ve Pairwise
nedensellik yöntemi kullanılmış sonuç olarak da değişkenler arasında pozitif yönlü bir ilişki
bulunmuş ve GSYİH’dan sağlık harcamalarına doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi
saptanmıştır.
Saida ve Kais (2018), 1990-2015 dönemi yıllık verileri kullanılarak Sahra Altı Afrika
ülkelerinde sağlık harcamaları, çevre kirliliği ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki ARDL
eşbütünleşme ve Granger nedensellik analizi ile incelenmişlerdir. ARDL sonuçlarına göre,
ekonomik büyümenin sağlık harcamaları üzerinde olumlu etkisi olduğu, kişi başına
GSYİH'deki %1'lik bir artışın sağlık harcamalarında %0.332'lik bir artışa yol açtığı
belirlenmiştir. VECM Granger nedensellik sonuçları, sağlık harcamaları ve kişi başına GSYİH
arasında tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.
Wang ve diğerleri (2019), Sağlık harcamaları, ekonomik büyüme ve çevre ilişkisini Pakistan
ülke örneği ile 1995-2017 yıllarına ait yıllık veriler yardımıyla (ARDL) modeli kullanılarak
incelemişlerdir. Çalışmanın bulgularına göre ise sağlık harcamaları ile büyüme arasında pozitif
yönlü bir ilişki olduğu ve sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme arasında kısa vadede tek
yönlü nedensellik ilişkisi olduğu belirlenmiştir.
Narayan ve diğerleri (2020), Sağlık harcamaları ve büyüme arasındaki ilişkiyi 1996-2018
yıllarına ait verilerle Güney Asya ülkeleri özelinde Johansen eşbütünleşme ve Granger
nedensellik yöntemleri ile incelemişlerdir. Sonuç olarak değişkenlerin uzun dönemde birlikte
hareket ettikleri ve değişkenler arasında sağlık harcamalarından ekonomik büyümeye doğru çift
yönlü nedensellik ilişkisi olduğunu belirtmişlerdir.
Tutar ve Ekici (2020), Ekonomik büyüme ve sağlık harcamaları arasındaki ilişkiyi Türkiye
uygulaması kapsamında incelemişlerdir. Çalışma da 1999-2018 yılları arasında veriler
kullanılmış ve johansen eşbütünleşme ile Granger nedensellik analizleri kullanılmıştır.
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Analizinin sonuçlarına göre; değişkenler arasında uzun dönemde pozitif bir ilişki olduğu ve
değişkenler arasında tek yönlü bir nedensellik olduğu tespit edilmiştir.
Asare ve diğerleri (2021), COVİD-19 Pandemi sürecinin küresel ekonomi üzerindeki etkisini
170 ülkeye ait verilerle incelemiştir. Çalışma da, hükümetlerin sağlık ve eğitimi iyileştirilmeleri
gerektiğini ve bu sektörlere yatırım yapmalarını gerektiğini vurgulamışlardır. Yoksulluğun
azaltılması ve ekonomik büyümeyi gerçekleştirmeleri için büyümeyi destekleyici istihdam
yaratmak için özellikle bu alanlara teşvikte öncelik vermelerini önermişlerdir.
Nasrin (2021), Sağlık harcamaları, ekonomik büyüme ve çevre kirliliği arasındaki ilişkiyi 20
Asya ülkesi kapsamında 1995-2017 yıllık verileri ile panel eşbütünleşme ve nedensellik
analizleri yardımıyla incelemiştir. Çalışmada değişkenler arasında uzun dönemde eşbütünleşme
ilişkisi olduğu ve Asya ekonomilerinde ekonomik büyüme ve sağlık harcamaları arasında çift
yönlü bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Literatür özetlerinden de anlaşılacağı üzere ekonomik büyüme ve sağlık harcamaları ile ilgili
farklı analiz yöntemleri kullanılarak çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Genel olarak sağlık
harcamaları ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemde pozitif bir ilişki ve en az bir
nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Ayrıca ülkelerin gelişmişlik özelliklerine göre de bu tespitlerin
farklılık gösterdiği de literatürdeki örnek çalışmalardan görülmektedir. Çalışmanın bu
aşamasından sonra ekonometrik uygulama bölümüme geçilecek ve burada çalışma
kapsamındaki analizler yapılıp daha sonra yorumlama kısmına geçilecektir.
4. EKONOMETRİK UYGUMA
4.1. Veri Seti ve Ekonometrik Yöntem
Bu çalışmada seçilmiş 9 OECD ülkeleri (Türkiye, Kore, Japonya, Almanya, Danimarka, ABD,
Hollanda, Belçika ve İspanya) kapsamında sağlık harcamaları ve kişi başına düşen milli gelir
arasındaki ilişki 1975-2019 dönemine ait yıllık verilerle analiz edilmiştir. Kişi Başına Düşen
Milli Gelir verileri Dünya Bankasından, Sağlık Harcamaları verisi ise OECD’den alınmıştır.
Çalışma kapsamında bağımsız değişken sağlık harcaması (SH), bağımlı değişken ise Kişi
Başına Düşen Milli Gelir (KBDMG) olarak belirlenmiştir.
Grafik 1’de analiz kapsamında olan 9 ülkenin 1975-2019 yıllarına ait kişi başına düşen sağlık
harcamaları ile kişi başına düşen milli gelir ile ilgili veriler verilmiştir. Her iki değişken bütün
ülkeler de grafiksel olarak pozitif yönlü bir ilişki seyrettikleri görülmektedir.
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Grafik1: Seçilmiş OECD ülkelerine ait Sağlık Harcamaları ve KBDMG
2

3

4

5

6

7

8

9

4 6 8 1012

4 6 8 1012

4 6 8 1012

1

1980

2000

2020

1980

2000

2020

1980

2000

Year
lnmg

lnsh

Graphs by ID

Not: Ülke sıralamaları şu şekildedir; Türkiye, Güney Kore, Japonya, Almanya, Danimarka,
ABD, Hollanda, Belçika ve İspanya
Değişkenler için oluşturulan model denklem aşağıdaki gibidir;
LNKBDMGt = β0 +β1LSHt +εt
LNKBDMG: Kişi Başına Düşen Milli Gelir
LNSH: Sağlık Harcamaları
εt: Hata terimi
Analize kapsamında yer alan değişkenlerin tamamının logaritması alınmış ve analizler tüm
analizlerde değişkenlerin logaritmik formları kullanılmıştır.
Çalışmanın analizleri için Stata 14 programı kullanılmıştır. Öncelikle serilerin yatay kesit
bağımlılığı içerip, içermediğini belirlemek amacıyla yatay kesit bağımlılığı ve homojenlik
testleri yapılmış, netice itibariyle Ho: hipotezi olan seriler arasında yatay kesit bağımlılığı
yoktur varsayımı reddedilerek, alternatif hipotez yani yatay kesit bağımlılığı vardır sonucu
kabul edilmiştir. İkinci aşama da ise yatay kesit bağımlılığını dikkate alan ikinci nesil birim kök
analizleri ile serilerin durağanlık seviyelerini belirlemek amacıyla CIPS birim kök testi
yapılmıştır. Üçüncü aşamada ise, yatay kesit bağımlılığını ve panelin heterojenliği dikkate alan
ikinci nesil eş bütünleşme analizlerinden olan Westerlund eşbütünleşme analizi ile değişkenler
arasında uzun dönem ilişkisinin bulunup bulunmadığı araştırılmıştır. Değişkenler arasında uzun
dönem de eşbütünleşik ilişkinin bulunmasından sonra ise panel Dumitrescu ve Hurlin
nedensellik analizi yapılmıştır.

646

2020

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES & HUMANITIES
18-19 Sep, 2021 / MUŞ-TURKEY
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https:// www.ispecongress.org/
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

4.2. Ampirik Bulgular
4.2.1. Verilerin Tanımlanması ve Analizi
Tablo 1: Değişkenlerin Özet Analizi
Değişken
Gözlem Sayısı Ortalama Std. Sap.
Min.
Max
405
9.736058 .9835802 6.425608 11.08643
LNKBDMG
405
7.186278 1.168653 3.449988 9.300958
LNSH
Tablo 1’de yer alan bağımlı ve bağımsız değişkenlere ait tanımlayıcı istatistikler genel olarak
incelendiğinde, ortalamanın en yüksek olduğu değişkenin KBDMG olduğu görülmektedir.
Ayrıca minimum ile maksimum değerler arasındaki farkın ve standart sapmanın en fazla olduğu
değişken ise sağlık harcamaları değişkenidir. Bunun nedeni ise ülkelerin ekonomik yapılarının
ve sağlık harcamalarına yapmış oldukları harcamaların birbirlerinden farklı olmasıdır.
4.2.2. Yatay Kesit Bağımlılığı
Panel veri analizlerinde yatay kesit bağımlılığı sonraki analizler açısından son derece önemli
bir aşamadır. Eğer değişkenler arasında yatay kesit bağımlılığı varsa, birinci nesil birim kök
analizlerinin yerine ikinci nesil birim kök analizlerinin yapılması daha etkin sonuçlar verecektir
(Tatoğlu, 2017: 105). Seriler arasında YKB var olup olmadığının belirlenmesi için BeruschPagan (1980) LM veya Pesaran (2004) CD testi yardımıyla incelenmektedir. Berusch-Pagan
(1980) LM testi zaman boyutu yatay kesit boyutundan büyük olduğu durumlarda (T>N),
Pesaran (2004) CD testi ise her iki durumda (T>N, N>T ) kullanılmaktadır (Mercan, 2014:235).
H0: Yatay kesit bağımlılığı yoktur.
H1: Yatay kesit bağımlılığı vardır.
Tablo 2: Yatay Kesit Bağımlılığı
Değişkenler CD Test Olasılık Değeri
38.62
0.0000
LNKBDMG
39.96
0.0000
LNSH
Tablo 2’de yatay kesit bağımlılığı test sonuçlarından elde edilen bulgular sunulmaktadır.
Çalışmada T>N olduğundan dolayı Pesaran CD testleri dikkate alınmıştır. Testlerin sonuçlarına
göre tüm değişkenler için %1 anlamlılık düzeyinde Ho: yatay kesit bağımlılığı yoktur, hipotezi
reddedilmiş ve alternatif hipotez olan yatay kesit bağımlılığı, hipotezi kabul edilmiştir. Bu
durumda ortaya çıkan yatay kesit bağımlılığı sorununu gidermek amacıyla çalışmanın sonraki
aşamasında ikinci nesil birim kök testlerinin kullanılması daha uygun görülmüştür.
4.2.3. Swamy Homojenlik Testi
Eşbütünleşme denkleminde eğim katsayılarının homojenliğinin tespit edilmesi ile ilgili ilk
çalışmalar, Swamy (1970) ile başlamıştır. Pesaran ve Yamagata (2008), Swamy testini
geliştirmesine katkı sağlamışlardır (Temelli ve Şahin, 2018:316). Swamy'nin testinin en önemli
avantajı N'nin T'ye göre küçük olduğu paneller için geliştirilmiştir. Swamy testinin hipotezleri
ise;
H0: Eğim katsayıları homojendir.
H1: Eğim katsayıları heterojendir.
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Tablo 3: Swamy S Homojenlik Testi Sonuçları
Swamy Ki-kare Test İstatistik Değeri Olasılık Değeri
925.52
0.0000
Tablo 3’te Swammy homojenlik testinden elde edilen bulgular düzenlenerek gösterilmiştir. Kikare olasılık değeri 0,05’ten küçük olduğundan, “parametreler homojendir H0 hipotezi
reddedilerek”, parametrelerin heterojen olduğu tespit edilmiştir.
4.2.4. Birim Kök Analizi- (CIPS)
Eş bütünleşme analizleri yapmak için öncelikle birim kök analizinin yapılması gerekmektedir.
Birim kök analizleri literatür de birinci nesil kök birim analizi ve ikinci nesil birim kök
analizleri olmak üzere iki farklı şekilde incelenmiştir. Birinci nesil birim kök testleri; Levin,
Lin ve Chu (LLC), Harris ve Tzavalis (HT), Bretiung Panel Birim Kök Testi, Im, Pesaran ve
Shin (IPS), Fisher Genişletilmiş Dickey Fuller (Fisher ADF) testleridir (Tatoğlu, 2020:68).
İkinci nesil birim kök analizleri ise, Pesaran tarafından 2007 yılında CADF-CIPS testleri ve
C.Silvestre tarafından 2005 yılında PANKPSS testleridir. Birinci nesil birim kök analizleri
genellikle yatay kesit bağımlılığını dikkate almazken, ikinci nesil birim kök analiz testleri ise
yatay kesit bağımlılığını dikkate almaktadır. CIPS birim kök testi CADF birim kök analizinin
ortalaması alınarak hesaplanmaktadır. CIPS testi panelin tamamının birim kök analiz test
sonuçlarını içerir. CIPS testinin hipotezleri şu şekildedir;
H0: Seriler birim kök içerir
H1: Seriler birim kök içermez
Sonuçlar değerlendirilirken CIPS kritik değerleri dikkate alınır. Eğer serilerin istatistik değeri,
CIPS kritik tablo değerinden büyükse H0: Kabul edilir, serilerin istatistik değeri CIPS kritik
tablo değerinden küçükse bu durumda H0: Reddedilir.
Tablo 4: Birim Kök (Durağanlık) Analizi: CIPS Testi
Değişkenler
Düzeyde I(0)
Değişkenler
1.Fark I(1)
-2.607
-6.034*
LNKBDMG
LNKBDMG
-2.654
-5.122*
LNSH
LNSH
%10
%5
%1
%10
%5
%1
Kritik Değerler
-2.73 -2.84
-3.06
-2.73 -2.84
-3.06
Not: *; %1 anlamlılık düzeyini göstermektedir.
Tablo 4’te CIPS birim kök analizi sonuçları gösterilmektedir. CIPS değerleri incelendiğinde,
değişkenlerin düzeyinde durağan olmadıklarından dolayı “birim kök vardır” hipotezi
reddedilememektedir. Değişkenlerin birincil farkları alındığında, yani I(1) durumunda durağan
oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Tüm değişkenlerin birinci farklarında durağan olması sonucu
eşbütünleşme testinin uygulanması için herhangi bir sorun kalmamıştır.
4.2.5. Westerlund Eşbütünleşme Analizi
Değişkenlere ait birim kök testi analizlerinin sonucu değişkenlerin I(1) düzeyinde durağan
oldukları tespit edilmiş ve Westerlund (2007) tarafından geliştirilen panel eşbütünleşme testi
kullanılmış değişkenlerin uzun dönem de eşbütünleşik ilişkilerinin varlığı sınanmıştır.
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Westerlund panel eşbütünleşme testinde 4 adet eşbütünleşme testi mecuttur, panelin homojenlik
varsayımı durumunda Pt ve Pa istatistiklerinin, panelin heterojen olması durumunda ise Gt ve
Ga istatistikleri dikkate alınmaktadır. Chang (2004)’te ise yatay kesit bağımlılığının var olması
durumunda dirençli olasılık değerlerinin dikkate alınmasının daha sağlıklı sonuçlar vereceğini
savunmaktadır (Recepoğlu ve diğ., 2020:77).
Panele ait istatistikler de hipotezler şu şekildedir;
H0: Eşbütünleşme ilişkisi yoktur.
H1: Eşbütünleşme ilişkisi vardır.
Tablo 5: Westerlund Eşbütünleşme Test Sonuçları
Testler İstatistik Z-İstatistik Olasılık Bootstrap Olasılık
Gt
-2.934
-3.851
0.000
0.020
Ga
-20.369
-7.289
0.000
0.000
Pt
-7.930
-3.461
0.000
0.050
Pa
-14.021
-6.319
0.000
0.000
Tablo 5’de Westerlund panel eşbütünleşme testinde hem olasılık değerlerinde hem de Bootstrap
Olasılık değerinde değişkenler arasında uzun dönem de eşbütünleşmenin var olduğu güçlü bir
şekilde ispatlanmıştır. Grup istatistiklerinden Gt ve Ga testi ve panel istatistiklerinden Pt ve Pa
testleri %1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı oldukları tespit edilmiştir. Sonuç itibariyle
değişkenlerin uzun dönemde birlikte hareket ettiği görülmektedir. Değişkenler arasında
eşbütünleşme ilişkisinin tespit edilmesinden sonra aşama da nedensellik analizi DumitrescuHurlin yöntemi yardımıyla yapılacaktır.
4.2.6. Dumitrescu-Hurlin Nedensellik Analizi
Granger (1969) tarafından geliştirilen nedensellik analizi, Dumitrescu ve Hurlin, (2012)
tarafından daha da geliştirilerek değişkenler arasındaki panel nedensellik ilişkileri test etmek
için kullanılmıştır. Dumitrescu ve Hurlin (2012) nedensellik analizinin en önemli avantajı bu
analizin homojen veya heterojen panellerde kullanılma imkânı sunması ve hem yatay kesit
bağımlılığını hem de yatay kesit bağımsızlığını dikkate almasıdır. Diğer avantajları ise bu
analizin hem dengeli hem de dengesiz panel veri analizlerinde kullanılması ve yatay kesit
boyutunun (N) zaman boyutundan (T) büyük ya da küçük olduğu durumlar da bile etkin bir
şekilde uygulanabilme imkânın olmasıdır. (Dumitrescu ve Hurlin, 2012:1457-1459).
Dumitrescu ve Hurlin nedensellik analizi yapılabilmesi için serilerin durağan olması
gerekmektedir, eğer seriler durağan değilse birinci farkları alınarak durağan hala getirilip ondan
sonra analiz yapılır. Hipotezler şu şekildedir;
H0: Nedensellik yoktur.
H1: En az bir nedensellik ilişkisi vardır.
Tablo 6: Dumitrescu ve Hurlin Panel Nedensellik Analizi Sonuçları
Karar
Ho Hipotezi W İstatistiği Z bar İstatistiği Olasılık
KBDMG→SH
5.5441
5.3161
0.0000 Nedensellik vardır
SH→KBDMG
2.9554
1.4331
0.1518 Nedensellik yoktur
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Tablo 6’da Dumitrescu ve Hurlin Panel Nedensellik Analizi Sonuçları verilmiştir. Bu sonuçlara
göre %1 anlamlılık düzeyinde “KBDMG, SH nedeni değildir” H0 hipotezi reddedilerek
KBDMG, sağlık harcamalarına doğru bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. “SH, KBDMG’in
nedeni değildir” hipotezi ise reddedilmeyerek sağlık harcamalarından, KBDMG’na doğru bir
nedensellik ilişkisi bulunamamıştır. Sonuç olarak değişkenler arasında tek yönlü nedensellik
ilişkisi tespit edilmiştir.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Ülkelerin ekonomik büyümeleri ile ilgili 1970’li yıllara kadar doğal kaynak ve sermaye odaklı
birçok büyüme teorisi olmasına rağmen 1970’li yıllardan itibaren bu kaynakların tek başına
yetersiz olduğu ve beşeri sermaye faktörlerinin de kullanılmasının gerekli olduğu görüşü hâkim
olmuş ve özellikle içsel büyüme teorileri beşeri sermayenin gerekliliğini savunmuştur. Beşeri
sermayenin de eğitim ve sağlık olmak üzere iki temel dinamiği vardır. Sağlık hem bireyler hem
de ülkeler için önemli bir kavram olarak görülmektedir. Genel olarak sağlık harcamaları ve
büyüme arasında pozitif yönlü bir ilişkinin varlığı tespit edilmiş fakat ülkelerin özelliklerine
göre de bu ilişkinin yönünün değiştiği görülmüştür.
Sağlıklı bireylerin yetişmesi hem üretimde kalite ve verimliliğin artırılması hem de yaşam
kalitesinin artırılması açısından önemli görülmektedir. Günümüz de sağlık harcamaları diğer
tüketim harcamalarının aksine aynı zaman da ülkeler için geleceğe yönelik önemli bir yatırım
harcamasıdır. Özellikle 2019 yılının sonlarında ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan
COVİD-19 pandemi krizinde ve sonraki süreçlerde sağlık alanında gelişmiş olan ülkelerin
krizle mücadelede başarılı olmalarının temel nedenleri arasında, sağlık alanına yapılan yatırım
harcamalarının belirleyici olduğu görülmüştür.
Bu çalışmada seçilmiş OECD ülkelerinde kişi başına düşen sağlık harcamaları ile kişi başına
düşen milli gelir arasındaki ilişki 1975-2019 yıllarına ait verilerle eşbütünleşme testi ve
nedensellik yöntemleri test edilmiştir. Değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığının
tespit edilmesinin ardından yapılan nedensellik analizi sonucunda, değişkenler arasında tek
yönlü nedensellik ilişkisi olduğu görülmüştür.
Kalkınma carileri olarak ifade edilen eğitim ve sağlık harcamaları ile kişi başına düşen gelir
arasında ülkelere ve dönemlere bağlı olarak değişen ancak genel olarak kabul edilen nedensellik
ilişkilerinin varlığı beşeri sermayenin önemini ortaya koymaktadır. Ayrıca diğer salgın
krizlerinde olduğu gibi 2019 yılının sonunda başlayan ve etkisi hala devam eden COVİD-19
salgın döneminde de sağlık harcamalarının ve alt yapısının sosyo-ekonomik politikalar için ne
kadar önemli olduğu bir kez daha görülmüştür.
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AVRUPA’DA ÇOK BOYUTLU BÜTÜNLEŞME:
SAAR BÖLGESİ ÇÖZÜMÜ VE YENİDEN YAPILANMASI
Doç. Dr. Elif Hatun KILIÇBEYLİ
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi,
Uluslararası İlişkiler Bölümü
ORCID: 0000-0001-8263-2009
ÖZET
Saar Bölgesi, Avrupa kıtasında Fransa ve Almanya sınırları arasında bulunan, kendi yerel
diline sahip ve Birinci Dünya Savaşı sonrasında imzalanan Versay Barış Antlaşması ile
kurulan yarı özerk bağımsız bir yönetim alanıdır. Versay Antlaşması sonrası bir süre Fransa
tarafından yönetilen, 1935 yılı plebisitesi sonrası Almanya’nın kontrolüne geçen bölge,
İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda bir protektora olarak bağımsız olmuştur. Avrupa’nın
yeniden yapılanması sürecinde, 1957 yılından itibaren Almanya Federal Cumhuriyeti’ne bir
eyalet olarak dahil oldu. Saarland eyaletinin tarihsel geçmişinde Avrupa’nın yeniden inşaası
aşamasında Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan raporlarında yer alan tarihsel, ekonomik,
hukuksal durum ve perspektifler, Saarland’ın 1946 yılı ve 1957 yılı barışçıl kararlarına etkisi
önemlidir. Raporlarda yer alan tarihsel geçmiş, hukukun oluşumu ve uygulanması ile yerel
kaynakların ekonomik gelişime ve ekonomik cazibeye etkisi irdelenerek, 1935 yılında Nazi
dönemi Almanya’sının Saar’ın kendi topraklarına eklemlenmesi çabalarını anlaşılır
kılmaktadır. Bu bildiri Avrupa’da Fransa ve Almanya toprakları sınırları aralığında bulunan
Saar bölgesinin Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa Konseyi
tarafından bölgesel bütünleşme çerçevesinde yasal olarak yeniden yapılanma döneminde
ekonomik, hukuki ve tarihsel gelişimleri içermektedir. Ayrıca bu makale, tarafsız bir tarihe
ulaşmanın imkânsızlığı düşüncesiyle karma etnik yapıya ve kendi özgün kültürel bir
bölgenin yaratılmasında ulus-üstü tarafların yasal destekleri ile bölgesel bütünleşme ve
barışın sağlanabileceği örneğini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Avrupa, Saar Bölgesi, siyasi tarih, politik ekonomi, bütünleşme
MULTILATERAL INTEGRATION IN EUROPE:
SAAR REGION RESOLUTION AND RE-INTEGRATION
ABSTRACT
The Saar region is a semi-autonomous independent administrative area located between the
borders of France and Germany on the European continent, with its own local language and
established by the Versailles Peace Treaty signed after the First World War. After the Treaty
of Versailles, the region, which was ruled by France for a short period and passed to German
control after the Saar Plebiscite of 1935 year. And Saar region became independent
management as a protectorate at the end of the Second World War. In the process of
European restructuring, from 1957 year it was incorporated into the Federal Republic of
Germany as a province. The historical, economic, legal situation and perspectives contained
in the reports prepared by the Council of Europe at the stage of European reconstruction in
the historical past of the province of Saarland, and the impact of Saarland on the peaceful
decisions of 1946 and 1957 years, are important.
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The historical background contained in the reports examines the formation and application
of law and the impact of local resources on economic development and economic
attractiveness, making clear the efforts of Nazi-era Germany to articulate the Saar to its
territory in 1935 year. This statement of the boundaries of the territory of France and
Germany in Europe in the range of the Saar region after the first World War and Second
World War by the Council of Europe within the framework of regional integration in a period
of economic restructuring legally, legal and historical development. In addition, this article
sets out an example where regional integration and peace can be achieved with the legal
support of supranational institutes in the creation of a mixed ethnic structure and its own
unique cultural region with the idea of the impossibility of achieving a neutral history.
Keywords: Europe, Saar region, political history, political economy, integration
1. GİRİŞ
YİRMİNCİ YÜZYILDA AVRUPA SAVAŞLARINDA SAARLAND
Uluslararası İlişkiler disiplini, toplum bilim ve siyasi bilimlerin çalışma konularını oluşturan
bileşenleriyle; tarih, coğrafya, sosyoloji, siyaset, sanat gibi geniş araştırma alanlarının
bütünleşmesi olarak değerlendirilir. Avrupa kıtası 20.yüzyılda da iki kez büyük savaşlarla
sarsıldı. Birinci Dünya Savaşı, Avrupa’daki dört merkezi devlete karşı, Avrupa ve diğer
kıtalarda bulunan yirmiden fazla ülkenin katılımıyla gerçekleşen ve beraberinde çok önemli
sonuçlar doğuran kitlesel anlamda ilk büyük savaştır (Karabulut, 2014:57). İkinci Dünya
Savaşı ise 1939 yılıyla 1945 yılları arasında mihver devletleri—Almanya, İtalya ve
Japonya—ve müttefik güçler—Fransa, İngiltere, ABD, Sovyetler Birliği ve Çin arasındaki
uluslararası çatışmalar sürecidir.
Çalışmamızın ana ögesi olan Saarland, Almanya'nın batısında ve güneyinde Fransa ile
sınırlanan, Almanya’ya ait Rheinland bölgesinin batısında bulunan bir bölgedir. En büyük
yerleşim yeri, Saar nehri boyunca yerleşmiş olan Saarbrücken kentidir. Fransa ve
Lüksemburg'la sınırdaş olması nedeniyle bölge karışık etnik kökene ve Avrupa dillerine
sahip, ancak Almanca her zaman baskın bir dil ve kültürdü (E.W., 1952:300). Coğrafi olarak
Saarland, 2.570 km2'lik bir alanı ve 1935 yılı nüfusuyla 800.000 vatandaşa sahipti. Kuzeyde
ve doğu kısmında yer alan Rhineland bölgesi, 500 yıldan fazla kömür madenciliğiyle
topografyayı etkileyen özelliktedir. Saar bölgesinde ekonomik ve sosyal seviye Almanya
ulusal gelir dağılımında orta ve yüksek düzeydeydi. Kömür yataklarının işlenmesiyle sürekli
üretim ve istihdam gereksinimi olan bölgede, demir- çelik üretiminde teknik ustalık –
mühendislik ve ağır sanayi gelişimi yükselen değerlerdi. Uzun yıllar boyunca uçucu bitümlü
kömürlerin üretildiği bu önemli kömür madencilik havzası, Alman mühendisliğini ve metalmaden-çelik sanayi üretiminin ana kaynağıydı. Saar bölgesi kömür yatağı, kümülatif
kalınlığı 150 m'den fazla olan kaliteli kömür maden yataklarına sahiptir (EuroCouncil,
1952:186).
Saarland, hem birinci dünya savaşı hem de ikinci dünya savaşından doğrudan etkilenmiş bir
bölgedir. Çalışmamızda Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı süresince savaşan
karşıt devletler olan Fransa ve Almanya sınırları arasında yer alan Saarland bölgesinin,
savaşlardaki hukuki durumu ve nihai olarak çözümüne ilişkin gelişmeleri tarihsel kronoloji
içinde açıklayarak, Avrupa Konseyi tarafından bölgesel bütünleşme çerçevesinde yeniden
yapılanma döneminde ekonomik, hukuki ve tarihsel gelişmeleri içermektedir.
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Ayrıca bu makale, tarafsız bir tarihe ulaşmanın imkânsızlığı düşüncesiyle karma etnik
yapıya ve kendi özgün kültürel bir bölgenin yaratılmasında ulus-üstü tarafların yasal
destekleri ile bölgesel bütünleşme ve nihai çözüm olarak barışın sağlanabileceği örneğini
ortaya koymayı amaçlamıştır. Saarland’ın 1919 sonrasından 1957 yılları arasındaki siyasal
değişkenlikleri içeren statüsü ve plebisitleri, bu çalışmanın tarihsel sınırlarını
oluşturmaktadır.
2. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN SONRA SAARLAND: FRANSA VE
ALMANYA’NIN TUTUMLARI
Birinci Dünya Savaşı, 28 Haziran 1914’te Avusturya-Macaristan veliahtı Franz Ferdinand
ve eşi Sophie’ye düzenlenmiş olan suikast ile başlayan ve İtilaf devletleriyle İttifak devletleri
arasında pek çok cephede dört yıl süren bir savaştı (Erdoğan, 2016). Savaşı bitiren Versay
Antlaşması, Avrupa’da barışı sağlıyor olarak görünse de Avrupa’daki huzursuzluğu başlatan
yeni bir sürece neden olmuştur. Versay Antlaşması, 28 Haziran 1919’da Almanya ve İtilaf
Devletleri arasında imzalandı (Pollock, 1935:280). Paris Barış Konferansı’nda belirlenen
Versay Antlaşması şartları, ilk olarak Mayıs ayında Almanya’ya sunuldu. Alman Şansölyesi
ve diplomatları antlaşma koşullarına itiraz etmişlerse de İtilaf Devletleri bu itirazları dikkate
almayarak antlaşmayı kabul ettiler. Antlaşma 440 maddeden oluşmakta ve Avrupa
haritasında önemli değişikliklere neden oldu. Almanya’nın birçok açıdan (siyasi, ekonomik,
mali ve askeri) kayıp ve tazminatları kısaca şöyledir:
1. Eupen, Malmedy ve Moresnet, Belçika’ya; Alsace ve Lorraine ile Saar Bölgesi Fransa
yönetimine bırakıldı,
2. Poznan ve Batı Prusya, Polonya’ya terk edildi,
3.Danzig bölgesi, özerk bölge ilan edildi ve Milletler Cemiyeti yönetimine geçerek Freie
Stadt Danzig adını aldı,
4.Kuzey Silezya, 1921’de yapılan plebisit sonucu Polonya ile Almanya arasında
paylaştırıldı,
5.1920’de yapılan plebisit sonucu Schleswig bölgesi’nin kuzey kısmı Danimarka’ya
bırakıldı.
6.Ren nehri boyunca Alman askeri tatbikatlarına sınır getirildi,
7. Almanya, Avrupa’da komşu devletlerinin bağımsızlıklarını tanıdı,
8.Almanya, Afrika ve tüm denizaşırı topraklarından feragat etti,
9.Alman donanması, kara ordusu radikal olarak sınırlandırıldı,
10.Almanya’nın uçak, tank, uçak yapmasına yasaklama getirildi,
11.Almanya’da zorunlu askerlik hizmeti kaldırıldı,
12.Savaş tazminatı olarak önce 56 milyar dolar ödemesi talep edildi, ardından mutabakat
sağlanarak 33 milyar dolar ödenmesine karar verildi.
Almanya şansölyesi de dahil olmak üzere Versay, bir barış antlaşması olarak kabul edilmedi.
Birinci Dünya Savaşı'nın tüm yükünü Almanya'ya yükleyen "savaş suçu" maddesindeki
tazminatlarla Almanya'yı ekonomik felce uğratarak barış antlaşmasını esasen yirmi yıllık bir
ateşkese dönüştürdü (Sade ve Jamieson, 2019). Milletler Cemiyeti denetimine bırakılan
Saarland bölgesindeki zengin ve verimli kömür yatakları da Fransa’nın yönetimine
bırakılmıştı. Diğer yandan on beş yıl sonra yapılacak referandum sonucunda da Saarland
halkının kaderini tayin hakkı kararı alınmıştı. Birinci Dünya Savaşı sonrası Almanya’dan
ayrılmasıyla Saarland’da yenilginin tepkisiyle milliyetçi bir Alman diasporasının
oluşmasına yol açmıştır (Prinz, 2015: 1).
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30 Ocak 1933 tarihinde Almanya’da iktidara gelen Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi
(NSDAP), 1919 öncesi Alman topraklarının geri kazanımını hedefleyerek 13 Ocak 1935
tarihinde gerçekleşecek olan Saar plebisitinde, Alman diasporasının Almanya’ya katılması
yönünde yoğun propaganda çalışmaları yapmıştır (EuroCouncil, 1938: 42). NSDAP’ye
muhalif olan gruplar ise Almanya’nın denetiminde bulunmayan Saarland’a geçmiştir.
Saarland’da bulunan NSDAP’ye muhalif guruplar, referandumda Milletler Cemiyeti’nin
statükosunun sürdürülmesini desteklenmiştir. Bu süreç, Saarland’daki referandumun
NSDAP’nin muhaliflerine karşı siyasi bir yarış haline gelmesine yol açmıştır. Versay
Antlaşması’nın yürürlüğe girmesinden itibaren on beş yıllık bir sürenin sona ermesiyle, Saar
bölgesi vatandaşlarının hangi egemenlikte yaşamak istediklerini belirlemek için Saar
bölgesinde bir plebisit yapılması gerektiğini öngörmüştü. Saar plebisiti için tüm bölgede
halkının katılacağı aşağıda yer alan üç alternatif üzerinde bir oylama yapılmasına karar
verildi;
a) Mevcut antlaşma ile kurulan rejimin sürdürülmesi;
b) Fransa ile birlik olarak sürdürülmesi;
c) Almanya ile birlik olarak sürdürülmesi şeklindeydi.
Saarland’de ikâmet eden ve oylama tarihinde yirmi yaşından büyük her kişinin cinsiyet
ayrımı yapılmaksızın oy kullanması sağlanmıştı. Milletler Cemiyeti tarafından tüm tedbirler
alındı. Diğer şartlar, yöntemler ve oylama tarihi, Milletler Cemiyeti Konseyi tarafından
oylamanın özgürlüğünü, gizliliğini ve güvenilirliğini güvence altına alacak şekilde
belirlenmişti. Bu kararları içeren antlaşma 10 Ocak 1920'de yürürlüğe girmişti. Milletler
Cemiyeti Konseyi Ocak 1934'teki oturumunda Saar plebisit konusu değerlendirilerek,
plebisit için İtalya, Arjantin ve İspanya temsilcilerinden oluşan üç kişilik bir komite kuruldu.
Seçim için tarafsız hukuki düzenlilik sağlamak üzere uluslararası kriterler hesaplanmış,
özellikle olası farklı siyasi baskılara karşı halkı korumak için uygun araçların devreye
alınmasına dikkate edilmişti. Oylamanın güvenilirliğini etkileyecek herhangi bir tehdide
karşı Saar plebisit yönetim komisyonu tarafından düzen ile ilgili olarak acil önlemler almıştı.
Referandum sonucu %90,7 oranında Almanya’ya katılma kararı çıkmış (Reinhard, 1935:
49), Milletler Cemiyeti himayesinde devam etmek isteyenlerin yani statükoyu
destekleyenlerin oranı % 10 ve Fransa’ya katılımı destekleyenlerin oranı ise % 1’in altında
kalmıştır (Hughes, 1935). Referandum sonucunda Saarland, Almanya ile birleşmiştir.
Birleşmeyle birlikte Saarland’da Nazi yasaları hakim olmuştur. 1941 yılında da Saar ve
Lorraine, Alman yetkililer tarafından Gauwestmark adında bir idari birimde birleştirilmiştir
(Patterson, 1958:227). Referandum sonucu Saarland’lıların Almanya’ya katılma lehine oy
kullanmasıyla Saarland’daki statüko destekçilerinin Saarland’ı terk ettiği aktarılmıştır.
Referandumun ardından Josef Bürckel 1 Mart 1935'te Alman Reich'in yeniden bütünleşme
Komiseri olarak atanmış; Ren bölgesinde yeniden bütünlüğün sağlanıldığı düşüncesiyle 17
Haziran 1936'dan sonra adı Reichskommissar für das Saarland olarak değiştirildi (Callagher,
2014). Böylece Saarland, Nazi dönemi Almanya’ya katılan ilk bölge olmuştur (Wambaugh,
1935:42) ve Eylül 1939 yılına dek Saarland, Almanya’ya bağlı bir eyalet olarak varlığını
korumuştur.
3 . İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN SONRA SAARLAND
Versay Antlaşması'nın en önemli mirası, aşırı ağır yükümlülükler ile tedbirlerle Almanya'nın
askeri gücünü yeniden eline almasını engellemeyi amaçlayan "Drakonyan maddeleri"nin
ekonomik ve politik kriz yaratması oldu (Sade ve Jamieson, 2019).
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Bu kriz Hitler'in yükselişine yardımcı olarak İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasına ortam
hazırladı. Almanlar 1 Eylül’de batıdan ve kuzeyden Polonya’ya karşı taarruza geçmişti. 17
Eylül’de ise Kızıl Ordu Polonya’yı doğudan işgale başlamıştı. Almanya, 1930’larda
uyguladığı siyasetle ikinci bir dünya savaşının eninde sonunda kaçınılmaz olduğu
düşüncesini, diğer ülke siyasetçilerine de kabul ettirecek şekilde Avrupa kamuoyuna yön
vermişti (Çınar, 2014:189). Alman ve Ruslar arasında saldırmazlık paktı gereği her iki ordu
birbirlerine karşı pasif kalmışlardır. 12 Nisan 1939’da İngiliz ve Fransız hükümetleri
Almanya ve İtalya’ya karşı çevrelemeye başlamışlardı (Çınar, 2014:159). Tarihte Saar
Taarruzu olarak anılan, İkinci Dünya Savaşı'nın başlarında Fransızların, Saarland,
Almanya içerisine 7 Eylül ile 16 Eylül 1939 tarihleri arasında düzenledikleri bir kara
harekâtıdır. Fransız ordusunun planı dahilinde Almanya'nın diğer bölgelere nazaran daha
zayıf Batı cephesine çıkartma yaparak ve savaşın ileri aşamalarında işgal edilmiş
olan Polonya devletine destek vermekti. Fransa bu planı sorunsuzca uygulayarak hedefine
ulaştı. Almanya ise iki cephe arasında hızla toparlanarak, 17 Ekim günü Fransızlara karşı
güçlü bir karşı taarruz sonucu Saarland’i tekrar kontrolüne aldı. 8 Nisan 1940'tan sonra
Reichskommissar für die Saarpfalz olarak değişiklik yapıldı; ardından, 11 Mart 1941'den
sonra, Batı sınırı anlamına gelen "Westmark" da Reichsstatthalter yapıldı.
İkinci Dünya Savaşında çatışmaların ortasında savaşın ağır yıkımını yaşayan Saarland, Mart
1945'te Amerikan birlikleri tarafından kurtarıldı. İkinci Dünya Savaşında artık sona
geliniyordu. Şubat 1945'teki Yalta’da yapılan Yalta Konferansı'nda Fransa, Amerika
Birleşik Devletleri (ABD), Sovyetler Birliği ve Büyük Britanya'nın yanında dördüncü
müttefik kontrol gücü olarak belirlendi . Müttefikler, Almanya'yı, savaşın bitiminden sonra
askeri birlikleri tarafından işgal etmek ve yönetmek üzere olan farklı sektörleri kendi
aralarında paylaştılar. Fransız işgal bölgesi, ABD ve İngiliz askerlerinin arasında
Almanya'nın güneybatısında oluşturuldu. Fransız işgal bölgesi, taşkömürü yatakları ve ağır
sanayisi nedeniyle stratejik önemi olan Saarland'ı da içeriyordu (UNECE, 2019).
Almanya'nın Mayıs 1945'te koşulsuz tesliminin ardından, Amerikan askeri birlikleri
Temmuz 1945'te Saarland'ı Fransız birliklerine teslim ederek bölgeden ayrıldı. 30 Ağustos
1945'te geçici olarak bir Fransız askeri hükümeti kurularak, daha öncesinde Amerikan
askerleri tarafından geçici bir yönetim olarak kurulan Saar bölgesel konseyi feshedildi. O
andan itibaren, Saarland on yıl boyunca Fransız askeri ve siyasi yönetimi altında varlığını
sürdürdü (Carlson, 2016). Fransız hükümeti, Saarland'ı ekonomik ve parasal olarak
Fransa'ya bağlama amacıyla, 1946'nın başında Fransa, Saar madenlerini doğrudan ulusal
yönetim altına aldı. 1946 yılı sonunda Saar bölgesini bir gümrük sınırıyla Fransız işgal
bölgesinin geri kalanından ayırarak ulusal ekonomik sınırlarına dahil etti. 8 Kasım 1947'de,
daha önce halk tarafından seçilen bir kurucu meclis, Saarland için ilk eyalet anayasasını
kabul ederek 17 Aralık'ta yürürlüğe girdi. Eyalet anayasasının önsözünde, Saarland'ın
Almanya'dan bağımsızlığı, Fransa tarafından ulusal savunma ve dış ilişkiler algısı, Fransız
gümrük ve para/bankacılık yasalarının uygulanması, tek tip bir hukukla Fransızların denetim
ve düzenleme yasası Yüksek Komiserlik tarafından kabul edildi, uygulamaya alındı. Yüksek
Komiserler, Almanya'daki batılı Müttefik kontrol güçlerinin en yüksek temsilcileriydi.
Fransız askeri hükümeti devlet anayasası ile sona erdi. Saarland, Fransız denetimi altında
kısmi özerklik aldı.
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Bir zamanlar Nazi karşıtı olan ve sürgünden dönen Hıristiyan Halk Partisi'nden Johannes
Hoffmann, Saarland'ın ilk başbakanı oldu. Gilbert Grandval ise Fransız Hükümeti Yüksek
Komiserliği görevini devraldı. İlk eyalet anayasasına ilişkin müzakerelere paralel olarak,
Fransız frangı 20 Kasım 1947'de Saarland'da bir ödeme aracı olarak tanıtıldı. Birkaç ay
sonra, 1 Nisan 1948'de Saarland'ın Fransa ile para birimi ve gümrük birliği tamamlandı. Aynı
yıl Saarland kendi bayrağını aldı ve vatandaşları kendi vatandaşlık belgelerini aldı.
Saarland'daki durum, 1952'ye kadar başarılı bir sosyal politika ve ekonomik bir yükseliş ile
karakterize edildi. Savaş hasarının onarımı bazı durumlarda Almanya'dakinden daha
hızlıydı. Kültürel yaşamda olumlu gelişmeler oldu; Saarland Üniversitesi kuruldu ve Devlet
Tiyatrosu yeniden açıldı. Ancak Saarland halkının özgürlük hakları ciddi şekilde kısıtlandı;
parti özgürlüğü, basın özgürlüğü veya ifade özgürlüğü yoktu. Saarland'ın Almanya'ya
katılması lehinde konuşan siyasi partiler ve gazeteler yasaklandı veya yasal olarak izin hakkı
verilmedi. Saarland'ın geleceği sorunu, Federal Almanya Cumhuriyeti ile Fransa arasındaki
ilişkileri doğrudan etkiliyordu. Batı Avrupa ve Atlantik entegrasyonuna engel olarak
tanımlandığından 1954 yılı Paris Antlaşmaları çerçevesinde Saar Statüsü’nün Almanya
Federal Cumhuriyeti ve Fransa tarafından kabulü sağlandı. Saar Statüsü, Saarland'ın bir
Avrupa bölgesi olarak Batı Avrupa Birliği'nin kontrolü altında olmasını şart koşuyor ve
ekonomik olarak Almanya Federal Cumhuriyet ile çoklu bağlantılara 1945 yılından sonra
tekrar açılıyordu. Saarland 23 Ekim 1955 günü Saarland halkı için yapılan referandumla
Saar Statüsü’nün oylaması yapıldı. Referanduma katılım %97,5 oranında gerçekleşti.
Saarlandlıların yüzde 67,7'si tüzüğe karşı oy kullandı. Ancak Paris Antlaşmaları, Saar
Statüsü'nün reddedilmesi durumunda herhangi bir hüküm içermediğinden; referandumla
reddi sonrası, Saarland'ın demokratik partileri, Federal Almanya Cumhuriyeti'ne siyasi ve
ekonomik entegrasyon talep etti. Fransa bu talebi oylamanın siyasi bir sonucu olarak kabul
etti, ancak karşılığında ülke ekonomik garantiler ve tazminat talep etti. Sonuç olarak, Fransa
ve Federal Almanya Cumhuriyeti, 1956 baharında, aynı yılın 27 Ekim'inde Lüksemburg
Antlaşması ile sonuçlanan müzakerelere yeniden başladı. Fransa, ekonomik tavizler vaadiyle
1 Ocak 1957'de Saarland'ın Almanya Federal Cumhuriyetine ilhakını kabul etti. 1957
yılından bugüne dek Almanya Cumhuriyetinin bir eyaleti olan Saarland’da yaşam barış
içinde devam etmektedir.
4. SONUÇ
Saar Bölgesi, Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı dönemleri arasında savaşların
doğrudan siyasi yapıyı alt üst ettiği bir bölgedir. 1919 dan başlamak üzere 1957 yılına dek
üç kez Fransa, bir kez Milletler Cemiyeti, bir kez Amerikan askeri yönetimi ve iki kez de
Almanya yönetiminde varlığını sürdüren Saarland’da, nihai olarak ve tarafların rızasıyla
barışın sağlanması Avrupa Konseyi, önce Milletler Cemiyeti ardından Birleşmiş Milletler
ve Avrupa Ekonomik Topluluğu ortaklaşmasıyla sağlanmıştır. Savaşların sonunda yapılan
ve kendiliğinden barışı sağladığı düşünülen antlaşmaların kısa veya uzun vadede barışı
sağladığı her zaman görülmemiştir. Saarland örneğinde incelediğimiz üzere, 1919 yılı
yapılan Versay Antlaşması, Avrupa için orta ve uzun vadede bir barış sağlayamamıştır. Bir
ülkenin tüm savaş tazminatlarına mahkûm edilerek ülkesinin verimli kaynaklarının
bulunduğu bölgesinin işgali ise hiç değildir. Barış antlaşması, uzun vadede karşıtlıkların
giderilmesini içeren ve tarafların yok edilmesi amaçlı değil; tarafların sosyo psikolojik
etkilerinin dahi düşünüldüğü bir onarım süreci ve barış temelinde ortaklaşılması amaçlanan
maddeler bütünü olarak düzenlenebilmelidir.

658

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES & HUMANITIES
18-19 Sep, 2021 / MUŞ-TURKEY
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https:// www.ispecongress.org/
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

Saar bölgesinin Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa Konseyi ve
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) ön çalışması niteliğinde Fransız Dışişleri
Bakanı Jean Monnet tarafından hazırlanan plan gereği, bölgesel bütünleşme çerçevesinde
yasal olarak yeniden yapılanma döneminde ekonomik, hukuki ve tarihsel katkıları önce
Avrupa Barışı sonra dünya siyasi barışı açısından önemlidir. Birinci Dünya Savaşı sonrası
barış çabası ve arayışında girişimlerle başlayan, ancak ikinci dünya savaşı sonrasında 9
Mayıs 1950’de AKÇT, önce Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET), ardından Avrupa
bölgesinde uluslarüstü bir kurum statüsünde bulunan Avrupa Birliği (AB), bugün en azından
başta Avrupa kıtası olmak üzere barışı tesis edebilen ve Avrupa bütünleşmesinde hassasiyet
gösteren bir örgüt olarak varlığını sürdürmektedir.
Ulus-devletlerin dünya siyasi coğrafyasında var olduğu sürece tarafsız bir tarihe ulaşmanın
imkânsızlığı düşüncesi son derece kritiktir; bu bağlamda uluslararası örgütler yerel, bölgesel
ve küresel barışa ve çok taraflı uyuma katkılarına imkânlar elverdiği ölçüde çözüm
olabilmeye devam edeceklerdir.
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TÜRK – RUS İLİŞKİLERİNİN 100. YILINDA STRATEJİK YATIRIMLAR
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Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi,
Uluslararası İlişkiler Bölümü
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ÖZET
16 Mart 1921 günü Dostluk ve Kardeşlik Anlaşmasının Moskova’da Kremlin Sarayı’nda
imzalandığı gündür. 1920’de başlayan yeni dönem 2021 yılında gelişerek devam
etmektedir. Rusya’nın Türkiye’de enerji kaynaklarının dağıtımı ve nükleer enerji
santralinin kurulması projeleri, COVİD-19 pandemisine rağmen hız kesmeden devam
etmektedir. Projelerin iki ülke ilişkilerine stratejik etkisi, ekonomiye katkısı bu makale
çalışmasının ana konusudur. 1980’lerin ilk yarısında Perestroyka politikası ile kendi
sınırları dışında arayışlara giren Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği (SSCB)’de Türk
tarafının Türk EXIMBank kredileri ile başlayan yatırım/üretim/renovasyon çalışmaları,
2000’li yıllarda uzun vadeli dev ölçekli yatırım projeleriyle üst boyutlara taşındı. Halen
devam etmekte olan bu ‘stratejik yatırımlar’ ile Türkiye – Rusya ilişkileri, savunma sanayi - enerji sektörleri başta olmak üzere, yeni teknolojilerle yeni iş sahaları
oluşturmaya devam etmektedir. Türk Akımı, Rusya’daki dev doğalgaz rezervlerini
doğrudan Türkiye’nin doğalgaz dağıtım şebekesine bağlayarak Türkiye, güney
ve güneydoğu Avrupa için güvenilir yeni bir enerji kaynağı yaratarak; Yunanistan,
Bulgaristan ve Sırbistan’a doğalgaz ihracatı yapmak üzere inşaa edilen doğalgaz boru
hattıdır. Russkaya Kompresör İstasyonu, TürkAkım Boru Hattı üzerinden 31,5 milyar
metreküp doğalgazın iletilebilmesi için gerekli basıncı sağlayan taraftır. 2010 yılında
Türk ve Rus hükümetlerarası anlaşma uyarınca, Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi’nin
Ankara’da kurularak Akkuyu Nükleer Güç Sanayii (NGS)’nin inşaatı ve işletmenin
gerekli taraflarca yapımına başlanması kararı alınmıştır. 2017 yılında EPDK’dan, 15 06
2066 tarihine kadar geçerli olmak üzere elektrik üretim lisansı alınmasıyla NGS, 4800
MW elektrik üretimi yapması için Rosatom Devlet Atom Enerjisi Kuruluşu tarafından
kurulmaktadır. Türk Akımı ve Akkuyu Nükleer Santrali projeleri bu makalede çok
boyutlu etkileri ile incelenerek, Türkiye ekonomisine etkisi orta ve uzun vadeli olarak
değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Rusya, Akkuyu Nükleer Santrali, Türk Akımı, enerji
yatırımları
STRATEGIC INVESTMENTS IN THE CENTENARY OF TURKISH-RUSSIAN
RELATIONS
ABSTRACT
16 March 1921 is the day when the Treaty of friendship and brotherhood was signed in Moscow
at the Kremlin Palace. The new period, which began in 1920, continues by developing in 2021.
Russia's projects for the distribution of energy resources in Turkey and the establishment of a
nuclear power plant continue unabated despite the COVID-19 pandemic. The strategic impact
of projects on the relations of the two countries and their contribution to the economy is the
main topic of this article.
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Outside their own boundaries with the policy of perestroika during the first half of the 1980s
into the quest of Soviet Socialist Republics Union (USSR), beginning with the Turkish side in
the Turkish Eximbank loans investment/production/renovation, 2000s, long-term giant-scale
moved to the upper heights of the investment projects. With these 'strategic investments',
Turkey- Russia relations continue to create new business areas with new technologies,
especially in the defense- industry-energy sectors. Turkish Stream is a natural gas pipeline built
to export natural gas to Greece, Bulgaria and Serbia, creating a reliable new energy source for
Turkey, South and Southeast Europe by connecting huge natural gas reserves in Russia directly
to Turkey's natural gas distribution network. Russkaya compressor station is the side that
provides the necessary pressure for the transmission of 31.5 billion cubic meters of natural gas
through the Turkakim pipeline. In 2010, in accordance with the Turkish and Russian
intergovernmental agreement, it was decided to establish Akkuyu Nuclear Joint Stock
Company in Ankara and start the construction of Akkuyu Nuclear Power Plant (Akkuyu NPP)
and the construction of the enterprise by the necessary parties. In 2017, with the acquisition of
an electricity generation license from the Energy Market Regulatory Authority of Turkey, valid
until 15.06.2066, Akkuyu NPP is established by the Rosatom State Atomic Energy
Organization to produce 4800 MW of electricity. In this article, the Turkish Stream and Akkuyu
Nuclear Power Plant Projects will be examined with their multidimensional effects and their
impact on the Turkish economy will be evaluated in the medium and long term.
Keywords: Turkey, Russia, Akkuyu NPP, Turkakim, energy investments
1.GİRİŞ
16 Mart 1921 günü Dostluk ve Kardeşlik Anlaşmasının Moskova’da Kremlin Sarayı’nda
imzalandığı gündür. 1920’de başlayan yeni dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti ile
Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti (RSFSC)’nin, henüz egemen devlet statüsünde
olmadıkları bir zamanda karşılıklı iyiniyet ve güveni, diplomasi de ise ender bir tarihselliği
ifade eder. Her iki taraf, bir yandan kendi coğrafyalarında iç savaşı veriyor, diğer yandan
emperyalist güçlerin siyasi ve askeri müdahaleleriyle mücadele ediyorlardı. Tam da bu
dönemde Vladimir İlyiç Lenin’in ‘İyi Komşuluk’ anlayışı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün
‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ ilkesi ile birbirlerine dostluk eli uzattıkları dönemdir.
Hem Osmanlı hem de Çarlık coğrafyasında yeniden ve kendin olarak var olma anlayışıyla
Bağımsızlık ve Egemenlik’in kazanılması, ilk etapta sınır ötesi güvenlikle sağlanmış oldu. 1921
yılı antlaşmasının ardından 1922 de resmen ilan edilen Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği
(SSCB) 1991 yılına dek varlığını sürdürdü. 1921 Moskova Barış ve Kardeşlik Antlaşması, 18
Ağustos 1991’den bugüne Rusya Federasyonu ile Türkiye’nin başta diplomasi olmak üzere
çokyönlü iş birliğinin devamını sağlayan tarihi bir mirastır. 1980’lerin ilk yarısında Perestroyka
politikası ile kendi sınırları dışında arayışlara giren SSCB’de Türk tarafının Türk EXIMBank
kredileri ile başlayan yatırım/üretim/renovasyon çalışmaları, 2000’li yıllarda uzun vadeli dev
ölçekli yatırım projeleriyle üst boyutlara taşındı. Halen devam etmekte olan bu ‘stratejik
yatırımlar’ ile Türkiye – Rusya ilişkileri, savunma- sanayi- enerji sektörleri başta olmak üzere,
yeni teknolojilerle yeni iş sahaları oluşturmaya devam etmektedir.
Yeni Bölgeselcilik, neredeyse tüm sosyal etkileşim ağlarından etkilenebilirliği kabul eden bir
yaklaşımdır. Yeni Bölgeselcilik, iş birliği eğilimlidir; coğrafi alan, saha, ağların birden çok
konuyu kapsayan sosyal öğelerini ve paylaşım değerlerini kapsayan bir yaklaşımdır.
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‘Enerji’ ve ‘coğrafyası’ temelinde, Türkiye ve Rusya arasında geniş Karadeniz havzası ile
Türkiye için yeni enerji kaynağı araştırma alanı olan Ege ve Akdeniz havzalarında iş birliği ve
rekabet alanlarını tanımlamak, aralarındaki bölgesel işbirliği perspektiflerinin ekonomik ve
politik alanlarda da devamı bağlamında değerlendirilmelidir.
Bu makale çalışması, metodolojik olarak, Türkiye ve Rusya’da ‘enerji’ üzerine yayınlanmış
resmi kaynaklardaki bilgi ve veri taramasının özgün analizine dayanmaktadır. Çalışma alanı,
Türkiye ulusal ve Rusya federal sınırları olarak belirlenmiştir. 1991 sonrası dönemi «Yeni
Bölgeselcilik» (New Regionalism) yaklaşımıyla inceleyerek teorik ve metodolojik temelini
oluşturulmuştur. Bu yaklaşıma göre, bölgeler kendi ulusal plânlamaları ve stratejik hedeflerine
göre belirlediği çalışmalarına uygun olarak kendi başına dâhili veya harici olarak inşa edilen
aktörler olarak kabul edilir. Kesişim konusu, sadece coğrafi sınırları kapsamaz. Ulusal, bölgesel
ve küresel sosyal ve politik değişimlere ve değişkenliklere göre yeni kararlar, ortaklıklar veya
görüşmeler eklenebilir. Esnek ve dinamik bir yapıya sahiptir.
1.AVRASYA’NIN JEOPOLİTİK DENGELERİ: TÜRKİYE VE RUSYA ENERJİ
POLİTİKALARI
Avrasya, coğrafi olarak stratejik üstünlüklere sahip de-facto bir alandır. Avrasya bölgesi,
12.yüzyılda Orta Asya’da yerleşik olan Bozkır halklarından olan Kazak, Uygur, Rus, Türk,
Moğol, Yakut, Tacik, Tatar toplumları ile diğer toplumların bir arada yaşadığı doğal bir coğrafi
mekândır. Avrasyacılık ise, çok ulusluluğun, Asya halklarının, uluslarının anlaşılması ve
algılanmasından çok, ulusların kurduğu bölgesel ve sektörel ortaklıklar içinde varlığını
sürdüren; diğer yandan da siyasiler tarafından politik amaçlı kullanılan bir terim niteliğindedir
(Kılıçbeyli, 2008:76).
Beş yüzyılı aşkındır diplomatik ilişkiler yürüten Türkiye ile Rusya arasında 1920’li yıllardan
başlayan ve günümüzde en üst noktada devam eden iyi komşuluk ilişkileri mevcuttur. 1990’lı
yıllarda Türkiye ile Rusya arasında yaşanan Dağlık Karabağ Sorunu, Çeçenistan Sorunu, PKK
Sorunu, Uçak krizi gibi pek çok ciddi siyasi bunalım iyi komşuluk ilişkileri sayesinde
aşılabilmiştir (Purtaş, 2017:16). Türkiye için ise, ekonomisi için ihtiyaç duyduğu büyük çaplı
ekonomik potansiyele ve enerji kaynaklarına sahip olan, BM Güvenlik Konseyi’nin daimi
üyesi, büyük bir askeri ve ekonomik güç ve önemli bir komşu ülke olarak Rusya gözden
çıkarılamayacak bir ülkedir. Rusya açısından, Türkiye’nin boğazları kontrol etmesi,
Ortadoğu’da stratejik bir konumda önemli bir ülke olması ve gelişen ticari ilişkiler sebebiyle
Türkiye gözden çıkarılamayacak bir ülkedir (Özbay, 2012:356). Karadeniz havzasının çok
yüzyıllık iki etkin tarafı olan Türkiye ve Rusya’yı 21. yüzyılda sımsıkı bağlayan ‘ulusal çıkar’
merkezli ‘uluslararası ticaret’tir. Türkiye Cumhurbaşkanı R. T. Erdoğan tarafından sık sık dile
getirilen oyun teorisinde iki taraf içinde olumlu sonucu getiren ‘Kazan-Kazan’ varsayımı tam
da bu noktada gerçekleşir. İlk etapta hangi tarafın daha az veya çok kazanacağından çok,
‘ortaklığın oluşumu’ üzerine düşünülür burada. Oyun teorisi stratejik durumları ele almaktadır.
Grup içerisindeki her birey tarafından yapılan tercihler vasıtasıyla etkilenen bütün insan
gruplarındaki durumları gösteren oyun teorisinin odak noktası “karşılıklı işbirliği”dir (Aktan,
Bahçe, 2013:73). Her iki tarafın da kazandığı noktada, her iki taraf için de olumlu sonuca
ulaşılma olarak kabul görür. Taraflar aralarında vardıkları kararlara uyumu esas alırlar;
anlaşmaya uyma zorunluluğu koşulu sağlanır. Bunun nedeni, bir taraftan bu her iki taraf için
olabilecek en düşük noktadaki uzlaşı, diğer yandan en ideal sonuç olarak kabul edilmesidir.
Tarafların birbirlerine güvenlerinin çok az olduğu durumda bile, ‘kazan – kazan yaklaşımı’
etkili olabilecektir.
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Kazan – Kazan en kritik kararsızlık anında bile bazen en iyi strateji olarak kabul edilir. Sonuç
odaklı olması ve hemen uygulanabilirliği açısından genellikle her iki tarafın da istediklerinden
daha fazlasını almasıyla sonuçlanır. Kazan – Kazan yaklaşımı, sorun çözümünde oransal olarak
bakıldığında, dengeli bir dağılıma neden olmasa dahi, nihai olarak tarafların ‘karşılıklı
kazancı’nı ifade eder (Demir, 2008:64). Ve Rusya’nın coğrafi üstünlüğü durumundaki koşuldan
Türkiye kendi acil gereksinimini ihtiyacı olan ‘Enerji’ bulunmaktadır. Hem petrol hem de
doğalgaz halinde, ardından talep edilirse sıvılaştırılmış doğalgaz da mümkün olabilecektir.
Önce Türkiye’nin gereksinimini karşılamak, ardından Türkiye-ötesi enerji ihracını
gerçekleştirmek üzerine karşılıklı çok taraflı projeler müzakere edilir.
1980’lerin sonunda ticari-ekonomik iş birliği alanında başlayan resmi görüşmeler,
2000’lerin başında V. Putin’in Rusya Devlet Başkanlığı görevine gelmesiyle dinamizm
kazanmış; Türkiye’de ise R. T. Erdoğan’ın çoklu işbirliği konusundaki istekliliği ile
2020’lerde en yüksek düzeyde ‘çok taraflı stratejik ortaklık’a dönüşmüştür. Enerji’nin
vazgeçilmezliği ve artan kullanım alanıyla, her iki devlet te karşılıklı ekonomik çıkarları
gözeterek, ‘Yeni Bölgeselcilik’ bileşenleri, ulusal ideoloji ve rejimlerden arındırılmış olarak,
‘çözüm odaklı’, ‘diplomasi’, ‘hızlı karar’, ‘çıkar’, ‘işbirliği’ olgularıyla liberal düşünce
içinden geliştirilmiştir. Bu çalışmadaki bileşen taraf olan Rusya, dünyanın en büyük
kanıtlanmış doğal gaz rezervlerine sahiptir (Statista, 2021). 2019 itibarıyla, son dokuz yıldır
dört trilyon metreküpten fazla doğalgaz rezervine ve 38 trilyon metreküp fosil yakıtına sahip
olan Rusya’da, doğalgaz keşfi, çıkarılması, taşınması, kullanım tasnifi, ihracatı ve
tahsilatından Rusya’da kamu şirketi olan Gazprom sorumludur (Gazprom, 2021:22). Rusya
küresel ısınma ve ekolojik dengenin bozduğu kuzey buz denizi bölgesinde büyük ölçekli
petrol, doğalgaz geliştirme projelerini yine Gazprom üzerinden yürütmektedir. 2020 yılı
dönem değerlendirmesi yapan Gazprom yönetim kurulu Başkanı A. Miller, 2019 yılını ‘Beş
başarı’ ile tanımlayarak, bu başarılarından üçüncüsünün – Türk Akım olduğu açıklamıştır;
‘Dış pazarlardaki projelerimizin artmasıyla ihracat potansiyelimizi arttırdık ve bir değil, iki
yeni ihracat koridorunu başlattık – TürkAkım ve Sibirya'nın Gücü Boru hattı (Gazprom,
2020:14).
İki ülke arasındaki enerji ortaklığı incelendiğinde;
1. Mavi Akım. 15 Aralık 1997'de Rusya ve Türkiye hükümetlerarası ‘Mavi Akım’
anlaşmasını imzalandı. Anlaşma kapsamında Gazprom ve Türk BOTAŞ, 25 yıl boyunca
Türkiye'ye ‘Mavi Akım’ yoluyla 365 milyar m3 doğalgaz tedarik edilmesini öngören
sözleşme; Gazprom ve İtalyan Eni, Mavi Akım projesi mutabakatı çerçevesinde,
Hollanda'da Gazprom ve Eni tarafından özel amaçlı bir Rus-İtalyan ortak girişimi olan Blue
Stream Pipeline Company B. V. kuruldu. Halen, ortak girişim Beregovaya kompresör
istasyonu da dahil olmak üzere offshore doğalgaz boru hattı bölümüne sahiptir. Gazprom,
kara bölümünün sahibi ve operatörüdür. Blue Stream'in 396 kilometrelik kıyı bölümünün
inşaatı Eylül 2001'de başladı ve Mayıs 2002'de tamamen tamamlandı. Aralık 2002'de gaz
boru hattı devreye alındı. Gaz boru hattı üzerinden ticari doğalgaz arzı Şubat 2003'te başladı
(Gazprom, 2021 : 65).
2. Türk Akım. Rusya’daki dev doğalgaz rezervlerini doğrudan Türkiye’nin doğalgaz dağıtım
şebekesine bağlayarak Türkiye, güney ve güneydoğu Avrupa için güvenilir yeni bir enerji
kaynağı yaratarak; Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan’a doğalgaz ihracı sağlayacaktır.
Russkaya Kompresör İstasyonu, TürkAkım boru hattı üzerinden 31,5 milyar metreküp
doğalgazın iletilebilmesi için gerekli basıncı sağlayan taraftır. TürkAkım, en az 50 yıl
faaliyet gösterecek şekilde inşa edildi.
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Boru hatları Rusya kıyısındaki Anapa kenti yakınlarında başlar Trakya’daki Kıyıköy
beldesinde Türk kıyısına çıkar. Kıyıköy’deki alım terminalinden sonra, karadaki iki yeraltı
boru hattından biri Lüleburgaz’da Türkiye’nin mevcut doğalgaz şebekesine bağlanır; diğer
boru hattı ise güney ve güneydoğu Avrupa’ya gaz ihracı için Türkiye-Bulgaristan sınırına
uzanmaktadır.
3. Akkuyu Nükleer Enerji Santrali. 13 Aralık 2010 günü Türk ve Rus hükümetlerarası
anlaşma uyarınca, Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi’nin Ankara’da kurulması ve Akkuyu
NGS’nin inşaatı ve işletmenin gerekli taraflarca yapımına başlanması kararı alınmıştır.
2017 yılında EPDK’dan, 15 06 2066 tarihine kadar (49 yıl süre ile) geçerli olmak üzere
Elektrik Üretim Lisansı alındı. NGS, 4800 MW elektrik üretim gücü olarak planlanmıştır.
Bünyesinde bir atom reaktörü, uranyum zenginleştirme ve nükleer fizik ile ilgili farklı
bilimsel araştırma birimleri yer alır. Rosatom, dünyada nükleer teknoloji pazarında lider
kurum olarak, küresel pazarda uranyum zenginleştirmenin %40’ını ve nükleer yakıt
pazarının %17’sini elinde tutmaktadır. Mersin ili Akkuyu ilçesinde kurulan santralin, 2023
yılında aktif elektrik üretimine geçeceği planlanmıştır. Rusya Federasyonu'na bağlı kamu
şirketleri tarafından finanse edilerek inşa edilecek Akkuyu Nükleer Santrali'nin Türkiye’ye
maliyeti, 20 milyar dolar olarak açıklanmıştır (Enerji Atlası, 2016:67).
Gazprom Başkanı A. Miller, Türkiye topraklarında kullanım hakkı verilmesiyle, Türkiye'de
sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisi inşaatı ve yeraltı gaz depoları yatırımı yapacaklarını
açıkladı (Gazprom, 2021:18). Ancak bu konuda T.C. Enerji Bakanlığından herhangi bir
açıklama yapılmadı. LNG tesisi ve yeraltı gaz depolarının yapılması ile Türkiye enerji
istasyonu niteliğine kavuşabilecektir. Rus uzman I. Kanavin’e göre, ‘Türkiye'nin Rus petrol
ve doğalgaz transit tekelini kaybetmemesi ve Türkiye’nin ‘Enerji İstasyonu’özelliğini
koruması için, Karadeniz üzerinden kıyıdaş hiçbir ülkeye imkan vermemesi; Rusya ile
ortaklığının güçlü kalması rasyonel bir tercih olacaktır (Lapanoviç, Mihailenko, 2016:136).
Sonuç
Türkiye ve Rusya birbirleri için 2000’li yılların başından itibaren ‘Avrasya’nın iki kadim
ulusu’ olarak, başta enerji olmak üzere ‘Stratejik Ortaklık’ geliştirdikleri bölgesel
üstünlüklerinin farkında olan devletlerdir. Son 33 yılda Türkiye, Rusya Federasyonu’ndan
yaklaşık 400 milyar metreküp doğal gaz satın aldı. Özellikle sanayi üretiminde kesintisiz
kaynağın olmasıyla sürdürülebilir üretim ve ihracata yönelik üretimde katma değer
oluşumuna katkı sağlamıştır. ‘Yeni Bölgeselcilik’ yaklaşımında, Türkiye ve Rusya’nın
ortak devlet politikaları oluşturma kaygıları bulunmamaktadır. Hemen her Devlet Başkanlığı
Zirvesinde her iki devlet başkanı da konuyu ‘Türk-Rus İlişkileri’ çerçevesinde
değerlendirmektedir. Kıbrıs, Kırım Özerk Cumhuriyeti, Suriye İç Savaşı, Ukrayna, Ege kıta
sahanlığı, Doğu Akdeniz petrol ve doğalgaz aramaları çalışmaları gibi Türkiye’nin yakın
coğrafyasındaki gelişmelere ilişkin Türk ve Rus tarafları farklı görüş ve politik kararlara
sahiptir. Ancak 1936 yılında imzalanan Montrö Sözleşmesi’ne sadık kalarak Türk
Boğazları’nın korunması ve Karadeniz’in güvenliği konusunda her iki devlet de ortak tutuma
sahiptir. Türkiye yeni arz kaynaklarının çıkarılması doğrultusunda kara ve denizde
hidrokarbon arama ve üretim faaliyetleri yürütürken, Rusya ise asıl Kuzey Buz Deniz’inde,
Arktik bölgesinde çokuluslu ve yeni teknoloji denemeleriyle yeni hidrokarbon kaynaklarının
yeryüzüne çıkarılması uğraşısındadır. Arktik de çıkarılan doğalgaz, rahatlıkla Karadeniz’e
indirilerek Mavi Akım ve Türk Akım’ından uluslararası piyasaya arz edilebilecektir.
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Türkiye’nin sahip olduğu potansiyeli ve coğrafik üstünlüğü harekete geçirerek her iki devlet
için de katma değer yaratmak amacıyla Rusya ile gelişen bölgesel iş birliği, 2020 yılı dünya
pandemi yılı olmasına rağmen hız kesmeden devam etmektedir. 500 yılı aşkın süredir siyasal
ve diplomatik düzeylerde süregelen Türk-Rus ilişkileri karşılıklı iş birliğine özen ve kararlı
tutumlar stratejik öncelikli ortaklığa odaklanmış durumdadır. 2021 sonrasında da Türkiye ve
Rusya, enerji temelindeki güçlü iş birliğini, bölgesel sorunları ayrı tutarak enerji temelli
projelerle gerçekleştirebilme iklimine sahiptir.
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YÖNETİM BİÇİMİ – TERÖRİZM İLİŞKİSİ: AŞIRI SAĞ TERÖRİZME KARŞI
DEMOKRATİK POLİSLİK
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ARAS
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
ORCID: 0000-0001-8117-6574
ÖZET
Terörizmin demokratik toplumlarda mı, yoksa otoriter ya da totaliter hükûmetlerin iktidarda
olduğu toplumlarda mı daha fazla imkânlar bulabildiği konusunda görüş farklılıkları vardır.
Hâkim görüş demokrasinin terörizm için diğerlerinden daha fazla imkânlar sunduğu
yönündedir. Bu halde demokrasiyi dünya üzerinde yaygınlaştırmaya matuf çabaların altında
yatan niyetlerden birkaçının ülkedeki toplumsal gruplar arasında çatışmalar oluşturmak,
siyasal, sosyal ve ekonomik istikrarsızlıklar yaratmak, devletleri/hükûmetleri güçsüzleştirmek
vb. olduğu ileri sürülebilir. Nitekim bazı devletlerin hâlihazırda bir yandan demokrasiyi teşvik
etmeleri diğer yandan ise terörizme ve terör örgütlerine destekler vermeleri, demokrasinin bu
uğurda kullanılabileceğine dair iddiaları bir komplo teorisinin ürünü olmaktan çıkarmaktadır.
İnsanın yaşam kalitesinin artırılabilmesi için önemi haiz olan demokrasi, bazı toplumlarda
radikal fikirlerin oluşması için uygun zeminler sunabilir. Öyle bir zeminde radikalleşmeyi
hızlandırıp aşırıcı davranışları teşvik ederek toplumlarda azınlık durumunda bulunan
vatandaşlar ya da diğer gruplar aleyhinde aşırı sağ terörizmin gelişimini de kolaylaştırabilir.
Terörizmin bu türü özellikle kültürel çeşitliliğe sahip olan toplumlarda toplumsal
bütünleşmenin sağlanabilmesinin önündeki engellerden biridir. Bu nedenle özellikle bu tür
toplumlarda demokratik polislik hizmetleri önem kazanmaktadır. Ancak polislik hizmetlerinde
görev alacak olan kişilerin ideolojik kimlikleri, polislik hizmetlerini sunan kurumların yerleşik
kurumsal kimlikleri, ülkedeki toplumsal gruplar arasında “hâkim” durumda bulunan grupların
diğerlerine ilişkin algıları ve tutumları, tüm iyi niyetli çabalara rağmen, terörizmin bu türüyle
mücadeleyi zorlaştırabilir. Zorluklarına rağmen demokrasilerde iç güvenlik yönetimleri ve
polislik hizmetleri bu türdeki riskleri dikkate alan stratejilerin üretilmesi suretiyle
yapılandırılmalıdır. Başka bir ifadeyle özellikle çokkültürlü toplumlarda polislik hizmetleri
artık aşırı sağ terörizmle baş edebilecek nitelikte geliştirilmelidir. Çünkü aşırı sağ terörizmle
mücadele meselesi hükûmetler için bir meşruiyet meselesi iken, devletler ve toplumları için bir
beka meselesi olabilir.
Anahtar Kelimeler: Terörizm, Demokratik polislik, İç güvenlik, Aşırı sağ terörizm,
Terörizmle mücadele
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THE RELATIONSHIP ABOUT MANAGEMENT FORM – TERRORISM:
DEMOCRATIC POLICING AGAINST FAR RIGHT TERRORISM
ABSTRACT
There are differences of opinion in whether terrorism finds more possibilities in democratic
societies, authoritarian or totalitarian societies. The prevailing view is that democracy offers
more opportunities for terrorism than others. In this case, it can argue some of the underlying
intentions of the efforts to spread democracy around the world are to create conflicts between
social groups in the country, to create political, social and economic instability, to weaken
states/governments etc. As a matter of fact, the fact that some states are already promoting
democracy on the one hand and supporting terrorism and terrorist organizations on the other
hand makes the claims that democracy can be used for this purpose from being the product of
a conspiracy theory. Democracy, which is important for increasing the quality of life of people,
can provide suitable grounds for the formation of radical ideas in some societies. It can also
facilitate the development of far-right terrorism against citizens or other groups who are in a
minority position in societies by accelerating radicalization and encouraging extremist behavior
on such a ground. This type of terrorism is one of the obstacles to social integration, especially
in societies with cultural diversity. For this reason, democratic policing services gain
importance especially in such societies. However, the ideological identities of the people who
will take part in the police services, the established institutional identities of the institutions
providing the policing services, the perceptions and attitudes of the groups that are in a
"dominant" position among the social groups in state, may complicate the fight against this type
of terrorism despite all well-intentioned efforts. Despite their difficulties, internal security
administrations and policing services in democracies should be structured by producing
strategies that take into account such risks. In other words, policing services, especially in
multicultural societies, should be developed in a way that can cope with far-right terrorism.
Because of while the issue of the fight against far-right terrorism is a matter of legitimacy for
governments, it can be a matter of survival for states and their societies.
Keywords: Terrorism, Democratic policing, Internal security, Far-right terrorism,
Counterterrorism
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KİRLİLİK SIĞINAĞI HİPOTEZİNİN MINT ÜLKELERİ İÇİN TEST EDİLMESİ
Müge MANGA
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, İktisat Bölümü
ORCID: 0000-0003-2675-2182
ÖZET
Doğrudan yabancı yatırımların çevre üzerinde yarattığı etki hakkında hala mevcut literatürde
görüş birliği söz konusu değildir. Bu kapsamda çevre kirliliğinin teorik çerçevesi Kirlilik
Sığınağı hipotezi çerçevesinde genişletilmiştir. Kirlilik Sığınağı Hipotezine (PHH) göre
gelişmiş ülkeler, çevre düzenlemelerinin yetersiz olduğu gelişmekte olan ülkelere ticari ve
yatırım faaliyetlerini kaydırarak gelişmekte olan ülkelerin kirlilik sığınağa haline gelmesine
neden olmaktadır. Mevcut çalışmada, bu hipotezin MINT (Meksika, Endonezya, Nijerya,
Türkiye) ülkeleri için sınanması amaçlanmaktadır. MINT ülkeleri için 1990-2014 dönemine ait
veriler ile Kirlilik Sığınağı Hipotezinin test edilmesi amacıyla kurulan modelde, yatay kesit
bağımlılığı ve heterojenlik varsayımlarını sağlayan seriler ile uygulanabilen AMG (Augmented
Mean Group) yönteminden faydalanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, doğrudan yabancı
yatırımlar ile karbon emisyonu arasındaki ilişkinin negatif yönlü olduğu görülmektedir.
İlişkinin negatif yönlü olması kirlilik sığınağı hipotezinin aksine bu ülkelerde kirlilik hale
hipotezinin geçerli olduğunu, diğer bir ifadeyle, gelen doğrudan yabancı yatırımların karbon
emisyonunu azalttığını göstermektedir. Buna göre, bu ülkelerde doğrudan yabancı yatırımlar
gerçekleştirdiği teknolojik transferi ve karbon emisyonunu azaltan faaliyetler ile çevresel
düzenlemeye katkı sağlamaktadır. Bu çerçevede çeşitli yaptırımlar ile doğrudan yabancı
yatırımların ülke içerisine giriş konusunda desteklenmesi gerektiği önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Kirlilik Sığınağı Hipotezi, Çevresel Kuznets Hipotezi, MINT Ülkeleri,
İkinci Nesil Panel Veri Analizleri
TESTING THE POLLUTION HAVENS HYPOTESIS FOR MINT COUNTRIES
ABSTRACT
There is still no consensus in the existing literature about the impact of foreign direct
investments on the environment. In this context, the theoretical framework of environmental
pollution has been expanded within the framework of the Pollution Havens Hypotesis.
According to the Pollution Refuge Hypothesis (PHH), developed countries escape from
environmental regulations and shift their commercial and investment activities to
underdeveloped and developing countries where environmental regulations are lax, and as a
result, these places become pollution havens. In the current study, it is aimed to test this
hypothesis for MINT (Mexico, Indonesia, Nigeria, Turkey) countries. In the model established
to test the Pollution Shelter Hypothesis with the data of 1990-2014 for MINT countries, the
AMG (Augmented Mean Group) method, which can be applied with series providing the
assumptions of cross-sectional dependence and heterogeneity, was used. According to the
findings, it is seen that the relationship between foreign direct investments and carbon emissions
is negative. The negative direction of the relationship shows that contrary to the pollution haven
hypothesis, the pollution halo hypothesis is valid in these countries, in other words, incoming
foreign direct investments reduce carbon emissions.
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Accordingly, foreign direct investments in these countries contribute to environmental
regulation with their technological transfer and activities that reduce carbon emissions. In this
context, it can be suggested that foreign direct investments should be supported in terms of
entry into the country with various sanctions.
Keywords: Pollution Havens Hypotesis, Environmental Kuznets Hypothesis, MINT Countries,
Second Generation Panel Data Analysis
1. Giriş
Ülkeler tarafından gerçekleşen ekonomik faaliyetler çevre üzerindeki tahribatların artmasına
neden olmaktadır. Çevre kirliliği ile ekonomik faaliyetler üzerindeki değişimler arasındaki
ilişkiyi ele alan literatüre Grossman ve Krueger (1991)’ın çalışması önemli ölçüde katkı
sağlamıştır. Bu çalışmada, çevresel bozulma ile ekonomik büyüme arasında ters-U şeklinde
ilişkinin varlığı kabul edilmektedir (Grossman ve Krueger, 1991).
Çevresel Kuznets Hipotezi-EKC olarak adlandırılan yaklaşım önemli ölçüde literatürde tartışan
bir konudur. Bu alanda yapılan çalışmaların ortak noktası, çevresel kalitenin ekonomik
gelişmenin/büyümenin erken evrelerinde bozulduğu ve daha sonraki evrelerde düzeldiği
görüşüdür. Başka bir deyişle, çevresel baskı, gelişimin erken aşamalarında gelirden daha hızlı
artarken, daha yüksek gelir seviyelerinde GSYİH artışına göre yavaşlar. Buna göre ekonomik
büyümenin başlangıç aşamasında çevre kirliliği artmakta, belirli bir eşik değerinden sonra
azalmaya başlamaktadır. Çevresel Kuznets Eğrisi (EKC) hipotezi, farklı kirleticiler ve kişi
başına gelir arasında ters U şeklinde bir ilişki olduğunu varsayar, yani gelir arttıkça çevresel
baskı belirli bir düzeye kadar artar ve belirli bir seviyeden sonra azalır. Aslında bir ülke için
EKC hipotezinin test edilmesi bir ülkenin kalkınma seviyesi değiştikçe teknik olarak
belirlenmiş bir çevresel kalite ölçümünün nasıl değiştiğini ortaya koymaktadır (Dinda, 2004).
Çevre kirliliği üzerine literatürde yer alan bir diğer yaklaşım, uluslararası ticaret ve yatırım
faaliyetlerinin etkisini ortaya koyan Kirlilik Sığınağı (Cenneti) Hipotezi (pollution haven
hypothesis-PHH)’dir. Bu hipoteze (PHH) göre gelişmiş ülkeler, çevre düzenlemelerinin katı
uygulamalarından kaçarak, ticari ve yatırım faaliyetlerini çevre düzenlemelerin esnek olduğu
gelişmekte olan ülkelere kaydırmakta ve bunun sonucunda bu yerler kirlilik sığınağı diğer bir
ifade ile kirlilik cenneti haline gelmektedir. Dolayısıyla gelişmiş ülkeler, uluslararası ekonomik
faaliyetleri gelişmekte olan ülkelere doğru kaydırdıkça kendileri ‘temiz’ üretim yapısıyla ticari
hayatlarına devam ederken, faaliyetlerin gittiği ülkeler kirliliğin arttığı yerler haline
gelmektedir. Bu durum EKC hipotezi kapsamında ele alındığında küresel açıdan kirliliğin
aslında başka bölgelere aktarılması anlamına gelmektedir (Cole, 2004).
2. Literatür Özeti
Mevcut literatürde, çevresel kirliliği, ekonomik büyüme ve doğrudan yabancı yatırımlar
arasındaki ilişkiyi ele alan birçok çalışma yer almaktadır. Bu çalışmalarda, farklı ülke grupları
ve zaman periyodu için yapılan ampirik analizler ile bahsigeçen değişkenler arasındaki ilişkinin
ele alındığı görülmektedir. Son dönemlerden yapılan çalışmalardan, Mujtaba ve Jena (2021)’de
1986-2014 yıllar arasındaki Hindistan ekonomisi için karbon emisyonu ile ekonomik büyüme
arasındaki ilişki analiz edilmektedir. Yapılan çalışmada, Çevresel Kuznets hipotezinin (EKC)
geçerli olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.
Bulus ve Koc (2021) çalışmasında, 1970-2018 dönemindeki Kore için Kirlilik Sığınağı
hipotezinin geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
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Bulut vd. (2021) çalışmasında 1970-2016 dönemindeki Türkiye ekonomisi için Kirlilik
Sığınağı ve Çevresel Kuznets Hipotezinin geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Pao ve Tsai (2011), çalışmasında, 1980-2007 dönemindeki BRICS ülkeleri için CO2
emisyonunu, enerji tüketimini, doğrudan yabancı yatırımı ve GSYH değişkenleri kullanılarak
ekonomik büyüme ve finansal gelişmişliğin çevresel bozulma üzerindeki etkileri analiz edilip
kirlilik sığınağı hipotezinin geçerli olduğunu tespit edilmiştir.
Yıldırım vd. (2017)’de Türkiye’de 1974-2013 dönemi için ARDL yöntemi ile ARDL testi
sonucunda artan ekonomik büyüme ve enerji tüketiminin çevresel kirliliği arttırdığı bulgusuna
ulaşılmıştır. Buna karşın, doğrudan yabancı yatırımlardaki artışın belirli bir düzeye kadar
karbondioksit emisyonunu arttırdığı görülmüştür. Belirli bir düzeyden sonra ise doğrudan
yatırımlardaki artış çevre kirliliğini azaltmaktadır.
Nawaz vd. (2021) çalışmasında, 1990-2017 dönenindeki Güney Asya ülkeleri için Çevresel
Kuznets Hipotezinin reddedilmesiyle birlikte, Kirlilik Sığınağı hipotezinin ise geçerli olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.
Özsoy (2015)’de 1960- 2010 yılları için ülkeler gelir düzeylerine göre çeşitli gruplara ayrılarak
ekonomik büyüme ve serbest ticaretin çevre kirliliği üzerindeki etkisini incelemiştir. Yapılan
çalışmada, ekonomik büyüme ile karbon emisyonu arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu
sonucuna varılmıştır. Ayrıca, kirlilik sığınağı hipotezinin geçerli olduğu, az gelişmiş ülkelerde
ise kirlilik sığınağı hipotezinin daha güçlü olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Oktavilia vd. (2017)’de için 1975-2014 döneminde Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur
ve Tayland ülkelerinde, Singapur için Çevresel Kuznets hipotezinin geçerli olduğu ve Singapur
hariç ticari açıklığın karbon emisyonunu arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır.
Lau vd. (2014) çalışmasında, 1970-2018 dönemi için Malezya ekonomisinde çevresel Kuznets
hipotezinin geçerli olduğunu ve doğrudan yabancı yatırımlar ile dışa açıklığın karbon
emisyonunu pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
Kisswani ve Zaitouni (2021) çalışmasında, 1971-2014 dönemi için Malezya, Filipinler,
Singapur, Tayland için yapılan analiz sonucunda, sadece Filipin’de Kirlilik Sığınağı hipotezinin
kabul edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Nguyen ve Ho (2021) çalışmasında, Güney Asya
ülkelerindeki 1996-2013 dönemi için Kirlilik Sığınağı hipotezinin geçerli olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
3.Veri, Model ve Yöntem
Bu çalışmada 1990-2014 dönemi içerisinde MINT (Meksika, Endonezya, Nijerya, Türkiye)
ülkelerindeki CO2 emisyonu ile ekonomik büyüme ve doğrudan yabancı yatırımlar (FDI)
arasındaki ilişkinin yönünün ve niteliğinin test edilmesi amaçlanmıştır. Çevresel Kuznets
(EKC) ve Kirlilik Sığınağı Hipotezinin test edilmesi amacıyla kurulan ampirik model ise Cole
(2004) çalışması takiben;
LnBCO C

δ0

δ LnGDP,

δ LnGDP2,

δ LnFDI,

ε,

(1)

şeklinde oluşturulmuştur. Modeldeki değişkenler CO2; karbon emisyonunu temsil etmektedir,
GDP; kişi başına gayri safi yurt içi hasılayı, GDP2 ise kişi başına düşen gayri safi yurt içi
hasılanın karesini ve FDI ise doğrudan yabancı yatırım girişlerinin GSYİH içindeki payını
vermektedir. Modelde kullanılan verilerin tamamı Dünya Bankası veritabanından elde
edilmiştir.
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Modeldeki değişkenlerin uzun dönemde ilişkinin test edilmeden ilk olarak seriler arasındaki
yatay kesit bağımlılığının sınanması gerekmektedir. Yatay kesit bağımlılığının sınanmasında
Pesaran (2004) tarafından oluşturulan ve ADF regresyonu tahmininde elde edilen bulguların
kullanıldığı CD testinden yararlanılmıştır. Analizde yatay kesit bağımlılığının sınanmasından
sonra eğimin homojenliği testi uygulanmaktadır. Bu çerçevede Swamy (1970) testinden
faydalanılmıştır.
Modelde gösterilen serilerin birim kök testi için birimler arasında yatay kesit bağımlılığı olması
halinde hesaplanabilen ve Pesaran (2007) tarafından türetilmiş yatay kesit genişletilmiş ImPesaran-Shin (Cross-Sectionally Augmented IPS-CIPS) testinden yararlanılmıştır. CIPS testi,
Pesaran (2007) tarafından geliştirilmiş olan CADF (Cross-Sectional Augmented Dickey-Fuller)
testinin türetilmiş halidir. Değişkenler arasındaki ilişkinin testi Bond ve Eberhardt (2013)
tarafından türetilen Augmented Mean Group (AMG) tahmincisi ile hesaplanmıştır.
4. Ampirik Bulgular
Yapılan analiz çerçevesinde modeli meydana getiren seriler için uygulanan yatay kesit
bağımlılığı testi bulguları tablo 1’de yer almaktadır.

CD

Tablo 1. Yatay Kesit Bağımlılığı Bulguları
lnGDP
lnGDP2
lnCO2
8.619***
10.584***
10.601***
Not: ***, %1 anlamlılık düzeyini belirtmektedir.

LnFDI
7.475***

Elde edilen sonuçlar, belirlenmiş serilerde yatay kesit bağımlılığı diğer bir ifadeyle ülke
ekonomilerinde ekonomik ve finansal anlamda bağlantıların olduğunu göstermektedir. Tablo
2’de ise ülke ekonomilerinde kendilerine özgü dinamiğe sahip olup olmadığını ortaya koyan
Swamy testi sonuçları gösterilmektedir.
Tablo 2. Swamy Homojenlik Testi Bulguları
LnCO2
LnGDP
LnGDP2
LnFDI
Test
İstatistiği

1315.70***

1867.44***

2083.66***

76.24***

Not: ***, %1 anlamlılık düzeyini belirtmektedir.
Swamy testine göre sıfır hipotezi reddedildiğinde kesitlerin heterojen olduğu anlaşılmaktadır.
Elde edilen sonuçlara göre uygulanan birim kök testi ve tahminci seçiminde panel grubunu
oluşturmakta olan seriler arasında yatay kesit bağımlılığının olduğu ve parametrelerin heterojen
varsayımları söz konusu olduğunda kullanılan birim kök sınamasında CIPS testinden
yararlanılmıştır. Tablo 3’te elde edilen birim kök sınamasının bulguları gösterilmektedir.
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Tablo 3. Birim Kök Testi Bulguları
CIPS Birim Kök Testi
Düzey
Değişkenler
1.Farkında
Seviyede
-2.070
-4.793***
lnCO2
lnGDP

-1.667

-3.946***

lnGDP2

-2.068

-3.898***

-2.091
-5.145***
LnFDI
Not: ***, %1 anlamlılık düzeyini belirtmektedir. Kritik değerler: %10; -2.12, %5; -2.25, %1;
-2.51.
Yapılan testin sonucuna göre lnCO2, lnGDP ve lnGDP2 ve LnFDI değişkenleri düzeyde değil
farklarının alınmasıyla birinci farklarında durağanlık I(1) göstermektedir. Tablo 4’te (1)
numaralı denklemdeki değişkenler arasındaki ilişkinin katsayısının belirlenmesi amacıyla
kullanılan AMG testi sonuçları gösterilmektedir.
Tablo 4. AMG Katsayı Tahmincisi Sonuçları
LnGDP
LnGDP2
LnFDI
10.651 ***
3.5867
-1.3167 *** 0.4824***
-0.0185
0.1125*
Not: *, *** sırasıyla %10, %1 anlamlılık düzeyini göstermektedir. (a) katsayıyı (b) ise standart
hatayı göstermektedir.
Elde edilen bulgulara göre, MINT ülkelerinde karbon emisyonu ile ekonomik büyüme arasında
pozitif yönlü bir ilişki söz konusudur. Ayrıca bahsigeçen ülkelerde Çevresel Kuznets Hipotezi
de geçerlidir. Diğer bir ifadeyle bu ülkelerde ekonomik büyümeye paralel olarak karbon
emisyonu ilk aşamalarda artarken, belirli bir gelir seviyesinden sonra artan ekonomik
büyümeye paralel olarak azalmaktadır. Doğrudan yabancı yatırımlar ile karbon emisyonu
arasındaki ilişkinin negatif yönlü olduğu görülmektedir. İlişkinin negatif yönlü olması kirlilik
sığınağı hipotezinin geçerli olmadığını, tam tersi bu ülkelerde kirlilik hale hipotezinin geçerli
olduğunu, diğer bir ifadeyle, gelen doğrudan yabancı yatırımların karbon emisyonu azalttığını
göstermektedir.
5. Sonuç
Bu çalışmada 1990-2014 dönemi içerisinde MINT (Meksika, Endonezya, Nijerya, Türkiye)
ülkelerindeki karbon emisyonu ile ekonomik büyüme ve doğrudan yabancı yatırımlar (FDI)
arasındaki ilişkinin yönünün ve niteliğinin test edilmesi amaçlanmıştır. Kurulan model ile
ayrıca, Çevresel Kuznets (EKC) ve Kirlilik Sığınağı Hipotezinin test edilmesi de amaçlanmıştır.
Yapılan çalışanın analiz kısmında ilk olarak Pesaran (2004) tarafından geliştirilen yatay kesit
bağımlılığı ve Swamy (1970) tarafından ortaya konulan eğim homojenliği testi uygulanmıştır.
Bunun sonucunda panel grubunu oluşturan seriler arasında yatay kesit bağımlılığı ayrıca
serilerin heterojen olduğu tahmin edilmiştir. Heterojen ve yatay kesit bağımlılığının söz konusu
olduğu seriler için yapılan CIPS birim kök testi sonucunda serilerin birinci farkında durağan
olduğu görülmektedir.
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Uygulanan AMG tahmincisi sonuçlarına göre ise, bu ülkelerde Çevresel Kuznets hipotezi
hipotezi, geçerli iken, kirlilik sığınağı hipotezi geçerli değildir. Buna göre, bu ülkelerde
doğrudan yabancı yatırımlar gerçekleştirdiği teknolojik transfer ve emisyonu azaltan faaliyetler
ile çevresel düzenlemeye katkı sağlamaktadır. Bu yönde atılacak adımlar çevresel kalitenin
arttırılması için önerilebilir.
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İNSANİ GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ
İLE ÇEVRE KİRLİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ:G7 ÜLKELERİ ÜZERİNE AMPİRİK
BİR ANALİZ
Müge MANGA
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, İktisat Bölümü
ORCID: 0000-0003-2675-2182
ÖZET
Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması aşamasında özellikle vurgu yapılan noktalardan biri
çevre kirliliğinin olabildiğince düşük tutulmasıdır. Konu üzerine yapılan çalışmalarda kalkınma
göstergeleri ile çevre kirliliği arasındaki ilişkinin yönü ve boyutunun ülkeden ülkeye farklılık
gösterdiği görülmektedir. Bu çalışmada, 1990-2018 dönemine ait veriler ile G7 ülkeleri
(Almanya, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Kanada) için kalkınmanın önemli
göstergelerinden biri olan insani gelişmişlik endeksi ile çevre kirliliği arasındaki nedensellik
ilişkisi analiz edilmektedir. Çevre kirliliğini temsilen karbon emisyonundaki artış,
sürdürülebilir kalkınma için ise insani gelişmişlik endeksi verilerinden faydalanılmıştır.
Yapılan nedensellik ilişkisinin analiz edilmesinde Kónya (2006) tarafından geliştirilen
Bootstrap panel nedensellik analizi kullanılmıştır. Elde edilen analiz bulgularına göre, İtalya
için karbon emisyonu ile insani gelişmişlik endeksi arasındaki nedensellik ilişkisini çift yönlü
ayrıca, ABD, İngiltere, İtalya ve Kanada’da karbon emisyonundan insani gelişmişlik endeksine
doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi söz konusudur. Bu durum nedensellik ilişkisi söz konusu
olan ülkelerde karbon emisyonunun azaltılması yönünde atılacak olan adımların insani
kalkınma endeksi üzerinde de etki yarattığı anlamına gelmektedir. Ayrıca, bu çerçevede çevre
kirliliğinin azaltılmasına yönelik atılacak adımların ülkelerin kalkınma süreçlerini
destekleyeceği de söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: İnsani Gelişmişlik Endeksi, Çevre Kirliliği, Kónya Nedensellik Testi
THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN DEVELOPMENT LEVEL AND
ENVIRONMENTAL POLLUTION: AN EMPIRICAL ANALYSIS ON G7
COUNTRIES
ABSTRACT
One of the points that is especially emphasized at the stage of ensuring sustainable development
is to keep environmental pollution as low as possible. In the studies on the subject, it is seen
that the direction and size of the relationship between development indicators and
environmental pollution differ from country to country. In this study, the causality relationship
between the human development index, which is one of the important indicators of development
for the G7 countries (Germany, USA, United Kingdom, France, Italy, Japan, Canada) and
environmental pollution, is analyzed with the data of the period 1990-2018. The increase in
carbon emissions to represent environmental pollution and the human development index data
for sustainable development were used. Bootstrap panel causality analysis developed by Kónya
(2006) was used to analyze the causality relationship. The analysis findings show that there is
a bidirectional causality relationship between carbon emissions and the human development
index for Italy, and a one-way causality relationship from carbon emissions to the human
development index in the USA, England, Italy and Canada.
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Accordingly, it can be said that the steps to be taken to reduce carbon emissions also have an
impact on the human development index. In this context, it can be said that the steps to be taken
to reduce environmental pollution will support the development processes of countries.
Keywords: Human Development Index, Environmental Pollution, Kónya Causality Test
1.Giriş
Günümüz ekonomilerinde çevrede birçok sorun, zorluk ve fırsat bir arada bulunmaktadır. İnsan
davranışları, ekonomik faaliyetler ve beraberinde gelen kültürel davranışlar tüm yönüyle çevre
üzerinde bir baskı yaratmaktadır. Sürdürülebilir kalkınmanın tatmin edici boyutta sağlanması
sosyal, çevresel ve ekonomik oluşumların birlikte ele alınmasını gerekli kılmaktadır (Ogboru
ve Anga, 2015). Ekonomik kalkınma üzerine yapılan çalışmalarda kalkınma düzeyinin temsil
edilmesi amacıyla insani gelişme endeksi kullanılmaktadır. Bu şekilde endeks kullanılmasında
daha karmaşık ve güvenilir ekonomik kalkınma ölçütlerinin kullanımına ilişkin halen mevcut
olan boşluğu doldurulması amaçlanmaktadır (Sezgin, vd. 2021). UNDP (Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı) tarafından sağlanan insani gelişme, insani beklentilerin ve tercihlerin
gelişimini ifade etmektedir (Hossain ve Chen, 2021). İnsani gelişmişlik endeksi (İGE), bir
ülkenin kalkınmasını değerlendirmek için tek başına ekonomik büyümenin değil, insanların ve
onların yeteneklerinin nihai kriter olması gerektiğini vurgulamak için kullanılmaktadır. İGE
aynı zamanda kişi başına GSMH’si aynı düzeye sahip iki ülkenin nasıl farklı insani gelişme
sonuçları elde edebileceğini baz alarak ulusal politika seçimlerini sorgulamak için de
kullanılabilir. Bu zıtlıklar, hükümet politikası öncelikleri hakkında tartışmaları canlandırabilir.
İGE, insani gelişmenin temel boyutlarındaki ortalama başarının özet bir ölçüsüdür. Bu ortalama
başarı, uzun ve sağlıklı bir yaşam, bilgili olmak ve iyi bir yaşam standardına sahip olmak
şeklinde üç farklı boyutu ele almaktadır. İGE, üç boyutun her biri için normalleştirilmiş
endekslerin geometrik ortalamasını göstermektedir (UNDP, 2021).
İGE, bireylerin yaşam standartları hakkında bilgi vermesi dolayısıyla, İGE’nin yükseltilmesi
her ulusun amacına dönüştürülmektedir. Ulusların sürdürülebilir büyümesi ile ilgili olarak,
karar vericilerin sosyal, çevresel ve ekonomik olmak üzere üç koşulu da düşünmeleri
önkoşuldur: Bununla birlikte, önceki analizlerde, ekonomik büyümenin çevre kirliliği
üzerindeki etkisine odaklanılarak insan refahı üzerindeki etkilerinin ölçülmesi göz ardı
edilmiştir. Ayrıca, karbon emisyonları ve insani gelişme arasındaki ilişkiyi incelemek, karar
vericilere daha fazla kanıt sağlayacağından ötürü önemli politik önerilerin ortaya çıkmasına
olanak sağlamaktadır (Hossain ve Chen, 2021).
Costa vd. (2011) çalışmasında, İGE ve karbon emisyonu arasındaki değişimler birlikte ele
alınarak fosil enerji kaynaklarının yakılmasından kaynaklı ortaya çıkan karbon emisyonu ile
insani gelişme arasındaki ilişkinin zamana bağlı olarak arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Costa vd.
(2011)’ e göre, düşük maliyetli ve verimli teknolojiye dayalı olarak yerli üründe yüksek
büyümeyi hedefleyen “fosil” kalkınma yolu, yoksulluk oranını önemli ölçüde düşürmüş olsa da
bu büyüme stratejisi gelecekteki iklim hedefleriyle son derece uyumsuzdur (Costa, 2011). İklim
değişikliğinde oluşan değişikler ve tehdit düzeyindeki oluşumlar doğrudan bireylerin yaşam
standartlarını etkileyen bir durumdur. Sıcaklık artışları, yağışlar, sel ve kuraklık gibi oluşumlar
doğrudan sosyal hayatı etkilemekle birlikte bireylerin yaşam beklentisini, eğitim seviyesini ve
sağlıklı yaşam hedeflerinin sekteye uğramasına neden olur. Bu çerçevede mevcut çalışmada,
G7 ülkeleri için karbon emisyonu ile İGE arasındaki ilişki ele alınmaktadır. Çalışmanın ilk
bölümünde İGE’nin tanımı ve İGE ile karbon emisyonu arasındaki ilişki üzerine genel
değerlendirmelere yer verilmektedir.
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Çalışmanın ikinci bölümünde literatür özetine, üçüncü bölümde, model veri ve yöntem kısmına,
dördüncü bölümde elde edilen bulgulara yer verilmektedir. Sonuç kısmında ise elde edilen
bulgular dahilinde çeşitli değerlendirmelerde bulunulmaktadır.
2. Literatür Özeti
Çevre kirliliğinin dolaylı ve doğrudan etkilerini ele alan çalışmalarda ağırlıklı olarak çevre
kirliliği ve ekonomik büyümenin uzantısı olan kavramlar ile olan ilişkisinin ele alındığı
görülmektedir. Kalkınma göstergelerinden İGE ve karbon emisyonu arasındaki ilişkiyi ele alan
çalışmaların bu çerçevede azınlıkta olduğu söylenebilir.
Asongu vd. (2017) çalışmasında, bilgi iletişim düzeyindeki gelişmelere bağlı olarak oluşan
karbon emisyonun kalkınma göstergeleri üzerindeki etkisi 44 Sahra-Altı Afrika ülkeleri için
GMM yöntemi ile tahmin edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, karbon emisyonunun kalkınma
göstergeleri üzerinde negatif yönlü etkileri söz konusudur. Bu etkiler bilgi iletişim araçlarındaki
gelişmeler ile arttırabilir. Shanty vd. (2018) çalışmasında 2010-2015 dönemleri arasındaki
Endonezya’nın 31 yerleşim yeri için insani gelişme endeksi ile çevre arasındaki ilişki iki farklı
model yardımıyla analiz edilmektedir. Yapılan analiz sonucunda, Endonezya'da ekonomik
büyüme, çevre kalitesi ve küreselleşmenin insani gelişimi olumlu, yoksulluk ve nüfus
yoğunluğunun ise olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Endonezya'da insani gelişim çevre
kalitesi üzerinde olumlu etkiye sahipken, ekonomik büyüme, küresel ticaret, yoksulluk ve nüfus
yoğunluğu değişkenleri üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. Hossain ve Chen (2021)
çalışmasında, Bangladeş’deki 1990-2018 yılları arasındaki veriler ile Tapio ayrıştırma modeli
uygulanarak İGE ve CO2 emisyonları arasındaki ayrıştırma etkisi incelenmektedir. Bulgulara
göre, Bangladeş'te 1990 ve 2018 yıllarına ilişkin İGE ve CO2 emisyonları arasında zayıf bir
ayrışma ilişkisi söz konusudur. Akbar vd. (2021) çalışmasında, 33 OECD ülkesindeki 20062016 dönemi için sağlık harcamaları, karbon emisyonu ve insani gelişme endeksi arasındaki
ilişki ele alınmaktadır. Her üç değişken arasındaki nedensellik ilişkisinin tespit edildiği
çalışmada, CO2 emisyonlarından ile İGE’ye doğru tek ve negatif yönde ilişkisinin varlığı
tahmin edilmiştir. Bu durum, karbon emisyonlarının seçilen ülkelerde insan sağlığını ve
zindeliğini önemli ölçüde bozduğunu ve insani gelişmişlik düzeyini düşürdüğü anlamına
gelmektedir.
Bieth (2021) çalışmasında, 6 ASEAN ve Japonya ülkeleri için ekonomik büyüme ve insani
gelişme endeksinin karbon emisyonu üzerindeki etkisi test edilmektedir. Buna göre, insani
gelişme endeksi karbon emisyonunu arttırmaktadır. Maji (2019)’da 42 sahra Altı Afrika ülkesi
için GMM yöntemi ile insani gelişme endeksinin karbon emisyonu üzerindeki etkisi test
edilmektedir. Buna göre, insani gelişme endeksindeki artış karbon emisyonunu azaltmaktadır.
Sezgin vd. (2021)’de G7 ve BRICS ülkeleri için insani gelişme ve karbon emisyonu arasındaki
ilişki test edilmektedir. Buna göre, Almanya, Japonya, İngiltere ve ABD için insani gelişme
düzeyi ile karbon emisyonları arasında ikili bir nedensellik ve Brezilya, Kanada, Çin ve
Fransa’da ise karbon emisyonundan insani gelişmişlik düzeyine doğru nedensellik ilişkisi
vardır. İnsani gelişmişlik düzeyinin çevre üzerindeki etkisini ele alan Zulham vd. (2021)
çalışmasında Endonezya’nın yerleşim bölgeleri özelinde 1997-2017 dönemi için insani
gelişmişlik düzeyindeki düşüşün çevre üzerinde olumsuz yönlü etkisini
arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Adekoya vd. (2021) çalışmasında, 2000-2014 dönemi için 126
ülke özelinde yenilenebilir enerji kullanımı, karbon emisyonu ve insani gelişmişlik düzeyi
arasındaki ilişki ele alınmaktadır.
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Elde edilen bulgulara göre, seçilen ülkelerde Avusturalya ve Okyanusya dışında karbon
emisyonunda oluşan artışa paralel olarak insani gelişmişlik düzeyi üzerinde de bir artış
oluşmaktadır. Wang vd. (2019) çalışmasında 25 OECD ülkesindeki 1990-2015 dönemi için
insani gelişmişlik endeksinden karbon emisyonuna doğru tek ve negatif yönde bir ilişki olduğu
sonucuna varılmıştır. Sinha ve Sen (2016) çalışmasında, 1980-2013 dönemindeki BRIC
ülkelerinde karbon emisyonu ve insani gelişme düzeyi arasında çift yönlü ilişki olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Pîrlogea (2012) çalışmasında, 1997-2008 döneminde karbon
emisyonlarının Romanya, Bulgaristan ve Polonya’da insani gelişme düzeyini düşürdüğü
sonucu elde edilmiştir. Tam tersi Portekiz, İrlanda ve Hollanda’da da ise arttırdığı sonucuna
ulaşılmıştır. Bucak (2021) çalışmasında, 1995-2014 dönemi için AB15 ve Türkiye’deki
ekonomik karmaşıklık endeksi, insani gelişme endeksi ve karbon emisyonu arasındaki ilişki ele
alınmaktadır. Elde edilen bulgulara göre, insani gelişme endeksi kişi başına karbon
emisyonunun nedeni olarak kabul edilmiştir. Steinberger vd. (2012) çalışmasında göre, 19902015 dönemi için seçilmiş ülkelerde karbon emisyonu ile insani gelişmişlik endeksi önemli
ölçüde ilişkilidir. Sarıçoban vd. (2018) çalışmasında 1997-2016 döneminde 30 Avrupa
ülkesinde uzun dönemde İGE ile karbon emisyonu arasında nedensellik ilişkisi söz konusudur.
Bedir ve Yılmaz (2016) çalışmasında 1992-2011 dönemindeki OECD ülkeleri için karbon
emisyonu ile İGE arasında tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Akanbi
vd. (2014) çalışmasına göre Nijerya 1985-2010 döneminde karbon emisyonu insani gelişme
düzeyini olumsuz yönde etkilemiştir.
Elde edilen bulgulardan da açıkça görüldüğü üzere, karbon emisyonu ile insani gelişmişlik
düzeyi arasındaki ilişkinin ülke ve periyod örneklemine bağlı olarak değişiklik gösterdiği
görülmektedir. Bu çerçevede mevcut çalışmada G7 ülkesi için insani gelişmişlik düzeyi ve
karbon emisyonu arasındaki nedensellik ilişkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede
bu ülkeler için sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir parçası olan çevresel kirliliğinin daha
kapsamlı bir şekilde analiz edilmesi de hedeflenmektedir. Araştırmanın bu ampirik sonuçları,
ilgili hükümet organlarının kirletici emisyonları azaltmak ve insani gelişmeyi geliştirmek için
uygun stratejiler geliştirmesine yardımcı olabilecek bazı bulgular sağlamaktadır. CO2
emisyonları ve İGE arasındaki nedensel bağlantı, hükümetlerin çevreyi korumak ve toplumun
daha iyi ve esenliğini sağlamak, etkili bir politika ortaya koymak için bu değişkenlerin
etkileşimini ortaya çıkarmaktadır (Akbar vd. 2020).
3. Veri, Yöntem ve Bulgular
Yapılan çalışmada, kalkınma göstergelerinden insani gelişmişlik endeksi ile çevre kirliliği
arasındaki nedensellik ilişkisi ele alınmaktadır. G7 ülkeleri (Almanya, ABD, Birleşik Krallık,
Fransa, İtalya, Japonya, Kanada) üzerine yapılan analizde 1990-2018 dönemine ait verilerden
faydalanılmıştır. Kalkınma göstergesi olarak kullanılan insani gelişmişlik endeksinden
faydalanılmasında, uzun ve sağlıklı yaşam, eğitim endeksi ve yaşam standardını temsilen kişi
başına GSYH’deki artışı içine alan kapsamlı bir endeks olması etkili olmuştur. Ayrıca çevresel
kirliliği temsilen (kişi başına düşen metrik ton) karbon emisyonu verisinden faydalanılmıştır.
İGE’nin verileri UNDP veri tabanından, karbon emisyonu verileri ise Dünya Bankası’ndan elde
edilmiştir.
Yapılan analizin ilk aşamasında öncelikli olarak seriler arasındaki yatay kesit bağımlılığının
sınaması yapılmaktadır. Yatay kesit bağımlılığı sınamasında ilk olarak Breusch ve Pagan
(1980) tarafından geliştirilen ve T>N olması durumunda anlamlı sonuçlar veren Lagrange
Çarpanı (LM) testinden faydalanılmıştır.
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Sonrasında T→∞ ve N→∞ olması durumunda anlamlı sonuçlar veren ve Pesaran (2004)
tarafından türetilen CDLM testi ve büyük N ve küçük T durumunda CDLM testinin anlamsız
sonuçlar vermesi dolayısıyla yine Pesaran (2004) tarafından geliştirilen CD testinden
faydalanılmıştır. Ayrıca son olarak bazı durumlarda CD testinin gücünün azalması durumunda
kullanılan ve Pesaran vd. (2008) çalışması tarafından geliştirilen LMadj testi ile yatay kesit
bağımlılığı sınaması yapılmıştır. Yatay kesit bağımlılığının sınanması sonrası finansal, sosyal
ve ekonomik alanlarda birbiri ile ilişki içinde olduğu sonucuna varılan kesitler için eğim
homojenitesinin sınamasından faydalanılmıştır. Kesitlerin kendilerine özgü dinamiklere
sahipliğinin test edildiği eğim homojenitesinin test edilmesi amacıyla Pesaran ve Yamagata
(2008) tarafından geliştirilen ∆ testi kullanılmıştır.
Kurulan modelde yer alan değişkenlerin yatay kesit bağımlılığına sahip olması ve katsayıların
heterojen bir özellik göstermesi dolayısıyla değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisinin tespit
edilmesinde yatay kesit bağımlılığını ve heterojenlik özelliklerini dikkate alan ve Kónya (2006)
tarafından geliştirilen Bootstrap panel nedensellik analizinden faydalanılmıştır. Bu testte
maksimum gecikme uzunluğu 1 ile 4 arasında Schwarz Bayesian bilgi kriterine göre
belirlenmiştir. Kónya nedensellik testinin en temel özelliği, ülke özelinde değişkenler
arasındaki nedensellik ilişkisini göstermesi, SUR ve Wald testinin kritik değerlerine bağlı
olarak hesaplandığından birim kök ve eşbütünleşme gibi ön testlere gerek kalmamasıdır
(Kónya, 2006).
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Denklemde yer alan ve bağımlı değişken olan Y, kalkınma göstergesi olarak kullanılan insani
gelişmişlik endeksidir, X ise çevresel kirliliği temsilen kullanılan kişi başına düşen karbon
emisyonunu temsil etmektedir.
4. Bulgular
Yapılan analizin ilk aşamasında uygulanan yatay kesit bağımlılığı test bulguları tablo 1’de yer
almaktadır.
Tablo 1. Yatay Kesit ve Eğim Homojenitesi Testi Bulguları
LM
CDLM
CD
Lamada
Homojenlik Testi
∆`
∆`adj

LnİGE
39.721
(0.008)
2.889
(0.002)
-3.438
(0.000)
17.663
(0.000)
Test İstatistiği
17.440
18.419

LnCO2
46.258
(0.001)
3.897
(0.000)
-2.962
(0.002)
3.639
(0.000)
Olasılık
0.000
0.000

Elde edilen bulgulara göre, LnCO2 ve LnİGE değişkenlerinin her biri yatay kesit bağımlılığına
sahip olan değişkenlerdir. Diğer bir ifadeyle belirlenen ülkeler finansal, ekonomik ve sosyal
açıdan birbirleriyle ilişki içinde olan ülkelerdir. Eğim homojenitesi testinin temel hipotezinin
reddedilmesi seçilen ülkelerin kendi dinamiklerinin varlığını bireysel bir yapıya sahip olduğunu
göstermektedir.
Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisinin tespit edilmesinde kullanılan Kónya nedensellik
testi bulguları tablo 2’de yer almaktadır.

681

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES & HUMANITIES
18-19 Sep, 2021 / MUŞ-TURKEY
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https:// www.ispecongress.org/
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

Tablo 2. Nedensellik Testi Bulguları
Ho: LnCO2, LnİGE’nin Granger
Ho: LnİGE, LnCO2’nin Granger
nedeni değildir.
nedeni değildir.
Kritik Değerler
Kritik Değerler
Ülkeler
İstatistik
1%
5%
10% İstatistik
1%
5%
10%
Almanya
1.163
21.243 12.673 8.882
24.113 42.909 33.670 27.934
ABD
23.598*** 22.435 15.645 12.706
2.974
25.532 17.793 15.055
İngiltere
7.026*** 5.745 3.778 2.819
4.960
13.503 10.468 9.280
Fransa
0.000
10.093 6.592 4.901
6.352
18.072 13.834 12.066
İtalya
32.031*** 9.188 6.584 5.503
5.426*
5.828 4.853 4.332
Japonya
0.781
8.714 5.334 4.012
0.000
8.394 5.275 3.597
Kanada
4.762*** 2.448 1.345 0.974
0.306
2.789 1.553 1.157
Not: Bootstrap kritik değerleri 10.000 replikasyon olarak alınmıştır. *** ve * sırasıyla %1 ve
%10'daki istatistiksel anlamlılığı göstermektedir.
Elde edilen bulgulara göre, G7 ülkelerinden ABD, İngiltere ve Kanada’da LnCO2’den
LnİGE’ye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi söz konusu iken, İtalya’da LnİGE ve LnCO2
arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi söz konusudur.
5. Sonuç
Yapılan çalışmada, G7 ülkeleri için insani gelişmişlik endeksi ile çevre kirliliği arasındaki ilişki
ele alınmaktadır. Her iki değişken arasındaki nedensellik ilişkisinin tespit edilmesinde Kónya
(2006) nedensellik testinden faydalanılmıştır. Buna göre G7 ülkelerinden ABD, İngiltere ve
Kanada’da LnCO2’den İGE’ye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi söz konusu iken, İtalya’da
LnİGE ve LnCO2 arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi mevcuttur. Bu durum, bahsi geçen
ülkeler için insani gelişmişlik düzeyinin diğer bir ifade ile eğitim, sağlık ve refah göstergelerinin
iyileştirilmesi gereken noktalarda karbon emisyonu gibi çevre kirliliğini etkileyecek olan
hususların göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etmektedir. Karbon emisyonunun insani
gelişme üzerindeki olumsuz yönlü etkilerinin azaltılması amacıyla toplumda çevre bilincinin
ön plana çıkması gerektiği söylenebilir.
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ÖZET
İnsanlar yaşamı boyunca gıdadan giysiye, ısınmadan ulaşıma birçok tüketim faaliyetine ihtiyaç
duymaktadır ve gerçekleştirilen bu tüketim faaliyetleri yeryüzünde olumsuz bir etki
bırakmaktadır. İnsanların doğada bıraktığı bu olumsuz etki karbon ayak izi olarak
adlandırılmaktadır. Karbon ayak izi, birim karbondioksit cinsinden ölçülen ve üretilen sera gazı
miktarı açısından insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın ölçüsüdür.
Teknolojiyle birlikte küreselleşen dünyada insanların ve malların bir yerden başka bir yere
ulaştırılması temel bir ihtiyaçtır. İhtiyaç duyulan tüketim faaliyetlerinin yer ve zaman faydası
sağlanarak ulaştırması bu sektörü önemli kılmaktadır. Ulaşım sektörünün ekonomiye önemli
bir katkısı olmasına rağmen çevresel bazı sorunlar yaratmaktadır. EPA (U.S. Environmental
Protection Agency) verilerine göre ulaşım sektörü sera gazı emisyonunda %29’luk bir oranla
ilk sıradadır. Havacılık sektörü ise tüm ulaşım kaynaklarına kıyasla sera gazı emisyonunda
%12’lik bir paydan sorumludur. Çevresel etkiler sadece hava araçlarından kaynaklanmamakla
birlikte havalimanları ve bunları besleyici diğer faaliyetlerde sektörde bazı olumsuzluklara
neden olmaktadır. Sektörün neden olduğu çevresel etkiler ve geride bırakılan karbon ayak izi,
iklimsel bazı değişimlere ve sorunlara yol açmaktadır.
Yapılan bu çalışmada üretim ve tüketim faaliyetleri sonrasında oluşan çevresel etkiler havacılık
sektörü içerisinde araştırılmıştır. İlgili literatür incelenerek havacılık sektörünün faaliyetleri
sonucunda oluşan karbon ayak izi ve çevreye verilen zararlar incelenmiş, iklim değişikliğine
karşı yürütülen uluslararası anlaşmalar ele alınmıştır. İklim değişikliğinin ve etkilerinin
önlenmesi amacıyla pek çok ülke ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar
gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalar yeşil mutabakat sağlanarak karbon nötr olmayı hedefleyen
ülkelerin bulundukları taahhütleri içermektedir. Bu taahhütler havacılık sektöründeki karbon
salınımını azaltmaya çalışması geleceğimiz ve dünyanın iklimsel dengeleri için büyük bir önem
arz etmektedir. Bu bağlamda yapılan bu çalışmada iklim değişikliğine karşı yürütülen
uluslararası anlaşmaların havacılık sektörü üzerindeki yaptırımlarının incelenmesi ve ilgili
sektörler için farkındalık yaratılması büyük bir önem arz etmektedir.
Anahtar kelimeler: Havacılık, Karbon Ayak izi, Karbon Nötr
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THE EFFECTS OF CIVIL AVIATION ON AIR POLLUTION AND
INTERNATIONAL CARBON NEUTRAL STUDIES
ABSTRACT
People need many consumption activities from food to clothing, from heating to transportation
throughout their lives, and these consumption activities have a negative impact on the earth.
This negative effect left by humans in nature is called carbon footprint. The carbon footprint is
a measure of the damage that human activities cause to the environment in terms of the amount
of greenhouse gases produced and measured in units of carbon dioxide.
In the globalizing world with technology, it is a basic need to transport people and goods from
one place to another. The transportation of needed consumption activities by providing space
and time benefits makes this sector important. Although the transportation sector has an
important contribution to the economy, it creates some environmental problems. According to
EPA (U.S. Environmental Protection Agency) data, the transportation sector ranks first in
greenhouse gas emissions with a rate of 29%. The aviation sector, on the other hand, is
responsible for a 12% share in greenhouse gas emissions compared to all transportation sources.
Environmental effects are not only caused by aircraft, but also cause some negativities in the
airports and other activities that feed them. The environmental effects caused by the sector and
the carbon footprint left behind cause some climatic changes and problems.
In this study, the environmental effects after production and consumption activities were
investigated within the aviation sector. By examining the relevant literature, the carbon
footprint resulting from the activities of the aviation industry and the damage to the environment
have been examined, and international agreements against climate change have been discussed.
Many countries carry out studies at national and international level in order to prevent climate
change and its effects. These studies include the commitments of countries aiming to be carbon
neutral by providing a green agreement. These commitments are of great importance for our
future and the climatic balance of the world, trying to reduce carbon emissions in the aviation
sector. In this context, it is of great importance to examine the sanctions on the aviation sector
of international agreements against climate change and to raise awareness for the relevant
sectors.
Keywords: Aviation, Carbon Footprint, Carbon Neutral
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FINANCIAL PLANNING AND FINANCIAL SATISFACTION: EVIDENCE FROM
INDIVIDUAL INVESTORS IN JAFFNA DISTRICT, SRI LANKA
Mithushana Ravindran
Faculty of Graduate Studies, University of Sri Jayewardenapura
Lingesiya Kengatharan
Department of Financial Management, University of Jaffna
ABSTRACT
The study examined the impact of financial planning on the financial satisfaction of individual
investors in the Colombo Stock Exchange (CSE). The current study tried to identify whether
proper financial planning provides satisfaction to the investors. Participants of the study were
selected from investors who took part regularly in the training sessions conducted by the CSE
in Jaffna. Convenient sampling was used to select the sample and data were collected from 150
participants using a structured questionnaire. The reliability test, correlation, and regression
analysis were carried out for the data analysis. Accordingly, the results of the study revealed
that there is a significant positive impact of financial planning on the financial satisfaction of
the investors in CSE from the Jaffna district. The impact implies that proper planning of the
investors about their investments would lead them towards successful performance in the stock
market and therefore their satisfaction also will increase. The study provides more insights to
the investors to prepare a plan annually or other time intervals on their financial transactions,
especially towards the investment. Further, it can be suggested to the stock exchange such as
the Jaffna branch to provide more concern on investor’s financial planning and this would avoid
their future failures on stock markets. Future researches can find strategies that drive people
towards active participation in stock markets.
Keywords: Financial Planning, Financial Satisfaction, Investors, Jaffna
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CLASS OF MATHEMATICS: INTERACTION OF TEACHERS AND STUDENTS
RELATING TO GENDER
Balabanidou Zafeira
University of Thessaly
ABSTRACT
Gender equality is a fundamental value for achieving a sustainable inclusive society as well as
a key factor for the overall economic development of societies. It is also true that mainly in
western societies, women are under-represented in STEM (Science, Technology, Engineering
and Mathematics) sectors. One of the reasons for this is gender inequality in mathematics
education. However, mathematics as well as other sciences which make use of mathematics
offer more career opportunities in highly paid jobs. Thus, there has been a strong interest in
recent decades in both the discourse and the interaction of teachers with girls and boys in
mathematics classes, as they affect the exclusion of girls from prestigious studies and
professions associated with mathematics education. Considering the above, the present work
investigates the interactions of four women (Athena, Eleni, Fotini, Maria), who teach
mathematics in an urban junior high school, with their students. The research data were
collected by the researcher in the teachers' classrooms through non-participatory observation
and the use of an observation key. In each class, the researcher conducted a 2-hour follow-up
and completed her data with semi-structured interviews with the teachers observed. The
research data show that the teachers' practices in mathematics classes are gender biased,
although not uniform. However, such kind of practices contribute to the perpetuation of the
position in which each student has been placed and act as discursive practices, which,
eventually, lead girls away from mathematics.
Keywords: mathematics education, gender equality, teacher- student interaction
1. INTRODUCTION
Global studies (https://bit.ly/3j0Fkbi) show that women are under-represented in STEM-related
professions. Even in countries where there is a high level of gender equality, gender differences
seem to persist in the choice of mathematics-related subjects. As a result, there are still large
inequalities and discrepancies between the Member States of the European Union as far as the
field of study is concerned. This has the effect that the inequalities between girls and boys in
STEM studies remain stable (EIGE, 2017). Today in the European Union there are very few
teenage girls (less than 3%) who want to work in professions related to digital technology
(2019/2164 (INI)). As girls often outperform boys in science and mathematics in secondary
education, the question arises as to why an opposite proportion is evidenced in university
education and similar insufficient rates of women in the respective STEM professions. In other
words, why do boys continue to increase their dominance in science, mathematics, and
computers (Perez, 2021)? It seems that the main reason is the fact that women have low selfconfidence for a successful career in STEM and, moreover, they find significant obstacles in
the male-dominated area of STEM (Perez, 2021). Walkerdine (2013) reports that women are
considered to be deprived of rational thinking due to innate characteristics, in contrast to men
to whom rational thinking is inherent. The consequence of the above is the prevalence of the
perception that something is wrong with the relationship between girls and Mathematics.
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On the contrary, Chronaki (2013a, p. 21) points out that, based on a "naturalized gender
rationality", the male mind is registered and mythologized as an ideal mathematics mind
capable of abstract thinking and objective logic. Thus, women are still classified as less valuable
than men, because they are considered to lack the innate talent and passion for mathematics. In
this way, we are lead to the myth of the incompatibility of women with Mathematics and the
prestigious jobs in the field of STEM. This myth, however, significantly influences the career
choices of women.
As research shows (Fennema, 2002; Law, 2018; Sumpter, 2015; Walkerdine, 2013), teachers,
either men or women, are influenced by the above perceptions and tend to structure
mathematics classes in a way which favors the learning of boys. They interact more with boys
than with girls, they reward and reprimand boys more than girls and give them more time. In
addition, they overestimate the mathematics abilities of boys compared to girls and have higher
expectations for them in relation to mathematics. Sumpter (2015) observes that teachers in
secondary education believe that girls and boys are different in mathematics reasoning. By
acting stereotypically, they attribute to girls the use of standard methods and methods of solving
mathematics problems already known as well as insecurity. Instead, they believe that boys use
multiple strategies, especially in calculations, they use estimation, and they take risks when
working with mathematics. Kanda (2015) also states that teachers consider boys to be
intelligent, with special abilities in solving mathematics problems. Walkerdine (1998/2013, p.
96) points out that teachers often think that girls can do mathematics, but they lack "the genuine
rational thinking" and therefore fail later when abstract thinking is required. In this way,
comments Walkerdine (1998/2013), the success of girls, when this is recognized, is considered
to be the result of hard, regular and careful work, the application of rules and of classroom
discipline. She also comments that there are certain schools or classes of teachers where the
gender differences in Mathematics are more pronounced.
As shown by research (Degol, Wang, Zhang & Allerton, 2017; Law, 2018; Watt, Eccles &
Durik, 2006) the above are some of the main reasons that eventually lead girls to adopt the
perception which wants girls to have inferior intrinsic mathematics skills. As a result, they
withdraw more easily that boys from tasks which are difficult and demanding. Moreover, they
often have low confidence in their mathematics abilities and consider their efforts to succeed in
mathematics as ineffective. They tend to believe that, although they need to try hard to achieve
something, the result might be dubious. They also believe that they need to work harder than
boys to succeed in the STEM professions and this makes them avoid them. In addition, a
number of studies (Beilock, 2008; Geist, 2010; Gunderson, Ramirez & Levine, 2012) point to
the increased stress which girls experience in mathematics classes, as a consequence of the
teachers' perceptions of their relationship with mathematics and of their social comparison with
boys. Aronson & Laughter (2018) as well as Walkerdine (2013), point out the need for teachers
(both men and women) to work with the children themselves in order for them to deconstruct
the existing myths about the relationship of women, mathematics and rational thinking.
2. RESEARCH
The present work is a case study, which was carried out in a junior high school of an urban city
in Greece. During the study, the interaction of teachers in the mathematics classes, in relation
to gender, was investigated. The particular school was chosen, as the researcher had an easy
access to it.
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The aim of the study was to explore issues which relate to the relationship between girls and
mathematics. For this purpose, eight sessions of non-participatory observation were made in
the classes of the four women who teach mathematics in the particular school, using an
observation key. Each session was also recorded in order to be further analyzed by the
researcher in case she considered that certain information could not be grasped by the
observation key. The observation was followed by unstructured interviews which were
conducted with all four teachers observed so that more reliable information would be gathered.
The four female teachers who were interviewed were asked whether they think they interacted
differently in the classroom with girls than with boys. The information which was gathered
through the classroom observation and the interviews was analyzed using Qualitative Content
Analysis. The result was for a number of categories to emerge. These include the gender
discourse and the gender practices of the interviewed teachers.
All four teachers are graduates of the Department of Mathematics, There is one of them who
holds a PhD, while the other three have a master’s degree. In addition, one of them has a second
university degree from the Pedagogical Department of Primary Education Concerning their
teaching experience in public education, three of them (Athena, Eleni, Fotini) have a previous
working experience which ranges from 9 to 11 years, while the fourth one (Maria) has 23 years
of experience.
3. FINDINGS AND DISCUSION
As mentioned above, the researcher observed eight teaching sessions. Of these, four sessions
were made in class A (two in the class of Athina and another two in the class of Eleni) and four
sessions in class C (two in the class of Maria and another two in the class of Fotini). In all the
classes, the desks were arranged in semicircle, as the teachers believe that it provides a better
interaction.
The class of Athina
The class of Athena (she teaches A1 class) consists of ten girls and twelve boys. Among the
students who excel, there is one with a term grade of 20/20, two with 19/20 and one with 18/20.
In both sessions observed, the topic Athena discussed with the children was the definitions and
the design of various angles. The way she worked was the following: She asked, in turn, from
a student to become her “assistant”. The assistant student participated to the construction of the
angles and to the solution of the problem. In both sessions observed, the assistant students
happened to be girls. In addition, she asks for groups of two to three children on the board, with
whom she discusses a specific problem, while the rest of the class participates from their desks
and provides assistance, when needed. Athina was observed to spend relatively long periods of
time discussing certain issues with individual students, while the other students worked
supportively. These 'episodes' of discussion were in the first session distributed almost evenly
between girls and boys, while in the second session they concerned more girls than boys.
In more detail, in Athena’s class
- Athina gave the floor to boys more times than to girls. However, through the ‘episodes’ of
discussion she eventually had more interaction with girls, who are more persistent than boys,
as she stresses.
- Girls seemed more eager to begin a discussion than boys. They took the floor and asked
questions for discussion on comprehension issues, such as the difference between different
types of angles, or on procedural issues, such as how to name angles.
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- The type of questions Athina addressed to either boys or girls did not seem to differ. It should
be noted, however, that the issues she dealt with require conceptual understanding. Also, she
utilized and extended the ideas of either boys or girls in the same way.
- Athina did not criticize her students when they made mistakes, but in a humorous mood she
tried to lead them to the right answer, providing help similarly to boys and girls whenever they
needed it.
- Athina rewarded her students, boys more often than girls, with phrases such as "Well done!",
"Nice", "Very very nice".
- All girls took the floor in both sessions, while there were three boys who did not speak at all
in either session.
In conclusion, it could be said that Athena did not completely control communication in her
classroom, as she allowed a significant degree of freedom to children to take the floor and
initiate discourse. The girls were observed to have a dominant role to this. The same claim was
also made by Athena herself during her interview "I do not know, I have never thought about
it, it has never bothered me whether I interact differently in relation to gender. But now that
we're talking about it, do I give more space to girls? Consciously, not, but unconsciously
perhaps? Anyway, if I do so, it is because I would like to promote girls.". The above finding
comes in contrast with research findings that teachers interact more with boys who often
dominate classroom discourse (Duffy, Kwarren & Walsh, 2008; Walkerdine, 2013).
In addition, Athena attributed positive characteristics to girls, such as diligence and the fact that
they feel ashamed in case they come to school unprepared. Therefore, as Walkerdine (2013)
reports, Athena's perceptions of the relationship between girls and mathematics influence her
practices, as the observation shows that in her class it is the boys who are 'absent', not the girls.
This ‘absence’ refers to three boys who neither started a conversation themselves, nor were they
asked by the teacher to do so, thus remaining silent in both lessons observed. They have poor
term grades in mathematics, ranging from 13/20 to 14/20. It is worth noting that although
Athena interacts with girls who have similarly low term grades, she seems to ignore the
particular boys. Contrary to the above practice, she believes that:
My expectations are not in relation to girls, they are in relation to each individual student
[…] In essence you choice is based on the level of the student not the gender. […]. I do
not differentiate a boy or a girl in my mind under any circumstances.
The class of Eleni
The class of Eleni (she teaches A2 class) consists of 14 boys and 7 girls. During the first session,
Eleni worked with the children examining the types of angles, according to their measure. She
made use of a worksheet with activities related to measuring and to the types of angles. Also,
using a computer, she projected the shapes of the angles and some of the activities on the board.
In the second session, after checking the children’s understanding of what was taught in the
previous session using questions and shapes, she proceeded to teach the notion of verticality
The children worked on the activities first in pairs, while the discussion often included wider
groups. Then, after finishing their pair work, the students discussed the activities in front of the
whole class. Eleni considers that in this class the boys are better in mathematics, and this is also
reflected in the grades she gave to students. Thus, there are four boys who managed to get a
grade of 20/20, but no girls. Regarding Eleni's interaction with the children, it was observed
that:
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- Eleni interacted similarly with boys and girls when she initiated interaction. However, when
she was addressed to children who had not raised their hand, she showed a preference to boys,
something which made them become more active.
- The Boys seemed to be more eager to initiate interaction than girls. This was also reported by
Eleni, which she attributed to the low self-esteem of some girls in relation to mathematics,
despite their high capabilities.
- She did not differentiate the type of questions she addressed either to boys or girls, as the
issues she approached required conceptual understanding.
- She utilized and extended the ideas of either girls or boys in the same way.
- She provided more help to boys and especially to two of them, to whom she systematically
provided additional help due to their difficulties. However, she did not do the same with a girl
who happened to have the lowest term grade in class.
- She rewarded every correct answer the students provided. However, in the second session, her
rewarded boys in a stronger manner than she did for girls
- She did not criticize her students, either boys or girls when they made a mistake, but tried to
lead them find the correct answer.
- All students spoke at least once.
- She reprimanded twice some boys either for raising their hand or for providing an answer
while another of their classmates had the floor.
During the interview, when asked whether she believed she interacted differently with girls than
with boys, Eleni said, "I try not to do it and I don't think I even think about it." However, she
seems to have more expectations from boys as she stated that they are better at mathematics in
this particular class and she generally believes that boys have more passion for mathematics
than girls.
As she points out: "Some boys find many different ways to solve something, that is, problems,
how can I say it, they give different solutions to the same problem. "While girls, when they find
one, they feel content”.
It is true that the different kind of interaction and the different evaluative judgments and
expectations in relation to gender are a common finding in research (Duffy et al., 2008;
Walkerdine, 2013). As Fennema (2002) writes that in the mathematics classroom there are no
significant examples of teachers 'sexist behavior towards girls, but the small differences in their
behavior, in collaboration with the classroom organization, seem to favor the learning of boys.
The class of Fotini
The class of Fotini (she teaches class C1) consists of ten boys and thirteen girls. Fotini considers
that in this class the boys outperform girls in mathematics, contrary to what happens in the other
class she teaches. However, this was not reflected in her grades, as she gave 19/20 to one boy
and one girl, while she gave 18/20 to three girls and to two boys. During the first session, Fotini
worked with the children doing exercises for repetition, on algebraic mathematical procedures,
while during the second session they worked on solving quadratic equations. Fotini made use
of questions in her teaching and during the two teaching sessions she did not ask any of the
students on the board. The children worked on their notebooks only during the second session,
trying to solve two quadratic equations. During the first session, as the lesson dealt with
repetition exercises, in view of the forthcoming term test the children's anxiety was rather
evident, especially at the beginning. Regarding the interaction of Fotini with the students, the
following were observed:
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- Fotini seemed to give the floor more often to boys than to girls, whether they raised their hand
or not.
- Out of the ten boys, nine of them took the floor at least oncee in the first session and all of
them during the second one. On the contrary, out of the thirteen girls, there were five who did
not participate at all in either session.
- The questions posed were procedural, as they all concerned either the process of factorization
or the process of solving an equation.
- The boys asked fewer questions than the girls.
- The assistance given by Fotini was slightly in favor of girls.
- In terms of reward, Fotini rewarded boys and girls the same with phrases such as "nice" or
"very nice" and used the ideas of girls and boys similarly.
- She did not criticize her students when they made a mistake but she provided help in order to
lead them to the correct answer.
- From the beginning of the first session, the boys put a lot of pressure to Fotini and negotiated
the content and the type of exercises which the forthcoming term test would include.
In conclusion, we would say that Fotini was in charge of the discourse in the classroom, with
the exception of some moments when children talked to each other. Also, although she listened
carefully to the girls' thoughts and the different ways of solving the exercises they suggested, it
seems that her interaction with boys was more intense (Fennema, 2002; Walkerdine, 2013).
Nevertheless, as Fennema (2002) points out, a lower degree of interaction with girls as well as
the lack of collaborative learning play a negative role in girls’ learning concerning mathematics.
In addition, although each and every boy took the floor in the classroom, the same was not the
case for girls. Thus, about 1/3 of them did not seem to participate in the lesson, which deprives
them of having the same opportunities to improve their performance. This finding complies
with what Fotini expressed during her interview, as she stated that:
[..] because we said that most of the time boys are better, it is not because they are
cleverer, right? but they have cultivated it, you believe in them more. I mean, it makes
sense, doesn’t it? They are the ones who save you when you need help. When you see
someone moving forward you have more hope in him, other expectations, that is, it is
more likely to succeed than someone else […].
It seems, therefore, that, as Niederdrenk-Felgner (2002) stresses, the teacher's subjective
perceptions of the role she has assigned to boys and girls in relation to mathematics also
influence her classroom practices.
However, these practices ultimately affect the way girls perceive their identity in relation to
mathematics and the way they should behave, leading some of them to become ‘absent’ from
the mathematics class.
As Walshaw (2016) points out, girls ultimately think about themselves and act in ways that
have been shaped for them, which leads them to remain silent in the mathematics class.
In addition, concerning power relations in the classroom, the boys seem to feel stronger than
the girls, as we see them dare to negotiate the content of the term test or the type of the exercises
to be solved in the classroom. In addition, they make comments against girls. The following
dialogue, where a girl with a low term grade in mathematics is involved is quite interesting:
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Teacher: K. you have not spoken at all today in class.
Schoolgirl (smiles).
Student (comments ironically): indeed, why?
Class C is a class in which the children have already established their position in relation to
each other and have placed themselves in relation to mathematics. Thus, in this class the power
relations become more apparent in the classroom. The type of discourse a student decides to
use in class carries a degree of power and influences the way in which she evaluates herself and
places her in relation to mathematics.
Fotini, on the other hand, did not make any effort to bring this dominance of the boys under
control, as neither did she comment on their behavior nor did she address any form of criticism
to them. Tsouroufli (2008) emphasizes that teachers, by doing nothing to control the dominance
of boys in the classroom, reduce the opportunities for girls to improve their performance and
skills and to increase their self-confidence.
The class of Maria
The class of Maria (she teaches class C2) consists of 12 girls and 13 boys. During the observed
sessions, the students dealt with the solving of problems using equations. Some children worked
in pairs while some others in larger groups, depending on their seating arrangement. Then the
problems were discussed in the class plenary. There are more girls who excel than boys in this
particular class, as there are three girls with a term grade of 20/20, while there is only one boy.
Also, there is a girl from this class who has been awarded repetitively in the last few years for
her achievement in competitions held by the Hellenic Mathematicsematical Society. Regarding
the interaction of Maria with the children in the classroom, the following were observed:
- When she was the one who initiated communication with the students, in the first session she
showed a preference to boys, while in the second to girls.
- When the communication was initiated by the students themselves, the boys outperformed
and asked the floor more times than the girls.
-Regarding the type of questions, Maria, addressed to boys mainly conceptual questions
concerning the mathematics thinking of problem solving. On the contrary, she mainly asked
girls procedural questions concerning the formulas used for solving a quadratic equation and
the use of area formulas.
- Concerning the help she provided to students, it seems that she helped boys more, as they
asked for help more often and they also asked her to come to their desks.
- She utilized and extended the ideas of both girls and boys in the same way.
- She rewarded girls more often than boys.
- She did not criticize students in case they made a mistake, but she tried to lead them to the
correct answer, using questions.
- There was a group of boys with average term marks who consumed much of her time and
interest in the classroom.
- Two out of the twelve girls and three out of the thirteen boys in the class did not speak at all
during observation.
Although Maria argued that she does not differentiate her classroom behavior with respect to
gender, the observation shoed that she interacted more with boys than with girls, she gave them
more opportunities to speak during the lesson and she provided them with more help. In
addition, she asked them questions that require more difficult mathematics thinking.
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Her practices, like those of Fotini, confirm the findings of research on the differentiation of
behavior and interaction in the classroom regarding gender (Duffy, Kwarren & Walsh, 2008;
Walkerdine, 2013). Both Duffy et al. (2008) and Walkerdine (2013) also report that boys
require more attention and cause more interaction with the teacher in the classroom than girls.
However, as Tsouroufli (2008) points out, this reduces the opportunities for girls to speak, to
express their ideas and to improve their performance. In addition, during her teaching, Maria
does not control communication in the classroom as she has given much of it to the students.
However, this is exploited by certain students who take advantage and monopolize either the
provision of help or the discussion of mathematics meanings.
In summary, we would say that the classroom practices of the observed teachers in relation to
student gender are not uniform, but, rather, they are differentiated and influenced by their own
perceptions of the relationship between girls and mathematics.
As Fennema (2002) points out, gender differences vary in mathematics classes and in some of
them they can be more pronounced. The present study produced similar results. Thus, Athena
seems to follow practices that favor girls more. She interacts more with them and, in
combination with the collaborative learning model she employs, she creates a positive context
for them to learn mathematics. On the other hand, Eleni, Fotini and Maria interact more with
boys and spend more time with them. In particular, both Fotini and Maria use more gender
practices which leads some girls not to participate in the lesson at all. In addition, the dominant
discourse of boys in the class of Fotini is rather evident. In Maria’s class, it is the boys and the
girls with high performance as well as a group of boys with average performance who dominate
discourse. For Walshaw (2016) and Valero (2017), power is pervasive in the mathematics
classroom, as a web that regulates the way students, teachers and educators operate. This web
of power ultimately positions students as more or less important so that they can either be
included or excluded from mathematics education. As it was found, especially in the classes of
Fotini and Maria girls seem to be less important. This is a serious reason, as Walkerdine (2013)
points out, for them to move away from mathematics and STEM sciences.
4. CONCLUSION
Taking the above into consideration, we could claim that it is difficult to identify common
gendered practices among the four teachers who participated in the present study. The difficulty
is exacerbated as the time devoted for classroom observation proved to be very limited.
However, even during this limited time, it was evident that Eleni, but especially Fotini and
Maria interact more with boys, a practice which contributes to the existence of 'silent' girls in
their classes. Furthermore, it becomes apparent that in class C both boys and girls have
established their position in relation to mathematics and have placed themselves on a rating
scale. Similar to what Walkerdine (2013) has found, in this class girls place themselves lower
compared to class A. As a result, they are less involved in the learning process. This may make
the gendered practices of Fotini and Maria become more obvious. However, such practices do
not help students become motivated and, ultimately, they have their own share why students
maintain the position in which they were placed. It becomes evident that these practices affect
the relationship of girls with mathematics and lead them to have a negative attitude towards
them (Chronaki, 2013a).
Closing, it would be a serious omission not to emphasize strongly that the aim of the present
research is not to blame teachers either for the stereotypical perceptions they might have or the
gendered patriarchal discourse they might produce in their classes.
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As Walkerdine (2013) points out, the teachers themselves are trapped in a reality that has
historically been shaped towards girls and mathematics. What is important, therefore, is to
create rifts in the dominant discourses through the understanding of the historical conditions
that made the creation of this reality possible, in order to be able to challenge them and
eventually bring a change towards gender equality. Therefore, the analysis of the speech of the
teachers who participated in the
present research should only be seen within this context (Chronaki, 2013b).
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TEACHING PRONUNCIATION THROUGH AUDIO-VISUAL AIDS IN
NAGALAND, INDIA
Assist. Prof. Dr. Arenkala Kichu
Department of Languages, Vellore Institute of Technology
ABSTRACT
This study was undertaken in North East Christian University where English (Teaching English
as Second Language) is provided. It is considered to be the first of its kind at the undergraduate
and post graduate level. Many studies are done in Nagaland and the findings of various studies
show that despite studying English and making English as the official language of the state for
more than 100 years, proficiency levels leave much to be desired in the state. In many
classrooms, pronunciation is not given importance. This paper attempts to trace a number of
problems for poor pronunciation and find possible remedies to raise the proficiency levels of
the learners by using audio-visual aids. This paper attempts to see how audio-visual aids and
authentic materials would help learners improve pronunciation at the undergraduate and post
graduate level (since our pronunciation is somehow fossilized). The data was collected during
the class sessions through an observation checklist and a formative assessment during the
English classes from the beginning till the end of the English course. This paper also has
recommendations and suggestions on how to teach English/pronunciation in a language class
by using the most adequate method/s and strategies by the teachers.
Keywords: Teaching pronunciation, audio-visual aids, games and authentic materials
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THE EXPERIENCE OF UKRAINE AND THE USA
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ABSTRACT
Today, under quarantine, distance learning is being introduced in many countries around the
world. Distance learning takes place in different educational institutions, which prepare for
different specialties.
In modern society, educational institutions in different countries use the Internet, websites and
mobile applications and more. This allows students to quickly receive relevant information on
a particular educational issue. At the same time, online resources allow students to study in a
distance education, which contributes to the acquisition of knowledge and there are more
opportunities for independent work of students. On one hand, different types of distance
learning depends on information software, however, on the other, it also depends on the
specifics of the subject, didactic purpose, level of preparation of students and so on.
We reveal the features of distance learning in the example of Ukraine and the United States. In
Ukraine, online learning takes place in different ways, in particular, with the use of various
electronic resources: messengers (Skype, Viber, WhatsApp, Telegram, messenger, etc.),
educational platforms (Classroom, Google Meet, ClassDojo, Classtime, LearningApps.org),
and special learning environments, such as Moodle.
More details of distance learning in Ukraine in 2020 and 2021 will be revealed in the example
of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University (TNPU). Due to the
quarantine during the years of 2020-2021, the training of first-year students in the first semester
at TNPU was completely distant. Therefore, not only did the training sessions take place
remotely, but the training meetings and acquaintance with the university also went remote.
To get acquainted with the material and technical base, specialized laboratories of the university
have developed a 3-D tour of the university. This opportunity was demonstrated to students by
the university administration during an online meeting at ZOOM. Students also have the
opportunity to get acquainted with the assembly hall and various rooms by conducting a 3-D
tour at the link http://tnpu.edu.ua/3d.php.
Distance learning takes place mainly using the Moodle environment at TNPU. Individual
consultations for students were provided through such Internet services as Viber, Skype,
Google-meet, etc. Tasks and results of thematic tests are also sent by e-mail. Grades for students
are displayed in electronic journals.
In the United States, distance learning, often referred to as remote learning, officially took place
on March 23, 2020. Depending on the type of class taken, professor teaching the class and
university, there were various teaching styles approaching remote learning. Some of these
methods had more student satisfaction than others, but all were aimed at analyzing the best
ways of delivering the necessary information to all students.
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The use of electronic software were also used either as a primary part of the distance learning
class in US higher education (primarily ZOOM) or as a supplement, so that students can
communicate more efficiently to complete class group projects (ex: GroupMe, WhatsApp,
Messenger, GoogleDocs, school emails, etc). In addition to these platforms, colleges and
universities throughout the United States also used their own online educational platforms.
Oakland Community College (OCC) will be used as a main example to express the details
discussed in the preceding paragraph of remote learning experience in the United States, located
in the State of Michigan. The online learning platform that the school uses for students to access
courses to download and complete assignments and study the material is called D2L
(Desire2Learn).
In general, the main method of remote learning for a majority of hard science classes were live
lectures via ZOOM, at the same appointed time that one would go as if the class was taken in
person. However, the times often never ended at the same appointed time, as the professor could
go through most of the material at a faster rate. For example, a teacher could pre-record and
send through the school's online learning platform the main lecture, and then use the live class
lectures to go through more examples that the students had trouble understanding and to answer
student questions regarding assignments, projects, and the material. There is also the additional
option of asking questions by contacting the professor through email.
Regarding tests and exams, the teachers who taught Math and Hard Science classes had
problems ensuring the credibility of the students work. For example, when taking a Calculus
test remotely, the teacher can't see the students and in addition to this, there are many different
kinds of software online for students to use to do the mathematical calculations and work for
them. To try and ensure educational credibility, the professors often had the students turn on
their cameras live via ZOOM during a test/exam. It was effective in having the students prepare
sufficiently for a test, but sometimes there were technical issues that could occur during the
exam meeting.
Another method of teaching that teachers used was no live lectures via ZOOM and only the use
of pre-recording lectures every week and sending it to the students through D2L. This style of
remote teaching was most commonly done in some Social Science, Soft Science, Math classes,
etc. This allows more flexibility for both the students and teacher, but does not facilitate any
student-teacher interaction as with the previous method.
During the remote learning, depending on the class, students received their textbook and
materials directly from the teacher once the class had begun. In other instances, the students
could order their textbook and other class resources through the online college bookstore. In
this way, the materials for one's classes could be sent directly to one's residence. If the textbook
was rented, then the student could send it back in the mail at the end of the semester to the
indicated address of the college's in-person store.
Consequently, with distance/remote learning more common than ever before, it is important to
analyze the experiences of different countries. We can see that teachers in Ukraine and the USA
have good experiences regarding online learning, in particular, using messengers, educational
platforms and special learning environments. We think the experiences should share similarities
during the quarantine.
Keywords: distance education, remote learning, online learning, quarantine
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ABSTRACT
The aim of the work is to study the current state of gender aspects of vocational education
in Ukraine. The main research methods were the method of content analysis of scientific
sources and documents, analysis of statistical data. This study is carried out under the
Erasmus+ Project «New mechanisms of partnership-based governance and
standardization of vocational teacher education in Ukraine (PAGOSTE)» № 609536EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP1.
Vocational education is an important branch of the education system in Ukraine, which
forms a skilled working potential. In the context of changes in the development of
Ukrainian society, there is a search for the optimal model of vocational education, which
would meet the needs of socio-economic development of society and increase the prestige
of vocational education.
According to the Global Report of the World Economic Forum in 2019, Ukraine ranked
59th (out of 153 countries) in terms of the gender gap index. As for the field of vocational
education (VET) in Ukraine, it is feminized at the level of education. As of January 1,
2020, women accounted for 63.3% of the teaching staff. The high share of women
employed in vocational education is due to low wages in education in general and
vocational education in particular. In 2020, the average monthly salary in the field of
education was UAH 9,271 (USD 328), which is 20% less than the average in the
Ukrainian economy. At the same time, the ratio of men and women is different at different
levels of education management. Thus, only 26.6% of women are directors of VET
institutions. Regarding the gender ratio of girls and boys among students, there are 60
girls per 100 boys in vocational education institutions. However, it should be noted that
there are so-called male and female professions, so in specific VET institutions, this ratio
may be different. Today in Ukraine, women's access to more than 450 professions and
positions has been expanded by eliminating discriminatory norms, in particular in the
field of security and defense.

1

This project has been funded with support from the European Commission. The European Commission’s support
for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views
only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the
information contained therein
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The introduction of gender equality in the system of vocational education is innovative, but in
this process there are a number of problems that require careful study, in particular: - neutrality
of forms of education in relation to gender-specific features of students; - the presence of
persistent stereotypes about "male" and "female" professions, which prevents girls and boys
from freely choosing a profession; - lack of advisory services to help resolve social and gender
issues and conflicts; - low level of awareness of VET employees on gender issues with
sufficient awareness of the problems of socially vulnerable groups of students (orphans, deviant
adolescents); - Lack of day care conditions for young children (for example, children's rooms)
in educational institutions, which does not encourage young women with children to study in
VET institutions.
The formation of gender relations in education in general and vocational education in particular
as the most important social institution of society is an important step in ensuring social justice
in the formation of social egalitarian culture.
Keywords: vocational education, gender issues of vocational education, gender distribution

702

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES & HUMANITIES
18-19 Sep, 2021 / MUŞ-TURKEY
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https:// www.ispecongress.org/
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF PHYSICS
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ABSTRACT
The current stage of human development is characterized by rapid changes in many areas of
human life. In this sense, many competitive professions are at the intersection of sciences. Since
competence becomes the main requirement of lecturers to be able to perform tasks
professionally to achieve the goals of the curriculum and managing learning process,
professional competence of lecturer have a important impact on formation of students’
competence. Today, the use of information technology creates new directions for the
development of science. Since the role of information technology is significant in the
development of science, it is advisable to use information technology for formation of science
teachers’ professional competence. Therefore, the problem of improving the teachers’
professional competence by means of information technologies is relevant in terms of
sustainable development of education. The introduction of modern information technologies
into an educational practice is a one of the main direction of the development of modern
education system. According to these opinions, we considered the possibility of forming the
professional competence of future physics teachers by means of information technology in
physics teaching. The possibilities of Moodle in a distance learning environment have been
analysed. E-learning tool of physics in the Moodle environment has been described, and its
educational opportunities have been determined.
Keywords: professional competence, physics teachers, information technologies
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COMPARATIVE ANALYSIS OF SELF-CONFIDENCE, ANXIETY, AGGRESSION
AMONG MEN HANDBALL, VOLLEYBALL AND BASKETBALL PLAYERS
Raguvarman, V
Tamilnadu Physical Education and Sports University
Dr. Gopinathan, P
Tamilnadu Physical Education and Sports University
Dr. Ketheeswaran, K
Sport Science Unit, University of Jaffna
ABSTRACT
It is an obvious fact that none of the training for a sportsman is considered complete without
adequate emphasis on psychological conditioning which plays an extremely important role in
competitive sports. Hence, more concentration should be given in preparing the players
psychologically which could have direct positive impact on sports performance. In this context,
the present study was designed to explore the differences in selected psychological variables
such as self-confidence, anxiety and aggression among the men handball, volleyball and
basketball players. To facilitate the study, thirty (30) men players of each game and within the
age range of 19 - 25 years were randomly and independently selected from Tamilnadu Physical
Education and Sports University and the three psychological variables were measured using
three different standardized questionnaires. The results of this comparative analysis states that,
there were significant differences among handball, volleyball and basketball players on selfconfidence and aggression and there was no significant difference among them on anxiety at
95% confident level. Further, this study proves that, the self-confidence and the aggression were
higher for hand ball players compared to the players of other two games. Hence the identified
differences should be taken into account when psychologically preparing the combat sportsmen.
Keywords: Psychological variables, Competitive sports, Sports performance
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EFFECT OF MENTAL TRAINING, BREATHING EXERCISE ON BODY MASS
INDEX FOR LANKA SIDDHA AYURVEDA MEDICAL COLLEGE STUDENTS
Dr. K. Ketheeswaran
Sports Science Unit University of Jaffna
ABSTRACT
The Purpose of the study is to investigate the Effect of mental training, Breathing Exercise on
Body mass Index for Lanka Siddha Ayurveda Medical College Students. The subject was 40
Lanka Siddha Ayurveda Medical College Students. Subject’s age ranged from 19 to 23. The
subjects were selected randomly. Before the training measured BMI after 8 weeks mental
training and Breathing Exercise. Training plan was conducted differentways Asanas (sirsana,
Sarvangaasana, Halasana, Setubandasana, Matsyasana, Paschimothanasana, Bhujangasana,
Salabhasana, Dhanurasana, Ardhamatsyendrasana, Kakasana, Mayoorasana, Padahasthasana,
Trikonasana, Sun salutation (it is a warm up exercise that practiced before the stating Asanas
12 different spinal positions) Relaxation (Physical Relaxation, Mental Relaxation & Spiritual
Relaxation) Mental benefits are refreshes and invigorates the mind, creates a feeling of
exhilaration, activates pranic energy Applied different breathing Exercises were Anuloma
viloma, Kapalapathi and Nadi shuti Once more time same measurement was taken The data
was Analyzed by applying Paired t-test and descriptive Statistics technique and Product
Measurement Correlation was employed to observed the mean (M) Standard Deviation (SD)
and other Parameters. The analysis of data was gained out by using the IBM-SPSS Version 20.
The level of Significance was set at 0.05.The findings of the Research study have indicated that
mental training and Breathing Exercises gave Significant reduction on body mass index for
Lanka Siddha Ayurveda Medical College Students
Keywords: Asana, Breathing Exercise, Mental Training, Sun Salutation, Relaxation

705

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES & HUMANITIES
18-19 Sep, 2021 / MUŞ-TURKEY
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https:// www.ispecongress.org/
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

BARRIERS TO DISTANCE LEARNING DURING LOCKDOWN PERIOD OF
COVID-19 PANDEMIC
Afnan Radwan
Faculty of Education, Islamic University of Gaza
ORCID: 0000-0002-2257-7818
Walaa Radwan
Faculty of Education, Ummah Open University
ORCID: 0000-0003-2268-7643
Eqbal Radwan
ORCID: 0000-0001-5720-095X
Department of Biology, Faculty of Science, Islamic University of Gaza
ABSTRACT
Aims
The purpose of the current study was to investigate the content posted in Palestinian Facebook
groups to identify what students thought about the obstacles of distance learning during the
COVID-19 pandemic in the Gaza Strip, Palestine.
Method
To find Facebook groups, the Facebook search engine was employed. Distance learning,
students, and Gaza Strip were among the search keywords. From September 16th to October
23rd, 2020, a group of teachers analyzed the postings and discussion flow in Facebook groups
about distance learning.
Results
A total of 289 posts were found in the study, which was then categorized thematically for
additional analysis. Four underlying themes were revealed from the selected responses: (1)
Personal barriers (2) financial barriers (3) technical barriers and (4) logistical barriers. The
personal barriers included: lack of support and training, lack of technical skills, lack of
qualifications, and inadequate communication with professionals. Technical barriers
encompassed Inadequate investment and maintenance as well as insufficient connectivity. The
study identified three categories of logistic barriers as follows: difficulties with using distance
learning and a lack of preparedness, dissatisfaction with the modern mode, and the inability to
meet the needs of students. Students also raised the issue of financial barriers, which included:
the inability to purchase technology resources and pay for internet and electricity services.
Conclusion
During the COVID-19 pandemic, students carried out their responsibilities of continuing their
education throughout these trying circumstances. Most students faced numerous barriers to
continuing their learning. According to Facebook comments and posts, the barriers were found
as personal, financial, technical, and logistical barriers. To overcome these obstacles, some
changes are required, such as developing online relationships with educational staff and
introducing support strategies for students who need help and assistance.
Keywords: COVID-19, distance learning, education, Facebook, Gaza Strip
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1. INTRODUCTION
COVID-19 has spread throughout the world, causing a global health crisis for people in many
countries. Educational institutions have moved to give lessons and lectures online due to
imposed lockdown as a result of the widespread COVID-19 pandemic (Radwan and Radwan,
2020). During the sudden shift to online learning, students have indicated many issues and
barriers facing them during completing the required educational tasks.
Education institutions can establish ways to support students in the event of a second wave of
COVID-19 or any other calamity that necessitates an emergency transfer to remote learning by
understanding their obstacles, challenges and preferences. Several countries have implemented
infection prevention and control methods to control the widespread of COVID-19 by limiting
people's interaction (WHO, 2020). Physical distancing and movement limitations were
suggested or mandated by governments in many countries. To assist maintain a safe and healthy
learning environment, educators worked to restrict the spread of the virus by shielding
vulnerable students, staff, and faculty (Cao et al., 2020).
Many educational institutions have shifted to distance learning, where students attend classes
via the internet (Huang et al., 2020). Asynchronous classes, in which teachers prepare
assignments or record lectures and students finish them at their own pace, were being offered
by several educational institutions (Crawford et al., 2020). Some schools adopted
“synchronous” learning, which takes place at a specified time and through a specific medium.
Online learning was described as "the use of electronic technology and media to deliver,
support, and enhance both learning and teaching and involves communication between learners
and teachers through the use of online information" (Howlett et al., 2009). Online learning can
give students with basic knowledge and confidence (Ellman and Schwartz, 2016); it has been
successfully utilized to educate and facilitate education (Ellman et al., 2012). Despite the
importance of distance learning in maintained the education of students during the COVID-19
pandemic, the majority of students had a negative perception or expressed dissatisfaction
towards online learning.
The findings of this study, which focuses on student perspectives, are intended to add to the
body of knowledge in education about how to educate students during the COVID-19
pandemic. It is hoped that school administrators would be able to use the information provided
in this study to help students learn and perform better. Knowing the barriers that students face
could also help school principals and school boards create a successful environment for online
learning during the COVID-19 pandemic and other upcoming health emergencies. The
advantages of employing online learning in education include improved information
accessibility, ease of standardizing and updating content, cost-effectiveness, accountability, and
refinement of the learning process, where students are encouraged to be active learners (Chen
et al., 2019).
2. METHODS
2.1. Sample
Despite the fact that Facebook is an unreliable source, it remains a valuable platform of data
and information due to its ease of access and big user base. As a result, during the COVID-19
pandemic in the Gaza Strip, Palestine, this study looked at the accessible Facebook groups to
see how students perceptions about distant learning.
From September 16th to October 23rd, 2020, many teachers from schools investigated and
identified the posts and discussions on distance learning in the six Facebook groups that were
available.
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The goal of the review process was to investigate the different topics that explained students'
perceptions of distance learning during the COVID-19 pandemic. All six Facebook groups
comprised a total of 289 posts and threads during the review process.
2.2. ANALYSIS
During the present pandemic, a general qualitative approach was used to further examine
student responses to barriers to distance learning, including their perceptions, attitudes, and
convictions. To gain a thorough grasp of the data, the authors of this study looked at all of the
postings (written words) and comments. The majority of the comments and postings were in
Arabic. The discussions and posts were translated to English and then back-translated for
reporting purposes to maintain the original meaning of comments and discussions. All of the
postings and comments were coded and de-identified before being evaluated. They were then
imported into the NVivo 11 application. The researcher conducted a content analysis on the
obtained data. The postings and comments were lightly edited to remove extraneous
information and correct language. To indicate where such text had been eliminated, an ellipsis
was used. Within the quotations, square brackets were utilized to replace private information
such as ID numbers or names with terms that the participants had omitted in order to make the
statements grammatically correct.
3. RESULTS
The six local student Facebook groups, which included four private and two public groups,
covered a wide range of topics related to distance learning. During the closing of schools, a
qualitative analysis of the material showed four underlying themes affecting students'
perceptions of their distance learning. Personal barriers, financial barriers, technical barriers,
and logistical barriers were the four themes. Table 1 shows some instances of the different types
of posts and comments that fit into these four themes, as well as the subthemes that arose from
each of the main themes.
3.1. Personal barriers
Many of the threads and discussions focused on the personal barriers to distant learning that
existed before and during the COVID-19 pandemic (114, 39.4%). The following four
subthemes were identified: (1) a lack of training and support (53, 46.5%), (2) a lack of technical
skills (28, 24.6%), (3) insufficient communication with specialists (15, 13.2%), and (4) a lack
of qualifications (18, 15.7%). The students appeared to have various personal barriers that
influenced their experience when suddenly shifted to distance learning.
The students' lack of expertise with remote learning methodologies and materials, as well as a
scarcity of qualified specialists to assist them, were clearly big concerns. Furthermore, not all
students could handle the technology required for remote learning, prohibiting them from using
it effectively at home. Finally, the students brought up the subject of their credentials. Students
with less education believed they wouldn't be able to continue studying online speciality courses
or handle the necessary technology.
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3.2. Financial barriers
Some students' contributions (123, 42.6%) focused on financial barriers, which were divided
into two subthemes: (1) inability to purchase technical resources (80, 65.0%) and (2) pay for
internet and energy services (43, 35.0%). In the comments, the topic of paying for pricey
personal computers, and related technology (laptop, Tablets, mobile phones) that are required
for distance learning was raised. Other warnings made it clear that the electronic resources (i.e.
internet connection and another setup) is not free and that data consumption is limited. In other
words, their families must pay for the internet and electricity, and if their students are required
to spend more time on the internet for educational purposes, they will pay more costs. Many
online classes and educational instructions require a high-speed internet connection or a lot of
data, both of which increase the cost of remote learning.
3.3. Technical barriers
Many student conversations (23.9%) focused on technological difficulties, with two subthemes
emerging: (1) insufficient support and maintenance (16.69%) as well as (2) connectivity (7,
30.5%). During the COVID-19 pandemic, this was an issue that arose frequently. Many of the
students' posts discussed how they were routinely shut off from the internet, preventing them
from doing their homework, classes, or tests. One article focused on internet speed, which was
insufficient for online lessons that included video content. This topic prompted a lengthy debate
thread during the COVID-19 pandemic, and students, in general, had an unfavourable view of
it. This problem spawned a significant debate thread during the COVID-19 pandemic, and
students, in general, expressed a negative attitude toward this obstacle.
3.4. Logistical barriers
The study identified three types of logistic barriers (29, 10.1%): challenges with distance
learning and a lack of student preparedness (17, 58.6%), unhappiness with the distance learning
mode (8, 27.6%), and the incapacity of distance learning to satisfy the demands of students (4,
13.8%). Many students were unhappy with the introduction of distance learning and indicated
that they were not ready to use it as their primary form of education. Some confirmed that they
lacked the essential computer skills and capabilities to be successful at distance teaching.
Despite the advantages of distance learning, such as saving students time and effort, some
students were disappointed with it and argued it should not be utilized to replace traditional
classroom education. Furthermore, students' responses on this style of learning indicated that
they did not believe it addressed their educational needs and that they were unhappy with their
educational level. Some students also argue that distance learning is inflexible in meeting their
needs since if a student does not understand something, he or she will be unable to seek
clarification when needed.
DISCUSSION
During the COVID-19 pandemic in the Gaza Strip, this survey attempted to find out what
students thought about the impediments to remote learning. For responsible authorities to find
answers to the issues that students experience, they must first understand these perceptions.
Students experienced several obstacles, ranging from personal and financial obstacles to
technological and logistical barriers.
The results revealed that personal barriers were the significant famous barrier in our study. Lack
of training and support, a lack of technical skills, insufficient communication with experts, and
a lack of qualifications were among the barriers.
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One of the most frequently mentioned personal barriers was an absence of training and support
in the usage of distance learning. Our results are in agreement with the results mentioned in the
study of Irvin et al., (2010). They identified a prevalent barrier to distance learning in the United
States as a lack of skilled professionals. In addition, many of the students in our study noted a
lack of technical assistance. In another study, a shortage of employees to supervise distance
learning was highlighted as a barrier to distance learning (Irvin et al., 2010). During the planned
class session, students have the only opportunity to contact the supervisor or instructor of
distance learning. Distance learning facilitators have discovered that communicating via e-mail
sometimes irritate students since they cannot receive prompt assistance or responses (Ouma et
al., 2013). Several students have failed to attend courses due to a lack of communication with
the distance learning instructor. It's worth mentioning that in the study, more than half of the
students reported that a lack of assistance was a barrier to their distance learning. Many of the
participants have expressed dissatisfaction with their lack of technical expertise, which has also
been reported as a barrier in education (Renes and Strange, 2011).
The current study revealed that distance learning was limited by technical constraints (lack of
investment and maintenance, and poor connectivity). These findings were also in line with those
of Astri (2017), who discovered that the school provider's inability to keep up with new
technologies precluded students from benefiting from distance learning efficiently or at all.
Furthermore, numerous of the posts in our research revealed that logistical hurdles and distant
learning were linked. Barriers to remote learning adoption included a lack of student readiness,
dissatisfaction with the distance learning style, and the insufficiency of distance learning to
meet students' demands (Lloyd et al., 2012). Only logistical barriers were discovered to be
associated with completing a course. Nonetheless, the lack of home technology was connected
to the restricted adoption of distance learning and its benefits. Furthermore, our findings
revealed a consistent pattern in the issues raised among the different barriers, particularly
logistical and personal, which was linked to the subject course, delivery format, student
preparation, and distance learning satisfaction. Finally, our findings revealed that students face
financial barriers when it comes to distance learning because the cost of obtaining distance
learning technology, as well as the cost of performing the sessions over the internet, might be
exorbitant. This is in agreement with a previous study that indicated that students who are
enrolled in remote learning classes agree that a lack of financial resources is a barrier to distance
learning (Lassoued et al., 2020; Azhari and Fajri, 2021). Students complained about a lack of
computers, internet connection, and access to technology specialists during the COVID-19
pandemic (Rotas and Cahapay, 2020; Simamora et al., 2020). Furthermore, the expense of
distance learning is increased by the requirement that students purchase webcams in order to
attend and participate in video conferencing. Money, as well as the availability of equipment
and technology, have been noted as impediments to remote learning participation in previous
entries. The cost of a computer, internet connectivity, and other equipment can be seen as a
barrier, particularly if the family's income is insufficient to cover these expenses. Distance
learning, on the other hand, was seen as having financial advantages as well as access to
technology and instruments. Financial aid could be used to purchase technology and make
distance learning more accessible.
CONCLUSION
During the COVID-19 pandemic, students were not restricted to their usual daily routines. They
were responsible for learning and carrying out educational instructions. During the pandemic,
many students experienced a variety of barriers when it came to distance learning.
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According to the present study, we found personal, technical, financial, and logistical barriers.
Some changes are required to remove these barriers, such as developing ways to provide
financial assistance and technological resources, as well as establishing support measures for
lower-achieving students.
REFERENCES
Radwan, A., & Radwan, E. (2020). Social and Economic Impact of School Closure during
the Outbreak of the COVID-19 Pandemic: A Quick Online Survey in the Gaza Strip.
Pedagogical Research, 5(4), em0068. https://doi.org/10.29333/pr/8254
Astri, L. Y. (2017). Barrier factors that influence the satisfaction of e-learning: A literature
study. Advanced Science Letters, 23(4), 3767-3771.
Azhari, B., & Fajri, I. (2021). Distance learning during the COVID-19 pandemic: School
closure in Indonesia. International Journal of Mathematical Education in Science and
Technology, 1-21.
Cao, W., Fang, Z., Hou, G., Han, M., Xu, X., Dong, J., & Zheng, J. (2020). The
psychological impact of the COVID-19 epidemic on college students in China. Psychiatry
research, 287, 112934.
Chen, B. Y., Kern, D. E., Kearns, R. M., Thomas, P. A., Hughes, M. T., & Tackett, S.
(2019). From modules to MOOCs: application of the six-step approach to online curriculum
development for medical education. Academic Medicine, 94(5), 678-685.
Crawford, J., Butler-Henderson, K., Rudolph, J., Malkawi, B., Glowatz, M., Burton, R., ...
& Lam, S. (2020). COVID-19: 20 countries' higher education intra-period digital pedagogy
responses. Journal of Applied Learning & Teaching, 3(1), 1-20.
Ellman, M. S., & Schwartz, M. L. (2016). Article Commentary: Online Learning Tools as
Supplements for Basic and Clinical Science Education. Journal of medical education and
curricular development, 3, JMECD-S18933.
Ellman, M. S., Schulman-Green, D., Blatt, L., Asher, S., Viveiros, D., Clark, J., & Bia, M.
(2012). Using online learning and interactive simulation to teach spiritual and cultural aspects
of palliative care to interprofessional students. Journal of palliative medicine, 15(11), 12401247.
Howlett, D., Vincent, T., Gainsborough, N., Fairclough, J., Taylor, N., Cohen, J., &
Vincent, R. (2009). Integration of a case-based online module into an undergraduate
curriculum: what is involved and is it effective?. E-Learning and Digital Media, 6(4), 372-384.
Huang, R. H., Liu, D. J., Guo, J., Yang, J. F., Zhao, J. H., Wei, X. F., ... & Chang, T. W.
(2020). Guidance on flexible learning during campus closures: Ensuring course quality of
higher education in COVID-19 outbreak. Beijing: Smart Learning Institute of Beijing Normal
University.
Irvin, M. J., Hannum, W. H., de la Varre, C., & Farmer, T. W. (2010). Barriers to distance
education in rural schools. Quarterly Review of Distance Education, 11(2), 73.
Lassoued, Z., Alhendawi, M., & Bashitialshaaer, R. (2020). An exploratory study of the
obstacles for achieving quality in distance learning during the COVID-19 pandemic. Education
Sciences, 10(9), 232.
Lloyd, S. A., Byrne, M. M., & McCoy, T. S. (2012). Faculty-perceived barriers of online
education. Journal of online learning and teaching, 8(1), 72-79.
Radwan, A., & Radwan, E. (2020). Social and Economic Impact of School Closure during
the Outbreak of the COVID-19 Pandemic: A Quick Online Survey in the Gaza Strip.
Pedagogical Research, 5(4), em0068. https://doi.org/10.29333/pr/8254

711

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES & HUMANITIES
18-19 Sep, 2021 / MUŞ-TURKEY
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https:// www.ispecongress.org/
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

Astri, L. Y. (2017). Barrier factors that influence the satisfaction of e-learning: A literature
study. Advanced Science Letters, 23(4), 3767-3771.
Azhari, B., & Fajri, I. (2021). Distance learning during the COVID-19 pandemic: School
closure in Indonesia. International Journal of Mathematical Education in Science and
Technology, 1-21.
Cao, W., Fang, Z., Hou, G., Han, M., Xu, X., Dong, J., & Zheng, J. (2020). The
psychological impact of the COVID-19 epidemic on college students in China. Psychiatry
research, 287, 112934.
Chen, B. Y., Kern, D. E., Kearns, R. M., Thomas, P. A., Hughes, M. T., & Tackett, S.
(2019). From modules to MOOCs: application of the six-step approach to online curriculum
development for medical education. Academic Medicine, 94(5), 678-685.
Crawford, J., Butler-Henderson, K., Rudolph, J., Malkawi, B., Glowatz, M., Burton, R., ...
& Lam, S. (2020). COVID-19: 20 countries' higher education intra-period digital pedagogy
responses. Journal of Applied Learning & Teaching, 3(1), 1-20.
Ellman, M. S., & Schwartz, M. L. (2016). Article Commentary: Online Learning Tools as
Supplements for Basic and Clinical Science Education. Journal of medical education and
curricular development, 3, JMECD-S18933.
Ellman, M. S., Schulman-Green, D., Blatt, L., Asher, S., Viveiros, D., Clark, J., & Bia, M.
(2012). Using online learning and interactive simulation to teach spiritual and cultural aspects
of palliative care to interprofessional students. Journal of palliative medicine, 15(11), 12401247.
Howlett, D., Vincent, T., Gainsborough, N., Fairclough, J., Taylor, N., Cohen, J., &
Vincent, R. (2009). Integration of a case-based online module into an undergraduate
curriculum: what is involved and is it effective?. E-Learning and Digital Media, 6(4), 372-384.
Huang, R. H., Liu, D. J., Guo, J., Yang, J. F., Zhao, J. H., Wei, X. F., ... & Chang, T. W.
(2020). Guidance on flexible learning during campus closures: Ensuring course quality of
higher education in COVID-19 outbreak. Beijing: Smart Learning Institute of Beijing Normal
University.
Irvin, M. J., Hannum, W. H., de la Varre, C., & Farmer, T. W. (2010). Barriers to distance
education in rural schools. Quarterly Review of Distance Education, 11(2), 73.
Lassoued, Z., Alhendawi, M., & Bashitialshaaer, R. (2020). An exploratory study of the
obstacles for achieving quality in distance learning during the COVID-19 pandemic. Education
Sciences, 10(9), 232.
Lloyd, S. A., Byrne, M. M., & McCoy, T. S. (2012). Faculty-perceived barriers of online
education. Journal of online learning and teaching, 8(1), 72-79.
Ouma, G. O., Awuor, F. M., & Kyambo, B. (2013). E-Learning Readiness in Public
Secondary Schools in Kenya. European Journal of Open, Distance and E-learning, 16(2), 97110.
Renes, S. L., & Strange, A. T. (2011). Using technology to enhance higher education.
Innovative Higher Education, 36(3), 203-213.
Rotas, E. E., & Cahapay, M. B. (2020). Difficulties in Remote Learning: Voices of
Philippine University Students in the Wake of COVID-19 Crisis. Asian Journal of Distance
Education, 15(2), 147-158.

712

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES & HUMANITIES
18-19 Sep, 2021 / MUŞ-TURKEY
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https:// www.ispecongress.org/
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

Simamora, R. M., de Fretes, D., Purba, E. D., & Pasaribu, D. (2020). Practices, Challenges,
and Prospects of Online Learning during COVID-19 Pandemic in Higher Education: Lecturer
Perspectives. Studies in Learning and Teaching, 1(3), 185-208.
World Health Organization (2020). (n.d.). Coronavirus. Retrieved April 25,,
fromhttps://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019, https://www.who.int
/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

713

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES & HUMANITIES
18-19 Sep, 2021 / MUŞ-TURKEY
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https:// www.ispecongress.org/
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

FACTORS INFLUENCING THE DECLINE IN THE USE OF UNIVERSITY
LIBRARIES: A STUDY IN THE JAFFNA UNIVERSITY LIBRARY
Laavanya, K
Graduate Studies, University of Jaffna
ABSTRACT
The Library of the University of Jaffna, Sri Lanka is providing an excellent never lasting
service to its users (University students and Academics). Important thing is to create a
continuous dialogue and networking with the students and Academics who are the beneficiaries
to make the service more effective. One of the main tools that can be used to evaluate library
services is user surveys. Also the sad full matter of concern is that the number of library users
is declining. The study was conducted to identify the reasons for the decline in the usage of the
library in University of Jaffna Sri Lanka. Qualitative method of the research study is adopted
to achieve the research objective. Interview and the focus group discussions were used to
collect the data. 10 interviews and five focus group discussion were held. 35 users from every
discipline took part in the study. Disciplines from Management, Science, Arts, Medicine,
Agriculture and Engineering were met to collect the data. Collected data were analyzed and
found that there is a level of satisfaction with the available library resources, services and
facilities of the Library. Also found that libraries and services were not being fully utilized by
them properly. One of the most important reasons for this was the lack of adequate references
in lectures and the use of cell phones and cell phones.
Keywords: Library Usage, University Library and University of Jaffna
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PREJUDICE IN PASTORAL BELIEVES: FROM MIDDLE AGES TO THE
TWENTY-FIRST CENTURY
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The University of Alberta, Bachelor of Education after Degree Elementary, Faculty of
Education, Community Service-Learning Certificate and Certificate in International Learning,
CIL
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ABSTRACT
Racism in religion was a big part of the primitive period. Christianity in the medieval period
shows the dominance of racism or prejudice which has been realized by the Jewish enslavement
over the African slave trade or Hebrews' fight from slavery in ancient Egypt. Those tales have
been developed in Christian Theology. The incidents of the past play in the creation of modern
days bigotry as well. Therefore, the past has a connection with the present through its racial
nature over religions, communities, and minorities. The controversy of racism has helped to
analyze its images from the past to the present scenario. The medieval spiritual dialogues have
helped to structured racial ideologies which have their inborn nature and weaknesses. Racial
ideas have been detected through the figurative clarification of various Christian characters like
Cain, Ishmael, Ham who represent the enslavement of Jews to the Christians. The objective
and the outcome of the paper is to discover the contribution of primitive ideas of race over the
creation of modern days race and identities. The methodology has been grasped through
qualitative analysis such as through e-book, journal documentation. The feature question is
what is the role of religion to explore the concept of racism from its ancient nature to the current
scenario? How is the primitive age interrelated with the present in the context of racial and
religious identities?
Keywords: servitus Judaeorum, Jews Enslavement, Racism, Human Dignity, Inferiority
Introduction
Medieval Christianity demonstrates the image of Jews enslavement to the Christian
community, which is the basic concept of Christian Theology. This image created the
interpretation of modern racism. (Kaplan, Figuring Racism in Medieval Christianity, 2019).
This is a process of racial content that had been focused on the Medieval religious dialogues.
The racial idea had been raised and discussed through various narrations such as through
figurative clarification of 1Cain, Ham and Ismael represented Jew's ideology as enslavement to
the Christians. 2The concept of inferiority has been developed in medieval Christian theology
which has helped for the creation of racism that works like and antedates modern racism. 3The
modern era provided hierarchical status by one group against another, it has been focused on
the subject of biology as natural inferiority. In Medieval Christian theology similar process has
been characterized as authorizing power to state hierarchical relations.

200 Figuring Racism in Medieval Christianity. Paragraph 2nd.
2
Figuring Racism in Medieval Christianity. Paragraph 2nd.
3
Figuring Racism in Medieval Christianity. Paragraph 3rd.
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There are various concepts in Christianity, such as 4servitus Judaeorum, the enslavement of the
Jews, secular law etc. The curse of God to Jews as a slave has gone through various ways.
Characters like Cain, Hagar also enter canon law to justify the legal demotion of the Jews. The
racist status of the Jews made them always inferior and enslavement spiritually. 5Paul's citation
from Genesis of Esau and Ismael(brothers) have suffered by the loss of their status and had
explored by their siblings, set up a hierarchy through which firstborn is with bondage and the
Jews law, on the other side youngers are free and faith. The civil law of the Christian Roman
Empire roughly countered Jews on various practices in religion. The social and political
implication of the concept about Jews was simply theoretical until the Medieval period. 6Pope
Innocent 3rd (Kaplan, Figuring Racism in Medieval Christianity, 2019) made the best analysis
about the Jews' slavery. It was a trail of the letter that has been campaigned in the first decade
of the 13th Century. There had been several changes that occurred such as, civil law, servitus
Judaism, secular law etc. but the slavery of Medieval Jews was remaining. The Jewish
community, especially men possess a physical gathering for dialogue in an early period which
was completely different than the Christians.
Literature Review
Racism was from the Medieval period. The entire paper is evidence of racial activities between
Jews and Christians. The racism of the medieval period spread in all periods including in
modern days. In the current period, race and racism are everywhere in the universe. The paper
has shown the practice of race and racism, classification of humanism from the early period of
humanities to the present and has a link from the Medieval to the modern day's race and racism
in every society. In modern days scenario race is a part of hyper acculturation which is one of
the features of U.S. culture. The learning of culture and socialization have a lesson on race and
racism for an overview of current discrimination. In the medieval period, racism was in extreme
condition along with all kinds of crimes and without a global body such as the UN. Therefore,
both Christians and Jews would make their choice in the Bible in their favour. The objective
of the paper was to know and understand the racial activities between Jews and Christians. The
outcome of the paper is to develop a clear concept about crime, mistakes, and discrimination
in the early period.
Methodology
he paper has been assumed through subordinate sources of data. Subordinate sources of data
include academic articles, websites etc. The methodology to write the paper has been taken by
the description of sources, by reading, gathering in-depth insights on topics, focuses on
exploring ideas, summarising, and interpreting and mainly expressed in words (documentary
analysis through qualitative approach). The content of the paper has mainly focused on Jews
and Christians' problems in the context of race, inferiority, and superiority. The paper has
discussed race and racism through various aspects of incidents of the Medieval period such as
European enlightenment and its hidden character racism as a social bond. During the
enlightenment various scientific, classic, social, and cultural discussion has been shared for a
new creation of a new era, resulting in the increases of racial classification.
4

Figuring Racism in Medieval Christianity. Servitus Judaism. Paragraph 2nd.
Figuring Racism in Medieval Christianity. Servitus Judaism.
6
Figuring Racism in Medieval Christianity. The Mark of Cain and Embodying Inferiority.
5
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Race has been added as a social discourse for learning. This is how the paper discussed in the
context of racial phenomena from their early age to the modern days.
Result and Discussion
People can be racialized through social and cultural criteria making race a social construction.
Therefore, race is a part of the socio-cultural phenomena. It is not therefore only Physiology.
The Middle Ages of Europe had seen the history of the race. 7The period of 500-1500 CE was
soulful evidence of racial fundamentalism in Europe. It has been observed by the annihilation
of Jews community. they have been ordered to mark their and their children's bodies through a
big badge for identification. they have been isolated by the Europeans through a residence of a
specific town of England, where they were forced to live. Jews were treated badly by
recognizing as subhuman, man menses etc. Jews had been tormented at the final moment. It
has been recognized as prejudice, but not as racism in the middle ages. It was an idea not to
directly use the term racism but prejudice as an alternative. 8Scientific Racism was an important
narrative of the middle ages of Europe, especially in the context of Enlightenment. Europe had
seen glimpses of Enlightenment along with its hidden character, racism as its social construct.
The exploration of science and technology in the European continent was a wonder of Europe
through which everything has been categorized. The enlightenment of science and technology
was a delightful discourse of ethical and cultural discussion that increases racial classification.
The Enlightenment was against the monarch in medieval Europe for a single dynamic and
flexible system where anything can be set up. It was freedom for everyone. The term religion
was a big part of the corporate organization, through which the church receives power. The act
of medieval Europe had been observed about Jew's downfall. 9The murder of Jews', legalized
murder, are some examples of racism that is ornamented in entire Europe. The deprivation of
Jews was the first time racial activity in western countries and England was a specified state in
the West where racism exists. Church and State Law introduces observation, tagging, legal
murder and expulsion. An estimated 1275 statues of Jewry in England had been declared for
mandatory segregation for the Christian and Jews. Therefore, it was a clear image of racial
obnoxities over Jews community all over Europe in the middle ages. While Jews were treating
very badly in England, Muslims were treated as non-humans. Muslims were European military
counterparts as well. According to renowned theologist Bernard of Clairvaux, 10“the killing of
a Muslim was not homicide, but malice. the extermination of incarnated evil, not the killing of
a person. Muslims, Islam, and the Prophet were vilified in numerous creative ways, and the
extraterritorial incursions we call the Crusades coalesced into an indispensable template for
Europe’s later colonial empires of the modern eras.” It was not only in Asia and in Africa
through immigration and settlement and later colonization, but it was also in other parts of
Europe, America through the settlement of England. This is how the 11The Christian
community also had been racialized by the colonization of England over Ireland in the 12th
century. 12
7

Did Race and Racism Exist in the Middle Ages? Paragraph 4th.
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Did Race and Racism Exist in the Middle Ages? Paragraph 9th.
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The exploitation of England over Ireland from the 12th century to the early modern period was
terrible. 13The English rulers recognized Irish people as inhuman, savage, and wild
communities and therefore the United Kingdom captured Ireland, Cross Atlantic countries,
Asia, and Africa for the establishment of civilization through colonization. 14Africans in the
eye of Europeans was the murderer of John the Baptist and the pesterer of Christ in the artwork
of the middle ages. European Christian identity was referred to and recognized by the pathways
of whiteness from the mid 13th century beyond. On the other side, it was allowed by Africa for
the advertisement of
Africa content in European literature (texts, writing etc.) to know about the outside Europe how
they offer to the rest through entertainment, wealth, supremacy, sex etc. and thus to make the
rest of the world a better place under Latin Christendom. 15Native Americans were faced by
the Icelanders and Greenlanders in the early 11th century through which the Norse established
their settlement through the colonization in North America and cheated Indigenous people of
the Americas through their oppressive trade connection. This is how the Icelandic stories
showed their new colonial settlement and spread them from outside of Europe. 16They seized
two indigenous boys and took them to Northern Europe where they baptized them, taught
Norse. It was a clear image of forced migration by the Norse people. 17It is evidence for the
explanation of races of the world by the genetic connection between Icelanders and Native
Americans. This is how the intersection of races from around the world set up for a new
hybrid(cross) community in every continent. 18The relationship with Mongols of Asia and
European Franciscan missionaries was an example of a relation between Beijing to Europe.
19
“The famous narratives of Marco Polo and Rustichello of Pisa, Franciscan letters from China,
the journey of the monk of the church of the east from Beijing to Europe." These relations
with Europe turn Mongols from a wild community to an explorer of Europe. They suggested
for a welfare world, for disaster relief, women leaders, information collection will be available
for a smooth administration. Mongols were the only community around the world that would
follow the West with courage, while other religions like Islam, Buddhism were afraid of
Westernization and therefore meeting them. 20Slavery in Medieval Europe was organized by
race. 21Caucasic slave women in Islamic areas in Europe such as in Spain birthed sons and
successors for the Muslim dynasties. Europeans supplied various slave communities such as
Romani Gypsies, Italian slavers to Southwestern Europe for their needs as a labour community
and making the Gypsy community the name of a slave race. 22From the Middle Ages to the
current period Romani community reflected themselves as a hybrid community who had been
considered heterogeneous within their people. Their personality has been racially identified.
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It has been observed that radicalization and racial socialization have been holding from the
Middle Ages to the 21st Century, therefore radicalization, racism, classification of the
community based on hierarchies still exist in the current society. 23According to Medieval
claims that the role of Jew’s criminal law 24"Execution" (crucifixion) made them to an
imprisoned status that focuses their lowliness compare to Christians. A natural violent attitude
against Christians by the Jews makes them unreliable and an intrinsic criminal, everlasting
enemies for the contemporaneous Christians. These unfaithful activities between two groups
who exist in Christianity destroyed a friendly neighbourhood relation. The sympathy for Jews
community has been destroyed and all kinds of spiritual activities have been completed by the
Christians themselves by isolating Jews. 25Few violent elements such as American anti-black
racism, Nazi Germany's anti-Jew racism also helped to turn Medieval Jews racial (Kaplan,
2021). It was a kind of revenge by the Jews to other communities, especially against Christians.
The crime of the Black delinquency had been charged after the period of slavery and for the
delegitimization of Blacks' efforts for freedom and liberty. However; 26Blacks are still a
victimize community by the dominant culture at present. 27Modern days racism has a
connection with its past by rationalizing images such as hatred by the White supremacist, and
even modern days police force's brutality against the Blacks. It has turned into a myth to torture,
exploit Blacks as a deserving gift for them by the dominant culture of the Western society such
as U.S. hyper cultural feature. It is a motion to suspend compassionateness for the Blacks.
Historical studies focus and let the scholars realize that the charges of vulnerability played in
the exploration of intrinsic lowliness in the past among minority communities which continues
to operate even today. 28The race is a term that carries (Kaplan, 2021) various sociological
aspects in a neutral way, sometimes it is a positive sign for the realization of a specific
community such as Italy's Neolith Community for its self-definition as an ethnic group. Race
does not mean always 29“racism.” 30Lindsay Kaplan said that; "I define racism as a system or
ideology that creates a hierarchy between at least two groups by defining one as inherently
inferior to justify its subordination to the other. The content of that ascribed inferiority can
draw from various sources of authority or "fact" – science, culture, physical appearance,
religion – that are used to "prove" the lesser status of one group about another. Exploring the
process that reduces a class of people to a place of inferiority helps us perceive the construction
of racism and recognize attempts to legitimize its enforcement." (Kaplan, 2021). In Medieval
Christianity, racialization has been industrialized to illustrate the submissiveness(inferiority)
of the Jews community. The enslavement of Jews (Servitus Judaeorum) deliberated the concept
of slave rank in the society by explaining that Judaism is lower religion than Christianity,
therefore Jews are inferior to the Christians. It is a social rank due to enslaved position.
Therefore, the enslavement of Jews has been developed on a spiritual hierarchy where
Christians are the superior eternally or spiritually according to the order by the almighty.
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Even in religious books like Hebrew Bible and the Christian Bible, concepts have been edited
based on hierarchy. 31Hebrew Bible is a commanding scripture for the Jews, who believe that
they are for God through which relation has been built between God and the Jews and God
commands them. 32On the other Christians interpreted a new ideology for the Bible reading
and transformed the reading about what Jews said in the Bible. 33The remodification of Jews'
narration in the Bible is an example to redefine the status of the Christians over Jews. It is an
action to set up a Christian superiority. Reading of the Hebrew Scripture shaped an image of
superiority and inferiority between human and their social classes. Paul's 34letters to the
Galatians are those examples through which the narrative of the conflicts between the mothers
of Abraham's children Sarah and Hagar have been explained. 35Sarah was a free woman whose
children were true children of the potentials; while the children of Hagar were not because of
their mother, Hagar slave status. Hagar's children are born for slavery. This narration by the
Jews Scriptures does not focus on the social position of those who believe in Jesus or who does
not. It was an analysis of superiority and inferiority. Enslaved and free gradation has been set
up between spiritual statues of Jews and Christians by a spiritual scholar Paul without a clear
definition of these differences. Paul's gradation between Jews. 36Paul's decision has been taken
by Church father St. Augustine for the development of differences and reflecting figures of
Cain, Ham, Noah from Genesis. By the setting up of identity from within the religious group,
St Augustine finally originates racialization of Jews in the medieval time. 37Augustine
explained that Jews has lost their grace from God as they are the killer of Jesus. 38He provided
an example of the story of Cain and Abel by saying that God has given punishment to the Jews,
characterized by Cain, for the killing of their comrades, which was characterized by Abel. 39St.
Augustine also expressed the story of Ham's dishonouring of Noah as his Jews relations to the
execution (crucifixion) of Jesus (comrades of Ham, Cain, Abel. The punishment was by the
lord to the Jews community was slavery for a long time. The model of Jews slavery has been
characterized by Augustine was the theorization of the organization of chattel slavery in 40The
City of God. 41“Augustine defines slavery as its appropriate, divinely imposed punishment. In
the initial order established by G-d, humans would rule only over animals, not over other
humans. However, the advent of sin creates a hierarchy in which sin reduces people to the
inhuman status of animals through the punishment of slavery. Slavery is the sign of the
demotion in status to the subhuman. Charges of criminality justify the punitive imposition of
enslavement to diminish the humanity of a person.” (Kaplan, 2021). Christians believe that
Jews are guilty of the killing of the Lord Jesus. The punishment has been provided by God as
well in the name of bonded slavery for a long time. 42A papal letter has been sent to the French
rulers by Innocent 3 demanding a deep concern over Jews instead of providing honour.
31
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As a result, they will never be raising their neck against the Christian faith because of their
inability to understand religious divinity. The papal letter was, 43“Christian piety accepts the
Jews who, by their guilt, are consigned to perpetual servitude because they crucified the Lord,
. . . We, therefore, asked [French rulers] so to restrain the excesses of the Jews that they shall
not dare raise their neck, bowed under the yoke of perpetual slavery against the reverence of
the Christian Faith; more rigidly forbid them to have any …kinds of Christian servants in the
future, lest the children of a free woman should be slaves to the children of a slave; but, that
rather as slaves rejected by God, in whose death they wickedly conspired, they shall, by the
effect of this very action, recognize themselves as the slaves of those whom Christ's death set
free at the same time that it enslaved them. . . . henceforth the perfidious Jews should not in
any other way dare grow insolent….” (Kaplan, 2021). It is an image in the Christian community
that the Jews are coming to torture them, to kill them. As a result, the Christian community was
violence against Jews. In Medieval Europe Jews were always targeted by the state and popular
violence. A racist image, therefore, was found in Europe against Jews. In Medieval Europe
Christians were afraid of Jews, in the 19th and 20th century white Americans are afraid of blacks.
Medieval Europe’s anti- Jew’s racism produced nexus of power where violence, repression
will be continued, and the suffering of Jews will remain. 44American policymakers in the
present day are blaming violence in our society by the Blacks, they must remember as well that
they fought against the Blacks and Jews in Medieval Europe. In modern days racism is still
available. In 2008 former U.S. President Obama told on racism that 45"The past isn't dead. It
isn't even past." (Kaplan, 2021)
Conclusion
How is the primitive age interrelated with the present in the context of racial and religious
identities? 46Lindsay Kaplan’s concept of hereditary inferiority in the middle ages shapes the
emergence of modern racial ideologies. 47Modern days racism has a connection with its past
by rationalizing images such as hatred by the White supremacist, and even modern days police
force's brutality against the Blacks. It has turned into a myth to torture, exploit Blacks as a
deserving gift for them by the dominant culture of the Western society such as U.S. hyper
cultural feature. It is a motion to suspend compassionateness for the Blacks. Historical studies
focus and let the scholars realize that the charges of vulnerability played in the exploration of
intrinsic lowliness in the past among minority communities which continues to operate even
today. The ethnic problem in the medieval period was focused between Jews and Christian and
in the modern days, it has been focused between people of colour and the Caucasian
community. Many examples reflected today's ethnic problems through racism,
intersectionality, racism through oppression. 48Medievalists used the term ethnicity for various
reasons such as it has been manifested in culture as much as, or more than descent. Medievalist
writers rich their ideas of race with various aspects that today researchers call intersectionality.
The medieval race always has been discussed in the context of religion. It has been always
surrounded by faith in the early period.
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Today’s faith has habitually reflected a theme that is separate from race. Therefore, it has been
observed that ethnic glitches have been an issue from the early period of the civilization which
has been characterized by the writers of earlier periods. It has similarly affected the modern
period as well because of similar intellectual and classic discussion for new creation. The
creation of society and its development has raised racial classification, diversification. This is
another way that the discussion has been developed in every society. Therefore, the
enlightenment of early Europe and today’s industrial revolution has been enacted with society,
and its features race, class, and communities. This is how the discussion of medieval society
and its racial activities, sections, ethnic deprivation, fighting groups in the connection of
religion (christens vs. Jews) are all focused and open in today's society and its societal
discussion.
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ABSTRACT
Communicative approach emphasizes that language instruction is the competency of
communication in the target language. This view is totally contrary to the former principles
which state that grammatical proficiency should be given prime concern. Communicative
approach requires interaction as both the main aim and the means of language instruction. In
communicative approach, students talk about their experiences with peers, and teachers teach
the lesson outside the domain of traditional grammar to develop language skills in every
situation. In spite of the common usage of the communicative approach in EFL course books
and curriculums, the practice of this approach in real classroom settings is bare. Most EFL
instructors still carry out more structural approaches in their classrooms. In spite of the
significance of teachers' attitudes in selecting the prosperous practices and modern approaches,
and of comprehending teachers' classroom manners, teacher attitudes have been ignored in
second or foreign language classroom research. Hence, an effort to detect EFL pre-service
teachers' (N= 98) attitudes towards communicative approach was put forth in the present study.
Based on a quantitative research design, an attitude scale produced by Karavas-Doukas (1996)
was utilized to collect the required data. The results of the study represented positive attitudes
to the utility of communicative approach in EFL settings. The present study may stand as a
beneficial source for the researchers investigating the modern approaches contemporarily
utilized in EFL settings.
Keywords: EFL, communicative approach, traditional approach, pre-service teachers, attitudes
Introduction
Communicative approach or communicative language instruction refers to the interaction
among learners as both the technique and the utmost aim of study (Swan, 1985a). Students
following this approach acquire and practice the foreign language through interactions among
each other and with the teacher in classroom setting and outside as well (Swan, 1985b). Students
talk about their individual experiences with peers, and teachers give the course outside the
domain of classical grammar structures to foster language competency in every context (Xiaoju,
1984). Communicative approach hints on encouraging students to integrate their own
experiences into the language learning setting (Mitchell, 2002). For communicative approach,
the aim of language instruction is the competency to communicate in the foreign language
(Jabeen, 2014). This approach stands contrary to the former perspectives in which structural or
grammatical skills were generally regarded highly important in foreign language education
(Terrell, 1991). Further, communicative approach sees the teacher as a facilitator instead of an
instructor (Underwood, 1984). This approach attempts to improve oral or verbal skills ever
before writing and reading (Anderson, 1993). Thus, the main principle of communicative
approach is that EFL learning is based on communicating in English (Arnold, Dornyei, &
Pugliese, 2015). Brilliant communication in the target language is therefore the fundamental
aim of communicative approach (Dornyei, 2009).
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In communicative approach, a foreign language speaker who makes many mistakes but talks
too much is simply more preferable than one who makes little or no mistake but talks not much
(Oxford, RLavine, & Crookall, 1989). The communicative approach is established to encourage
learners to talk or interact (Li, 1998). The language instructor is responsible for creating an
atmosphere to foster communication among speakers (Dornyei, 2013). Furthermore, foreign
language teachers have to support students by supplying them with plans, schemes, and
instructions to improve their communicative competency (Jeon, 2009). Additionally, one of the
main aims of communicative approach is to equip learners with the esteem to be highly
confident speakers for the real life settings (Basta, 2011). This is achieved by means of verbal
practices and cooperating with each other (Agbatogun, 2014). Communication in the target
language is the ultimate aim in this approach, the principles of which are making authentic
communication the center of language instruction, supplying chances for the students to
practice what they learned, and providing the chance of improving fluency (Ellis, 1994). The
activities in communicative approach involve any practice that motivates the learner and
demands him/her to talk and listen to other students (Islam, 2012). Communicative approach
requires finding information, diminishing barriers, acquiring culture, and talking about the self
(Roberts, 2004). Communicative instruction is based on a student-centered approach in which
students are valued and demanded to take active part in communication (Akram & Mahmood,
2011). The communicative approach is structured on the opinion that acquiring a foreign
language necessitates communicating in the real language (Mohanlal & Sharada, 2004). When
a student is included in real life communication, his/her natural strategies to learn the foreign
language will be employed accordingly, and this will consequently let him/her to acquire how
to use the target language (Abate, 2015). Communicative approach has various benefits such
as developing learners' proficiency in speaking in different contexts, motivating learners to use
English in real life settings, and encouraging learners to talk interactively (Dolle & Willems,
1984). Empowering communicative competence in English provides such benefits as
supporting the speaker while making a conversation in a foreign country (Hird, 1995).
Therefore, an attempt to discover candidate EFL teachers' conceptions towards communicative
approach was put forth in this paper.
Methodology
This paper interrogates the attitudes of candidate EFL teachers (N= 98) towards communicative
approach in EFL classrooms. The sample of the study involves 98 pre-service EFL teachers
studying in the 2nd and 3rd classes in the ELT department of a state university in Turkey. The
informants voluntarily responded to a scale designed by Karavas-Doukas (1996) and the
required data of the study were gathered accordingly. Bloomfield and Fisher (2019) state that
quantitative research means measuring the collected data through a statistical analysis. Further,
the data for the mentioned analysis is collected by means of questionnaires, surveys, and scales.
In a similar vein, quantitative research method operates the gathered numerical data by
employing statistics. Besides, quantitative research design attains common conclusions by
making generalizations among groups. The scale designed by Karavas-Doukas (1996) has made
the informants underline different dimensions of communicative approach in EFL settings.
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Findings and Results
The findings of this study highlight the mean (x̄) scores of the measured items of the scale. The
respondents strongly agree that a textbook alone is not able to cater for all the needs and interests
of the students, thus, the teacher must supplement the textbook with other materials and tasks
so as to satisfy the widely differing needs of the students (x̄= 4.8571), the learner-centered
approach to language teaching encourages responsibility and self-discipline and allows each
student to develop his/her full potential (x̄= 4.5918), tasks and activities should be negotiated
and adapted to suit the students' needs rather than imposed on them (x̄= 4.4837), knowledge of
the rules of a language does not guarantee ability to use the language (x̄= 4.3980). Besides, the
respondents agree that group work activities are essential in providing opportunities for cooperative relationships to emerge and in promoting genuine interaction among students (x̄=
4.1224), group work allows students to explore problems for themselves and thus have some
measure of control over their own learning, and it is therefore an invaluable means of organizing
classroom experiences (x̄= 4.0612), the role of the teacher in the language classroom is to impart
knowledge through activities such as explanation, writing, and example (x̄= 3.8980), the teacher
as transmitter of knowledge is only one of the many different roles he/she must perform during
the course of a lesson (x̄= 3.7857), since errors are a normal part of learning, much correction
is wasteful of time (x̄= 3.7143), it is impossible in a large class of students to organize your
teaching so as to suit the needs of all (x̄= 3.6122), for students to become effective
communicators in the foreign language, the teachers' feedback must be focused on the
appropriateness and not the linguistic form of the students' responses (x̄= 3.6020), grammar
should be taught only as a means to an end and not as an end in itself (x̄= 3.5408), and the
teacher as 'authority' and 'instructor' is no longer adequate to describe the teacher's role in the
language classroom (x̄= 3.5306). Moreover, the respondents disagree that the communicative
approach to language teaching produces fluent but inaccurate learners (x̄= 2.5918), training
learners to take responsibility for their own learning is futile since learners are not used to such
an approach (x̄= 2.5510), the teacher should correct all the grammatical errors students make,
and if errors are ignored, this will result in imperfect learning (x̄= 2.4694), grammatical
correctness is the most important criterion by which language performance should be judged
(x̄= 2.4490).
Discussion and Conclusion
Numerous studies on the use of communicative approach in ELT settings have been carried out
in the related literature (Galloway, 1993; Holliday, 1994; Demirezen, 2011; Ahmad & Rao,
2013; Li, S. & Li, F. 2004). Further, several studies on the role of communicative approach
from a critical perspective have been conducted in the related study area (Canale & Swain,
1980; Fang, 2003; Lai & Kritsonis, 2006; Yanyan, 2009; Thamarana, 2015; Joukoulian, 2016).
Besides, even if we observe a big number of studies focusing on the perceptions of EFL teachers
towards the use of communicative approach in EFL settings (Li, 1998; Li, 2004; Jeon & Hahn,
2006; Jafari, Shokrpour, & Guetterman, 2015; Kwon, 2017; Anani Sarab, Monfared, &
Safarzadeh, 2016), there seems to be not many studies referring to the conceptions of candidate
EFL teachers towards the mentioned issue. In the light of the stated aspects, this scientific
inquiry attempts to discover the perceptions of candidate EFL teachers towards the use of
communicative approach in EFL settings. The picture drawn by the scale produced by KaravasDoukas (1996) underlines that:
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- Candidate EFL teachers support student centered communicative approach rather than the
traditional approach in which grammar translation method is extensively applied and the teacher
is in the center of the overall learning process (also see Taylor, 1983).
- Candidate EFL teachers see foreign language competency as a phenomena of efficient
communication in real contexts rather than being a theoretical tool (also see Schulz, 2007).
Consequently, it is simply acquired from the results of the study that candidate EFL teachers
believe in the advantage of communicative approach since the oral communication in English
is a prerequisite of success in today’s world. Therefore, the Council of Turkish Higher
Education and the Ministry of Turkish National Education should take the required innovations
or rehabilitations to promote the oral proficiency of students in order to prepare them for the
challenging atmosphere of the global business sectors. Otherwise, the graduates cannot compete
in any platform which requires high English speaking proficiency. This study may accordingly
be a valuable source for the related authorities.
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PROBLEMS ENCOUNTERED BY STUDENTS IN ONLINE CREATIVE WRITING
CLASS AND THE SOLUTIONS
Denny Satrya Andy Nugraha
UKSW, English Language Education Program, Faculty of Language and Arts
Prof. Dr. Listyani
UKSW, English Language Education Program, Faculty of Language and Arts
ABSTRACT
Writing is one of the main skills in learning English students should master. Creative Writing
becomes one of writing courses in English Language Education Program (ELEP) of UKSW.
This year, many institutes including UKSW conducted their learning by doing online classes.
However, there may be some difficulties faced by students during their online class. Therefore,
this study aimed to analyze the problems faced by the students in online Creative Writing class
and the solutions to overcome those problems. Thus, the research questions of this study are
“What are the problems that are faced by the students in online Creative Writing class?” and
“How do the students overcome the problems?” Twenty three participants were involved in
this study which used a mix of open-ended and closed-ended items in the questionnaire as the
data collection instrument. The participants were 2020 students of ELEP, UKSW, Indonesia.
From the data from the study it was found that the problems faced by the students in their
online Creative Writing class were the course materials, bad internet connection, students’
motivation, and teachers’ unclear explanations. Besides that, there were also four strategies
used by the students to faced their difficulties such as, finding better connections, asking friends
or lecturers, doing self-motivation, and learning the material after class. The findings from this
study are expected to be helpful for teachers to know the problems faced by the students in
online Creative Writing class.
Keywords: Creative Writing, online learning, problems, solutions
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INFORMATIONAL AND VISUAL LITERACY THROUGH INFOGRAPHIC
DEVELOPMENT
Antonio Lucio Barizon Filho
Universidade Estadual de Londrina (UEL)
Pedro Cremonez
Universidade Estadual de Londrina (UEL)
ABSTRACT
In a context of information abundance and image appreciation, it seems natural that the
infographic ― a solution whose objective is to synthesize a large amount of information, by
representing it graphically ― obtain a prominent role as an information resource. The objective
of this research is to identify the informational skills needed and when (and if) they are present
in the creation of an infographic. The reflection seeks to draw parallels between the areas
surveyed in order to indicate new perspectives for interdisciplinary practices. The research took
as base the five skills proposed that the subject must have to be considered informational
literate, as defined by American Library Association (ALA) and through a qualitative and
exploratory bibliographic research on Information Visualization established relationships
between the informational skills and the process of creating an infographic. From the analysis
made, it was possible to see how informational skills are present in the entire process of creating
an infographic and how the result is very dependent on how the skills were performed. Thus, a
framework for infographic development was proposed to reinforce the informational skills
needed in the process. To understand and approach the creation of an infographic as an
interdisciplinary practice contributes to the growth of its use as an informational resource and
strengthens its informative potential. Among the possible contributions of the research, it is
worth highlighting a greater awareness of the informational skills necessary for the professional
and, in the academic context, the possibility of using the development of an infographic as a
project to aid in informational and visual literacy, both of great importance, nowadays.
Keywords: information design; information representation; information architecture
1. INTRODUCTION
For Meirelles (2013), infographics are visual representations that combine graphics (symbols,
illustrations, maps, diagrams, images, etc.) with textual content to communicate information.
Employed in a variety of areas and covering different content, infographics have been used in
scientific illustrations of the human body as well as in modern representations of how the brain
works; from ancient route maps to the iconic London Underground map, whose principle and
visual language have been replicated around the world. Infographics help in a better
understanding of our surroundings by telling stories and visually explaining complex
information, being a valuable resource, not only in the scientific area, but for journalism and
education.
This article aims to understand what informational skills are needed to create an infographic
and assumes that both graphic and informational skills are needed in an interdisciplinary
project.
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We start from the understanding that infographic is a visualization of information whose pillars
are information and graphic language and that a lack of any of these pillars affects the integrity
and potential of the informational resource. The following reflection draws parallels between
the researched areas in order to indicate new perspectives for interdisciplinary practices and
contribute to the development of the infographic as an informational resource.
The problem is to identify informational skills and when (and if) they are present in the creation
of the infographic. For this, the research takes the five skills proposed that the subject must
have to be considered informational literate, as defined by American Library Association
(ALA) and through a qualitative and exploratory bibliographic research on Information
Visualization establish relationships between the informational skills and the process of
creating an infographic. As a result of the analysis, we propose a framework for infographic
development that can reinforce the informational skills needed in the process.
2. RESEARCH AND FINDINGS
According to the American Library Association (ALA), information literacy is the set of skills
required to recognize when information is needed and the ability to locate, evaluate and
effectively use the information. This skill set is the foundation for effective and lasting learning
and is common to all disciplines and learning environments, regardless of education level.
Being informationally literate allows the subject to master a content and expand their questions,
in addition to providing independence by allowing self-direction and greater control over their
own learning.
As it is a graphic manifestation usually related to informational design, one can think that the
skills necessary for the development of an infographic are those of visual literacy, image
processing and its media use, in understanding human perception and its properties. visual
attributes, knowing how to organize them in order to communicate. The term design itself is
usually associated with aesthetic properties, emptied of greater depth. So, visual skills are
fundamental for creating a visualization, however, the following analysis looks for possible
intersections, exchanges and convergences between the five informational skills defined by
ALA with visual skills and their influences on the final result.
Determine the nature and extent of the information needed
The subject is able to define and articulate his informational need, in addition to formulating
questions based on the necessary information and identifying key terms and aspects related to
it, while also identifying a variety of types and formats of potential information sources as well
as the purpose and audience of the for this, understanding how information is formally and
informally produced, organized and disseminated. (AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION,
2000)
The process of developing an infographic starts from an initial idea in which the desired focus
and objective are defined, the theme and the story to be told that will serve as a basis for the
conceptualization and the audience to whom it is intended. Based on these definitions, the
infographic designer must, according to Cairo (2012), have a clear idea of how the infographic
will be useful to the reader and what they can do with it.
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The infographic designer, therefore, must understand what and the extent of information
necessary to achieve his goal, as well as knowing how to determine the nature and type of
information ―because it is a visual representation, it is necessary to retrieve information
related to visual attributes, such as shapes, colors and textures that can be obtained from graphic
resources (images and photographs) or from the object itself.
A clear vision of the infographic's informational purpose, the particularities and limitations of
its readership, as well as a knowledge of the visual attributes and their use, are the basis for the
infographic designer to be able to evaluate, review and refine the information necessary to
fulfill its purpose.
Access the necessary information effectively and efficiently
The subject selects and understands the benefits and applicability of more appropriate
investigative methods or retrieval systems to retrieve the information, for this, designing and
implementing effective search strategies from commands appropriate to the system selected
recovery program. (AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION, 2000)
The development of an infographic usually starts from two specific situations: the first in which
the data and information have already been retrieved and it is decided to represent them
visually, either with the exploratory objective to detect new patterns and relationships or as a
resource to communicate information (a situation common to views in the scientific area). In
this case, even though the information necessary for visualization is already available,
understanding how they were retrieved contributes to decision making regarding the
transposition to visual language, since the type of visualization selected can highlight certain
characteristics of the information.
Another situation, common in the journalistic and educational areas, starts with the definition
of the informational objective of the infographic, in order to then search for and retrieve the
information and, according to Kanno and Brandão (1998), it is crucial moment related to
gathering as much information as possible through research in reliable sources, visits to the
news site, photos, interviews among others. Among the sources available for research such as
scientific articles, books, documentaries, maps and photographs, the author highlights face-toface visits to the location to be explained (when applicable) and the assistance of an expert in
the area.
Therefore, understand the available retrieval systems according to the information and/or
informational resources needed, be able to retrieve the necessary information effectively and
efficiently (within the time available for the development of the infographic) and finally be
able to extract, record and managing the retrieved information and its sources is a primordial
skill for the infographic designer, since the failure to perform these tasks implies an insufficient
amount of information.
Critically access information and its sources and incorporate it into its knowledge base
Can articulate and apply criteria to assess information and its sources, and is able to synthesize
the main ideas to be extracted from the retrieved information and build new ones from them
concepts (American Library Association, 2000).
The infographic designer must be able to critically assess the information retrieved, both from
its veracity and credibility as well as its relevance to fulfilling the infographic's objectives.
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Also, choosing not to represent certain information does not mean that it was not necessary or
poorly evaluated. For Cairo (2012), in the visualization of information, what is shown can be
as important as what is hidden, since the excess of information can be as harmful as its absence.
The development of visualization requires that the information has been properly appropriated
by the professional, which, according to Borges (2018), can be understood and appropriated
based on previous knowledge, so as thorough understanding of the content covered may require
information that will provide the basis for appropriation but which will not be represented.
The informative potential of the infographic and the image, emphasizes Kanno (2013), is not
miraculous and automatic, simplifying complex information just because it is graphically
represented. The infographic “[...] is just the best way to represent a certain type of information.
Just as text is the most effective means of describing other types of information and
photography is more efficient in other cases” (p. 11).
Individually or as a member of a group, use the information to fulfill a certain purpose
The subject applies new and previous information in the planning and creation of a particular
project, organizing the content in a way that supports its purposes and formats. (American
Library Association, 2000)
As a project, the purpose of developing an infographic is to create a graphic informational
resource in order to facilitate the performance of tasks such as data analysis, information
explanation and exploration, pattern detection, trend prediction, rhythm discovery and much
more . Being aware of the development process as a whole allows the infographic designer to
detect flaws and correct them before the final result, in addition to proposing alternative
strategies and solutions in case of failures.
Having carried out the previous steps of the process, the infographic designer must be able to
organize the information retrieved and selected and translate it, when possible, to the graphic
language. For Meirelles (2013), representing multidimensional informational structures in a
two-dimensional visual representation is not simple. The visualization process requires
analytical and visual (spatial) reasoning methods and depends on cognitive processes and
visual perception for both its development (coding) and its reading (decoding), a failure in
decoding implies the failure of visualization.
Therefore, understanding cognitive and perceptual constraints and abilities visually is essential
for infographic development. It is necessary for the infographic designer, therefore, to
understand and evaluate the retrieved information, but also to have the necessary knowledge
to represent it visually.
It comprises several of the economic, legal and social aspects involving the access and use
of information and uses it in an ethical and legal manner
Identifies and discusses problems related to the recovery, privacy and security of information
in digital and physical environments, such as free and paid access, censorship, freedom of
expression and intellectual property. (American Library Association, 2000)
For Katz (2012), the infographic helps and improves our understanding of aspects of the past,
present and future. The interpretation of text and image tell stories about human experience
that help us to understand our relationship with our surroundings.
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The infographic creates a narrative that broadens our understanding of the complexity of life
and history, which means that we must be judicious when interpreting information and
representing it so that the final message is true.
From the bibliographic research and analysis made, it was possible to see how informational
skills are present in the entire process of creating an infographic and how the result is very
dependent on how the skills were performed. Thus, the following framework (Figure 1) for
infographic development is proposed.
Figure 1
Framework for infographic development

Note. Created by the authors based on the Design Council’s Double Diamond methodology,
the framework proposed seeks to reinforce the informational skills needed to create an
infographic.
The proposed framework was based on the Design Council's (2019) design methodology, the
Double Diamond, which is divided into four stages starting from a challenge. Two stages discovery and development - are composed of divergent thinking in which there is the
generation of multiple solutions and an expansion of knowledge, while the other two phases definition and delivery - are characterized by convergent thinking whose objective is to
evaluate, refine and select information recovered or the proposals produced in the previous
phases in search of the best solution to the problem.
The entire process starts from a challenge, in which the demands, audience and objectives of
the material to be developed are exposed. Then, it is up to the professional to understand and
define what information will be necessary to achieve the objective of the infographic (01),
paying attention to the types of documents that must be retrieved to obtain certain information
(such as, for example, the need for illustrations, plans or photographs so that you can
graphically represent a certain location).
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With the definition, the professional must employ adequate research methods and select
reliable repositories and sources (02) in order to retrieve the necessary information and then
evaluate them according to the level of confidence and relevance and relevance to the project
(03), discarding doubtful or unnecessary information to achieve the objective of the
infographic. It is important that all this content is appropriated and understood by the
professional so that their representation (04) is performed accordingly and as efficiently as
possible.
The development stage (04) encourages people to look for different answers to the problem
and that an iterative process is essential for a good result. Simlinger (2007) explains that it is
time to define, plan and structure the content of the message with the intention of satisfying the
information need of the intended material, reinforcing the interdisciplinary aspect of the
process, pointing out the social and cognitive sciences and communication technologies and
information as some of the knowledge and skills of the informational designer.
The final step (05) involves testing and validating the solutions developed in the previous step
in order to reject those that will not work and improve those that will achieve the defined
objectives. At this point, it is essential to understand the economic, legal and social context
surrounding the use of information that can vary in each project.
The arrows over the step numbers indicate that the process is not linear as represented in the
framework and that new information and issues identified during development may require a
return to the initial steps. The broken lines (―x) in the middle of the diagram represent paths
and alternatives abandoned during development, the result of constant review and evaluation
throughout the process.
3. CONCLUSION
The effort to produce material that facilitates the dissemination and access to information is at
the essence of infographics and understanding its characteristics and relationships, not only
with reader and user, but also with its producers, allows us to improve its potential and identify
paths so that the end result is even more efficient and effective in visualizing the information.
From the analysis made, it is possible to see how informational skills are present in the entire
process of creating an infographic and how the final result is totally dependent on how the
skills were performed. Paying attention to and valuing the informative characteristics of
infographics does not necessarily mean restricting its graphic qualities or repressing its
aesthetic value, but understanding that the image and the way it is constructed and organized
influence how information is perceived and appropriated.
In certain contexts, the development of the infographic is carried out by a multidisciplinary
team, usually with professionals responsible for the retrieval and evaluation of information and
others for its transposition to graphic language - in journalism, for example, the team of
journalists is responsible for the information as designers for your visualization. Even the
division of tasks does not exempt the interdisciplinary nature of the process, since it is
necessary to appropriate, evaluate and use the information to organize and represent it, as well
as to determine the nature and extent of the necessary information, it is necessary to be aware
of the possibilities and potentialities in graphically representing it.
Understanding how to approach the creation of an infographic as an interdisciplinary practice,
therefore, contributes to the growth of its use as an informational resource and strengthens its
informative potential.
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Among the possible outcomes of the research, we can cite a more in-depth approach to
information skills in infographics, both in professional and academic environments - especially
in the training of designers and journalists - and the possibility of using infographics as a project
for information literacy and visual at different levels and educational contexts.
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AUDIENCE BEHAVIOUR TOWARDS MEDIATED MESSAGE DURING COVID
PANDEMIC
Hadwin Charli Durals
Journalism and Mass Communication Lovely Professional University
ABSTRACT
As the Covid pandemic crisis exploded innumerable information inclusive of misinformation
and misleading flooded through all possible media. The messages includes both cautioning and
comforting, procedures what to do and what not to do, notifying the symptoms, providing moral
and psychological support, advising on various concepts. The media audience includes both
sets of viewers who take the messages as it is told and viewers who analyse the media content
and evaluate the intensity, authenticity and reality levels of the message. The people who take
in the message as it is fed are termed as passive audience and those who make critical, logical
and reasonable analysis are defined as active audience. Active audience are selective in
exposure, perception, retention, memory and retrieval.
Literature for audience perception on covid news was searched and no such literature was
found leading to a research gap to be explored. Government, government officials, politicians,
social activists, specialists, health officers, press media, experts and common man present
information regarding Covid 19 with various motives. But it really needs to know how these
messages are perceived on the audiences’ side. This research explored what messages are
conveyed and what the viewers perceive.
The study also analysed the opinions of media viewers about the messages and their sources
and their meanings and motives. This study probed to understand the media audiences attitude
in perceiving media content i.e. the way audience evaluate and accept the media content or
receive it stale.
The research methodology adopted was descriptive with a qualitative research method.
Interview technique was applied for drawing primary data form a sample size 50 individuals.
The sampling frame was limited to Chennai city inclusive of all demographic and
psychographic segments while the age group fell between 17 to 70 years.
This research threw light on the communication theory pertaining to media audience studies
and will be helpful to the researchers of media, communication, sociology, psychology in
understanding the audience psychological behaviour towards media message in general and
more specific to Covid 19. The inferences of the research are presented in terms of observations
and understandings. The findings revealed that media in a way sensationalised and on the other
hand made people to be insensitive to news content. The contradictory versions of messages
were found from government, officials, doctors, press, and even from civilians. Fake news was
countered with truth differentiating fake and fact and by responsible souls. The symptoms,
likewise the preventive measures, the psychological unrest and relaxation were mismatching.
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The statements regarding the availability of fund allocations, planning, preventive measures,
vaccination, side effects, lockdown process, financial supports, vigorous of pandemic, number
of affected, number of cured, number of deaths, food provision, infrastructure in healthcares,
sanitation sanitising, oxygen and ventilation, medicines, doctors, ambulance, masks, testing,
disposal of medical wastes, disposal of corpses all of them found to be controversial to one and
another statements and real life as well. People either ignored or panicked to the media
message, while most of the media consumers were able to evaluate and estimate the motives,
meaning of the information and its context and the application of those messages to individuals
personal psychological normal being.
Keywords: COVID, media, message, audience
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DIGITAL REVOLUTION, FAKE NEWS & SOCIAL EROSION: A STUDY OF
DIGITAL MEDIA PERSPECTIVE IN OMAN
Assoc. Prof Dr. Abhishek K. Singh
Department of Media Studies, Purdue University Northwest
ABSTRACT
Misinformation or disinformation is an old concept as information is widely disseminated in
relevance to the human capacity to say lie for some benefit. In the present time of media
convergence, fake news is a kind of disinformation, which is represented for the amplification
of the power of networked lies. These kind of disinformation is actually used to fulfill specific
agenda of a particular organization and political groups. These ultimately lead to the decay of
democratic expression and the deterioration of social rights and institutions. This can be
considered as a digital distortion of information. The fake news is certainly used to show and
prove the real intention of an organization, but it is very dangerous for the constructive growth
of a healthy society and social structure. Present media revolution is certainly playing a very
crucial role in the propagation of fake news and supporting the various aspects of social erosion.
The present study aims to emphasize on the role of digital media concerning fake news and the
innovative face of social groups through digital media.
The researcher has basically picked up the comment from the youth of Oman on the role of
digitalization in the propagation of fake news and its overall impact on social decay.
The methodology used to in this study has been based on consulting, (most of the data in this
research paper is primary) besides, some secondary data have also been used in this paper.
Keywords: Fake News, Digital Era, New Media, Social Structure
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PORTRAYAL OF CHILDREN IN INDIAN TELEVISION COMMERCIALS
Assist. Prof. Dr. Shatabdi Som
Department of Media Science and Journalism, Brainware University
ABSTRACT
The Indian television advertisements show multiple aspects of life in a few seconds. These
advertisements show children playing different roles in family, school and society. For
children, the advertisements appear as a window which enables them to escape from their
present socio-psychological state to a zone of endless happiness. The study aims to find out
how children are portrayed in television commercials. The analytical method of this study is
qualitative analysis of the randomly selected Indian television advertisements of the 1900s and
post 2000. The content of the ads is decoded in terms of representation of children. The data
for the study has been collected from electronic media to analyse the advertisement content and
the child’s portrayal. The advertisements are further analysed in multiple steps through
semiotic analysis. With the passage of time, the naive child in the ads has turned out to be
independent, rational and decision making. There has been a significant change in the use of
appeals, especially in the portrayal of the child in the commercials of 1990's and post 2000 that
has witnessed the rise of the ‘apollonian child’. The advertisements of the products and services
position the child as a consumer. Gender stereotyping is still prevalent in Indian
advertisements. The commercial-social ads and the social service advertisements portray a
socially responsible child.
Keywords: children, television, advertisements, social service advertisements, portrayal,
gender representation
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A CONTENT ANALYSIS OF INDIAN NEWS COVERAGE ON COVID-19:
INSIGHTS FROM AN ENGLISH DAILY IN WEST BENGAL
Assist. Prof. Archan Mitra
School of Film Media and Entertainment, Sharda University
Sayani Das
Masters in Mass Communication and Journalism, Burdwan University
ABSTRACT
Introduction
News coverage plays a significant role in a country like India, where the media is considered
the fourth estate of the nation. 2019-20 & 2021, Coronavirus Disease (COVID-19) has severely
affected the day to day life of the nation and continues to do so. Research Design: The
researcher studied an English daily (front page) for a week and tried to figure out the different
ways in which news about COVID-19 was portrayed. Method: An in-depth content analysis
has been conducted by the researchers to understand how much space was utilized by COVID19 news in comparison to other news. The study also envisages the different versions of
COVID-19 information being disseminated to the public. Reliability & Validity of the Study:
An English daily was chosen for the study due to its credibility over social media, as fake news
had already created havoc on social media and people had became sceptical about the medium.
The newspaper as a medium in India was more credible and study shows that people trust
newspapers over most other media when it comes to sensitive news, such as the COVID-19
information. The findings from the research conducted produced interesting results which show
that proximity plays a big role in front page selection. National, state, local, and international
news dominate the news coverage. In the current situation, covid related news has become one
of the top priorities suppressing political and legal news. Conclusion: The newspaper has
reported on covid from various angles. These have included political, legal, and economic
perspectives on covid. These views were published in the newspaper alongside other interesting
news items. This research provides insights into future investigations of the pandemic related
news coverage in an English daily.
Keywords: COVID-19, News Coverage, Content Analysis, Credibility of Media
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VIRTUAL REALITY, A BETTER WAY OF COMMUNICATING
WITH STUDENTS
Assist. Prof. Dr. Seema Shukla
SoMC, IMS Unison University
Assist. Prof. Dr. Mr. Mukesh Kumar
SoC, AAFT University of Media and Arts Raipur
Assist. Prof. Dr. Garima
SoM, IMS Unison University
ABSTRACT
Development in science and technology has gifted us with ‘Virtual reality or ‘VR’, which is a
complex multi-dimensional computer-generated simulation of a real-life environment by the
addition of sound, visual elements, and sensory stimuli through information technology. With
recent developments and changes due to the Covid-19 pandemic, VR within the education
sector has become the new way of teaching students complex topics for instance: the depiction
of the Lasswell model became very simple and easy through the use of virtual reality. The
objective of this research paper is to study the impact of VR on student learning and if it has
created a change in the real-time education influx. This will give insight into the way virtual
reality affects the learning process of students. The paper will specifically focus on 360VR,
which is most commonly used in the education sector. The 360VR content was produced in
two stages, in the first stage the real-world locations were captured with specialist cameras and
equipment and in the second stage, the footage was taken to the studio to produced VR content.
The qualitative approach will be adopted to evaluate the future possibilities in this area. A
comprehensive literature analysis has been undertaken to identify, compile and categorize the
key factors of virtual reality creating an impact on the students.
Keywords: Virtual Reality, Student, Visual Simulation, Education
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COMMUNITY RADIO AS AWARENESS DRIVE FOR RURAL POPULATION
Assist. Prof. Dr. Ms. Kiran Panchal
Mass Communication, Sharda University
ABSTRACT
Community radio is fully capable in itself to make a community a developed stronghold and
unite. It helps in solving the problems related to the rural development issues such as Gram
Panchayat Development Plan (GPDP), Social Examination, Electricity and water supplies,
Land Reforms, Development of Connectivity etc. Community Radio gives impulsion to
encourage the society for their involvement.
When the rate of development in rural areas has to be increased, community radio can be
efficiently used on various diverse government initiatives for rural welfare.
Different models of development had a different perception about it. Along with the change in
the social system, there has also been a change in the concept of development.
If we turn to history, growth and development have been conceptualized from many
perspectives, which have a range of indicators such as social change, reconstruction, progress,
changes in lifestyle and many more. Defining development is very complex as there have been
conflicting views among academics, development professionals and researchers regarding the
previous notion of development.
Now a day’s development is associated with avoidance of deprivation of environment,
conservation of inadequate natural resources or finding substitute to them, population control,
and so forth.
Majorly it has been seen that, development is now the process of improving the standard of
living of society and its people. However, it is agreed that the current development philosophy
has now changed and diverted from the previous objectives of raising GNP (Gross National
Product) industrialization and modernization
Since community radio is in focus, thus, broadcasts are relevant only to a defined specific
audience and provide a platform for local voices to share their personal experiences, and on
issues related to their livelihoods. These are the highlights that have been largely ignored and
faced the mainstream media negligence but covered by the community radio stations. This
research paper helps to understand the verbal and cultural diversity and to bridge all the ruralurban gap in the society. It reflects the impact of community radio programs in rural
development.
This study will also help to understand the various program formats of indoor outdoor programs
performed by CRS on nutritional status, maternal and child health care, primary health care,
transformation of folks as well as the social structure including government projects for
enhancing the life structure of communities.
The most important and relevant outcomes, this study delivers are: How all type of segments
of community are earning advantages from community radio programs? How farmers are
helped to increase the yield of crops, women to increase their nutritional conditions, to educate
children?
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How adolescents and senior citizens are the beneficiaries of health related programs run by
CRS? How these programs are helping to enhance the quality of life of target audience.
This study is to understand the new philosophy of development and how Community Radio
wraps the broad range of this philosophy and human activities?
Keywords: Community Radio, Rural Welfare, previous notion of development, Current
Development Philosophy, Rural-Urban Gap, Program Formats, Mainstream Media
Negligence.
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HOW DO AUDIENCE’S PERCEIVE PROTAGONISTS IN BOLLYWOOD FILMS:
EXPLORING IT FROM GENDER LENS?
Assist. Prof. Dr. Daivata Deepak Patil
Department of Communication and Journalism, University of Mumbai
ABSTRACT
Indian society is very much obsessed with cinema. Cinema is the most influential medium, as
it has spread through the all classes and caste boundaries. Both elite and masses have embraced
it as an art and mass medium (Mistry, 2014). The role of women is changing drastically in our
society. They are equally educated and are equally earning, there is a shift in the relationship
and social dynamics. Film and media play a very important role in shaping portrayal of women
in these changing times.
The protagonist is a central character of the story in any film and is also referred as the hero or
the main character. Bollywood was always dominated by male protagonist films; however,
female protagonist films are being produced progressively and are commercially successful.
This research paper aims to study the understanding and preference of Indian film audiences
of Female and Male Protagonist films. What could be possible reasons for female lead films to
be commercially viable? How does it reflect on the social mindset of women and their position
in the society? How do audiences define a female vs male lead film?
The research will be structured as following: review of the relevant literature and theoretical
framework, the hypothesis is developed, and then empirical approach and the data collection
method are explained. The last section outlines findings and discussions.
The study will be conducted using quantitative methodology where a survey of 60 respondents
will be administered, including 30 males and 30 females using purposive sampling technique.
The findings will be argued in the context of Audience Reception Theory and Uses and
Gratification theory.
Keywords: Gender portrayal, Bollywood, Film Protagonist, Film Audience, Perception
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IDENTIFYING AND ANALYZING THE FACTORS DETERMINING THE
VIEWERS ACCEPTANCE OF ON DEMAND TV PLATFORMS IN INDIA-AN
EMPIRICAL STUDY
Shanu Gupta
Sharda University, Greater Noida (U.P)
ABSTRACT
The recent spur of On Demand TV platforms in India has made it evident that Viewing TV
anytime, anywhere through online video platforms is the latest trend and future technology of
India. From past few years these TVOD platforms have gained high popularity among the
viewers of all age groups because of many benefits provided by them to the users. The rapid
growth and viewership of these On Demand TV platforms has completely transformed the
viewers perception towards watching TV. Hence, researchers across the world are curious in
determining and analyzing the different aspects of success model of TVOD industry. This study
considers the two most widely used models Theory of planned Behaviour (TPB) and
Technology Acceptance Model (TAM) to identify and analyze the different factors which
determines the viewers behavioural Intention behind consuming TVOD platforms. All the
factors are then analyzed using Partial Least Square- Sequential Equation Modelling (PLSSEM). As, TPB and TAM has been successfully adopted as base model in many behavioural
studies, therefore the researcher has found it equally suitable to be adopted in reference to
TVOD platforms. The results indicate a positive relationship between the factors and viewers
behavior intention. All the factors also present predictive validity in understanding the viewers
intention towards consuming On Demand TV platforms in India. The results of the study
confirmed TPB, and TAM as the most viable models across the world in understanding the
user’s preferences and acceptance towards any new future technology.
Keywords: On Demand TV platforms, Technology, Viewer’s preferences, Technology
Acceptance, Planned Behavior, Behavior Intention
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SOCIAL ENTREPRENEURSHIP:
THE TRANSFORMATION FOR INNOVATION
Savi Bahuguna
IMS UNISON UNIVERSITY, Social Entrepreneurship, Entrepreneurship, Rural development,
Econometrics
Assist. Prof. Dr. Garima
IMS UNISON UNIVERSITY, Social Entrepreneurship, Entrepreneurship, Rural development,
Econometrics
ABSTRACT
Social enterprises aim to change the world for better. These enterprises, which are not driven
by money but motive to provide for the society through various initiatives, were to face a huge
challenge in 2020. The world and perspectives about life changed as a deadly contagious
disease by the name of Covid19 spread around the world, mercilessly claiming thousands till
date. Covid19 outbreak was first reported in December,2019 in Wuhan China and within three
months, the world was under huge risk of the deadly virus. Countries around the world imposed
strict lockdowns and the supply of essential items were permitted. This also had an impact on
the social enterprises. This paper presents the exploration of the suitable business-frame for
sustenance and recovery. This paper analyses the existing literature available on the topic and
the impact of covid on social entrepreneurship. This paper will discuss the literature available
on the state of social enterprises during the time of Covid19 and how organization’s quick
response, help transform the business models. The situation is relatively new and there is
limited literature available, so the paper has broadened the horizon of existing literature
available on online sources. the database consists of newspaper articles, journals, blogs, report
available on various websites.
Keywords: Social enterprises, Social Business, Covid19, SMEs, Small Business,
Entrepreneurship, CSR, Non-profit organizations
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AWARENESS AND KNOWLEDGE OF PROSTRATE CANCER HEALTH
COMMUNICATION AMONG MALE RESIDENTS OF SOUTHEAST NIGERIA
Robert Chinweze E. Ezeanwu
University of Nigeria Nsukka
Chukwudi C. Nwokolo
University of Nigeria Nsukka
Chigozie J. Odum
University of Nigeria Nsukka
Francis Ike
University of Nigeria Nsukka
Chike Ukekwe
University of Nigeria Nsukka
Emeka E. Igboeli
University of Nigeria Nsukka
Sochima Egoiwe
University of Nigeria Nsukka
Henry Ezezim
University of Nigeria Nsukka
Ekene Iloabuchi
University of Nigeria Nsukka
Bournaventure Obi
University of Nigeria Nsukka
ABSTRACT
This paper examined awareness and knowledge of prostate cancer health communication
among male residents of Southeast Nigeria. Data obtained from the questionnaire was
quantitatively analyzed using descriptive statistics. The quantitative data was analyzed using
descriptive and inferential statistics like frequency, percentages, mean ratings, standard
deviation and chi-square (X2) multinomial logistic regression and correlation analysis.
Findings show that 58.4% of the respondents have not seen or heard any prostate cancer health
communication and 70% were rarely exposed to prostate cancer health communication. This
clearly shows poor exposure and awareness. 70% of respondents could not identify any
symptom or identify any activity than can reduce PCa incidence while 74.7% did not know any
treatment for PCa. This indicates very poor knowledge level on prostate cancer preventive
measures, symptoms and diagnosis/screening.
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The study recommends that prostate cancer health communication should focus on targeting
and dispelling misconceptions with a view to eliminating them and to spur individuals to adopt
early screening/diagnosis, prevention and treatment behavioural practices. Medical experts
should be involved, as opposed to only media experts. There is also urgent need to develop a
national policy with the aid of all stakeholders and for the government to help subsidize costs
relating to individual screenings/diagnosis and treatment on prostate cancer.
Keywords: Health Communication, Prostate Cancer, Awareness, Knowledge
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SPATIAL ANALYSIS OF THE EFFECTS OF ROADS ON SOCIO ECONOMIC
DEVELOPMENT OF RURAL COMMUNITIES IN NIGERIA: A CASE STUDY OF
NSUKKA AND ENVIRONS
Emeka E. Igboeli
University of Nigeria Nsukka
Chukwudi C. Nwokolo
University of Nigeria Nsukka
Chike Ukekwe
University of Nigeria Nsukka
Robert C. Ezeanwu
University of Nigeria Nsukka
Sochima Egoigwe
University of Nigeria Nsukka
Henry Ezezim
University of Nigeria Nsukka
Chigozie J. Odum
University of Nigeria Nsukka
Francis Ike
University of Nigeria Nsukka
Ekene Iloabuchi
University of Nigeria Nsukka
Bonaventure Obi
University of Nigeria Nsukka
ABSTRACT
Digital mapping and geo-visualization of roads incorporating the nature of the roads using
Cartographic support tools is pertinent in this digital era. This study assessed the nature of roads
and its effect on socio economic development of rural communities using digital maps and
linear referenced road features in Nsukka and Environs as previous studies especially in Nigeria
have not incorporated the two variables. Data on the nature of roads in different relative
locations were obtained from the federal road safety corps (FRSC) Offices and by physical
observations, while data on socio economic development were obtained through survey
questions in the study area. Dynamic segmentation was used to divide the roads into good and
bad, Tarred and Untarred road segments known as (Basic Spatial Units (BSUs). Spatial
statistics such as Cluster Analysis, overlay operations and descriptive statistics were employed.

750

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES & HUMANITIES
18-19 Sep, 2021 / MUŞ-TURKEY
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https:// www.ispecongress.org/
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

The results mapped areas of high concentration of socio economic development along and
across BSUs through linear referencing. Socio economic development hotspots were found
along good and tarred road segments or BSUs in Opi- 9Th-Miles road, Opi- Obollo road and
Enugu road. Better engineering works on the roads, proper use of road maps, and
symbolization, the use of traffic signs, traffic policing, and an improved map for both road
users and traffic policing was recommended.
Keywords: socio-economic development, dynamic segmentation, geo-visualization, hotspots
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ECOTOURISM IN NIGERIA: FACTS AND FICTIONS
Odum, Chigozie Jude
Department of Archaeology and Tourism, University of Nigeria
Igboeli, Emeka Edwin
Xinjiang Institute of Ecology and Geography, Chinese Academy of Sciences.
Ezezim, Henry C.
Department of Geography, University of Nigeria
Ezeanwu Robert C.
Department of Mass Communication/CEDR, University of Nigeria
Nwokolo, Chukwudi C.
Department of Economics/Center for Entrepreneurship and Development Research, University
of Nigeria
Ike, Francis Elochukwu
Department of Science Education, University of Nigeria
Ukekwe Chike Anthony
Department of Geography, University of Nigeria
Egoigwe Sochima Vincent
Department of Mechatronic Engineering, University of Nigeria
ABSTRACT
The alluring landscape of Nigeria possesses flora, fauna, caves, karsts, national parks, game
reserves, and other geologic formations of ecotourism interest. It boasts of biodiversity hot
spots where flora and fauna of international interest are endemic such as Sclater’s Guenom
(Cercopithecus sclateri), Delta Red Colobus monkey (Procolobus epieni), Anambra waxbill
(Estrilda poliopareia), Ibadan Malimbe (Malimbus ibadanensis), among others. These
ecotourism resources are conserved by Nigeria National Park Service and National
Conservation Foundation (Non-governmental); while Nigeria Tourism Development
Corporation (NTDC) is responsible for marketing and promotion of (eco)tourism. Conversely,
ecotourism development in Nigeria seems to be lethargic, why? This study highlights
ecotourism resources and values, interrogates factors that blur ecotourism development in
Nigeria. The research used direct observations (via fieldwork) and secondary sources to
generate data. Preliminary results showed ecotourism in Nigeria seems fictitious due to poor
government attention and weak tourism policies, public limited knowledge of ecotourism,
insecurity and ‘bad image’, euro-centric media labeling of Africa, etc.
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Nevertheless, the prospects for ecotourism development in Nigeria appears optimistic through
partnerships, review of tourism policies, and conservation laws, training, and empowerment of
manpower, tourism-incentives cum government sponsored holidays, destination promotion
etcetera. The study argues thus, developing nations such as Nigeria, with abundant ecotourism
assets, may not develop a robust eco-tourism sector without the effective partnership and
participation of stakeholders.
Keywords: Development, Ecotourism, Flora, Fauna, Nigeria

753

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES & HUMANITIES
18-19 Sep, 2021 / MUŞ-TURKEY
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https:// www.ispecongress.org/
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

INCREASING BRAIN DRAIN AMONG YOUTHS AND UNDERDEVELOPMENT
OF AFRICA: WHAT WORKS FOR RETENTION OF EDUCATED YOUTHS
Chukwudi C. Nwokolo
University of Nigeria Nsukka
Chike Ukekwe
University of Nigeria Nsukka
Emeka E. Igboeli
University of Nigeria Nsukka
Robert C. Ezeanwu
University of Nigeria Nsukka
Sochima Egoigwe
University of Nigeria Nsukka
Henry Ezezim
University of Nigeria Nsukka
Chigozie J. Odum
University of Nigeria Nsukka
Francis Ike
University of Nigeria Nsukka
Ekene Iloabuchi
University of Nigeria Nsukka
Bonaventure Obi
University of Nigeria Nsukka
ABSTRACT
Migration to developed nations especially among the educated population has become
enormous for years now. This trend which is often called brain drain has negatively affected
the economies of their home countries. Statistically, the number of Africans in other regions
which was 1,830,776 in 1960 increased to 5,418,096, 14,800,306 and 24,650,223 in 1980, 2000
and 2017 respectively. Precisely for Nigeria, the rate has been increasing moving up from
648,019 in 2000 to 920,118 in 2010 and to 1,199,114 in 2015. On the other hand, another large
chunk of Africans informally migrates to the developed regions which makes the official
migration statistics inadequate. Through migration, these youths contribute to the development
of their host countries to the detriment of their home countries which is starved of their
expertise.
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This study aims to unravel the actual drivers of brain drain in Africa focusing on Nigeria with
intention to establish what should work to drastically reduce the rate in Africa. The study will
employ a geospatial survey of 1187 respondents gotten from different regions in Nigeria to
capture common characteristics in Africa. Descriptive statistics and the binary logistic
regression will be employed to achieve the objectives of this study. It is expected that the
findings from the study will usher in the approach or combination of approaches that will help
in retaining educated youths in Africa.
Keywords: migration, underdevelopment, retention, Africa, Nigeria
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CIRCULAR ECONOMY APPROACH TO SOLID WASTE MANAGEMENT
Mukesh Kumar
Department of Physics, SSNC, University of Delhi
S.K. Singh
Environmental Engineering, Delhi Technological University
ABSTRACT
A long-term strategy and effort are required to find sustainable solutions to today's waste
problems in the future. A growing population, urbanisation and industrialization contribute to
the growth of garbage. Energy consumption is closely linked to waste management, which is
also a key factor in attaining a successful outcome. Processes for converting waste energy to
electricity have technological constraints, often known as thermodynamic limits. Energies
systems and technologies may be evaluated by looking at exergy and entropy. It is difficult to
control waste because of people's non-segregation and consumerism inclinations. A huge
volume of garbage cannot be dealt with using traditional methods such as land filling or
combustion, pyrolysis or incineration. Similarly, nature manages waste by converting materials
into energy, with a focus on waste to energy (WtE). Garbage-to-energy facilities are burning
domestic waste and comparable wastes which cannot be avoided or recycled. The plants
produce power from this waste. Not only does this minimise the volume of waste by roughly
90%, but it turns waste into steam, energy or warm water. This is one of the most important
goals for sustainable development and helps in achieving circular economy. This article
through some light on scientific basis of circular economy and various ways to achieve it. It is
found that Plasma based waste management technologies can help a lots in this regards.
Keywords: Environmental Sustainability, Waste Management, Waste to Energy (WtE), Social
issues, Social Engineering
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INTERNATIONAL PUBLIC CAPITAL FLOWS
Ly Dai Hung
Vietnam Institute of Economics
ORCID: 0000-0003-2693-7996
ABSTRACT
Objective: We analyze the international public capital flows, which are measured by the net
exchange of assets from sovereign to sovereign. The dependence pattern of net public capital
inflows on the economic growth rate can be affected by various factors, including the
macroeconomic stability and the institutional quality.
Methodology: The pattern of public capital flows is explored by using the sovereign debt
rating, a proxy for the safety of safe assets. The analysis is a cross-section regression on
a sample of 132 advanced and developing economies, with each variable is averaged over the
1980-2013 period.
Findings: A higher sovereign debt rating is associated with less net public capital inflows,
which are attributed to the decrease of grants inflows, net official debts inflows and IMF credit
flows. Moreover, a higher productivity growth rate is associated with more foreign reserves for
low sovereign debt rating but with less foreign reserves for high sovereign debt rating.
Therefore, the net public capital inflows, especially the foreign reserves, builds up a buffer
stock for the economy with low sovereign debt rating to insure against future uncertainty. The
result makes contribution on three relevant lines of research on the cross-border capital flows,
the safe assets and the foreign reserves accumulation.
Implications: The result provides an important implication for public policy. The public capital
flows are driven by the insurance motivation while the private capital flows are determined by
the investment motivation. Thus, with an upgrade of domestic sovereign debt rating, an
economy can rely more on the private capital flows to build up its domestic capital stock.
Otherwise, with low sovereign debt rating, it can only rely more on the public capital flows.
Keywords: Public Capital Flows, Sovereign Debt Rating, Productivity Growth, Allocation
Puzzle, Instrument Variable Regression.
1. Introduction
The recent financial globalization on last decades is featured by the intensity of cross-border
public capital flows. This type of capital flows consists the official public debts, foreign
reserves, grants and credit by International Monetary Fund (IMF). By definition, the public
flows are purely based on the net exchange of assets from sovereign to sovereign. Over the
period 1980-2013, the net public capital inflows form about 6% of GDP on average over time
for an economy. This faction is much greater than 0.33% of GDP constituted by net private
capital inflows, which accounts for the participation of private sector.
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Figure 1: International Public Capital Flows

Notes: The net public capital inflows (aPubflows) are measured by the sum of grants flows
(aGraflows), officially public debts (aOfftflows), IMF credit (aImfflows), subtracting by
foreign reserves flows (aResflows). The variables are from panel dataset by Alfaro et al
(2014). The net productivity growth rate (aGDPpcgrowth) is measured by net growth of
output per capita. The variable is from the World Bank Development Indicators.
The pattern of public capital flows opens a research gap on the cross-border capital flows. On
a sample of developing economies, Gourinchas and Jeanne (2013) establish that there exists an
allocation puzzle: an economy which grows faster tends to accumulate less public capital
inflows. This result is also confirmed by Alfaro et al (2014) for a larger sample of both
advanced and developing economies. Figure (1) illustrates the allocation puzzle: a higher
productivity growth rate is associated with less net public capital inflows.
We fill in the research gap by an explanation for the pattern of international public capital
flows. First, we approach the public capital flows as a collection of mostly safe assets.Each
component of public capital flows has constant rate of return: the official public debts have
interest rate at time of being issued, the foreign reserves together with grants and IMF credit
have zero interest rate. According to Caballero et al (2017), these components are safe assets,
since their interest rate are insensitive to uncertainty. This feature suggests that the
characteristic of safe assets can be crucial to account for the pattern of cross-border public
capital flows.
We employ the sovereign debts rating to be proxy for the safety of safe assets. The empirical
evidence on a cross-section data sample of 132 economies shows that a higher sovereign debts
rating is associated with a reduction of net public capital inflows, which is attributed to the
decrease of grants inflows, net official debts inflows and IMF credit flows. A higher
productivity growth rate is associated with more foreign reserves for economy with low
sovereign debts rating but with less foreign reserves for economy with high sovereign debts
rating. Therefore, the net public capital inflows, especially the foreign reserves, constitutes a
buffer stock for the economy with low sovereign debts rating to insure against future
uncertainty.
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The paper belongs to the literature on the cross-border capital flows (a recent survey in
Gourinchas and Rey (2014)). On a seminal paper, Lucas raises a paradox that the capital does
not flow from rich to compensate for the scarcity of capital stock on the poor economy (Lucas,
1990). Recent empirical evidence also records that the capital even does not flows as the
prediction of neoclassical growth model. Prasad et al (2007) show that the capital flows from
developing economies with high economic growth rate to advanced economies with low
growth rate. They label this phenomenon as up-hill capital flows. There are various answers
for this phenomenon. The capital flows to advance economies since these economies have a
higher long-run capital accumulation level, then a huger investment (Matsuyama, 2004), a
higher financial development level with less tight credit constraint (Coeurdacier et al, 2015),
higher marginal product of capital (Hung, 2020b) or more supply of financial assets (Caballero
et al, 2008).
These aforementioned papers account for the net total capital inflows, leaving aside their
components: public and private capital flows. Our paper, however, focus on the net public
capital flows. First, we consider the flows of public capital to be similar to the flows of safe
assets across countries. Then, we emphasize the safety of safe assets as a key determinant of
the pattern of public capital flows. Second, we compare the pattern of public capital flows with
that of private capital flows, and investigate their components such as the official public debts
and the foreign reserves.
The current paper is also relevant to the literature on safe assets. The safety of safe assets is
attributed to the debt capacity and macroeconomic fundamental (He et al, 2019). It is also based
on the supply of assets: an asset is safe only if its issued quantity is appropriate (Farhi et al el,
2018). And the optimal quantity of safe assets is determined by the income per capita (Hung,
2020a). Moreover, the safe assets can constitutes on the financial crisis by building up the
global liquidity of assets (Geithner, 2007). And the scarcity of safe assets can result on a safety
trap on which the monetary policy is ineffective (Caballerro et al, 2018). At the financial
integration, the safety trap in the world supplier of safe assets can spread a stagnation to the
rest of world by causing an endogenous reduction of world aggregate demand (Cabllero et al,
2017).
Our paper focuses on the role of safety of assets on shaping the pattern of international capital
flows, while they focus on the role of supply of safe assets. We show that the safety of public
debts, a type of safe assets, underlines the building up of buffer stock, then, underlines the
pattern of cross-border capital flows.
Finally, our paper sheds a new light on the literature on the foreign reserves flows. According
to theory developed by Jeanne et al (2011), the foreign reserves are used to insure against
sudden stop of capital flows. For the emerging market in Asia, the buildup of reserves can be
explained by a large anticipated output cost of sudden stops and a high level of risk aversion.
And the sudden stop risk together with the financial globalization can account for the surge in
the foreign reserves, as established by Durdu et al (2009). Recently, Hur et al (2016) prove that
the accumulation of large foreign reserves in the emerging economies is an optimal response
to the increase in foreign debt rollover risk. Gourinchas and Jeanne (2013) even show that there
exists an allocation puzzle of foreign reserves: a higher productivity growth rate goes along
with a huger foreign reserves accumulation.
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Our paper provides an explanation for the allocation puzzle of foreign reserves. A greater
foreign reserves accumulation is associated with a higher productivity growth only for the
economy with low sovereign debt rating. On other words, for the economy with high sovereign
debt rating, or low sovereign risk, there does not exit the allocation puzzle.
The paper processes as follows. Section (2) lays the analysis framework. Next, section (3)
presents the empirical evidence on the fundamentals of public safe assets. Finally, section (4)
concludes and is followed by an Appendix.
2. Estimation
We first present the theoretical motivation underlining the choice of variables. Then, we
describe the data and empirical model to investigate the pattern of public capital flows.
2.1. Theoretical Motivation
The literature on international capital flows records that the net total capital inflows are
determined by the productivity growth rate (Solow, 1956), since a high growth rate raises the
marginal product of capital, then attracts more net capital inflows. Another determinant of
capital flows is the institutional quality (Alfaro et al, 2008) and the macroeconomic
fundamentals, which also underline the marginal product of capital (Fratzcher, 2012). As a type
of capital flows, the pattern of public capital flows are also affected by these factors. Moreover,
according to Eaton (1989), each components of public capital flows can be driven by different
factor: the official public debts are shaped by the sovereign risk and the grants are determined
by the aid for development.
The literature on safe assets states that the safe assets determines the pattern of international
capital flows (Bernanke et al, 2011). The capital flows from the economy with scarcity of safe
assets to the economy with abundance of safe assets (Cabellerro et al, 2008) in seeking a store
of wealth. Recently, Caballerro et al (2017) shows that the scarcity of safe assets can result in
a safety trap in which the monetary policy is ineffective. Then, if the world main supplier of
safe asset is on safety trap, the world economy can fall into the secular stagnation. Furthermore,
the supply of safe assets also constitutes the liquidity of global financial market. Then, a higher
supply, such as creation of an European Safe Bonds (ESBies) in the euro-area context can solve
the issue of cross-border flight-to-safety capital flows (Brunnermeier et al, 2016).
For the analysis strategy, we focus on the role of safe assets on shaping the pattern of
international capital flows. In particular, Caballero et al (2017) define the safe assets as the
assets with rate of return which is insensitive to uncertainty. By this definition, the public debts
belongs to the safe assets since they have a constant interest rate known at time of being issued
by the government. For the data, we use the sovereign debts rating to proxy for the safety of
public debts. Then, we employ the interaction of sovereign debts rating with the productivity
growth rate to account for the cross-border capital flows.
For the choice of variable, the theory suggests a list of potential independent variables. In
details, the sovereign debts rating can affect the pattern of public capital flows through various
channels: the market access (such as grants flows), the sovereign solvency (such as IMF credit),
the repayment commitment (such as official debts), the insurance motive by buffer stock (such
as foreign reserves), and the profit seeking motivation as the net total capital inflows.
Moreover, other variables also have potential impact on the public capital flows. The
productivity growth rate determines the sovereign solvency of official public debts and also
the insurance motivation underlining the foreign reserves accumulation.
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The macroeconomic fundamentals also exert an impact on the solvency of sovereign debts,
then the IMF credits, and also on the market access, then, affects the grants flows. The
institutional quality affects the public capital flows through the market access and the sovereign
solvency. In brief, our approach builds up a bridge to connect the literature on the safe assets
with that on the cross-border capital flows.
2.2. Data Description
The data set is a cross-section sample of about 132 economies. The value of each variable is
averaged over 1980-2013.
The net public capital inflows (aPubflows) are on percentage of gross domestic products
(GDP), which comes from a panel dataset on net private and public capital flows constructed
by Alfaro et al (2014). The panel includes a number of countries, both developing and
advanced, and spans the period from 1980 to 2013.
The net public capital inflows can be decomposed into different components, including grants
flows (aGraflows), officially public debts (aOfftflows), IMF credit (aImfflows), subtracting by
foreign reserves accumulation (aResflows). We have following formulas for each time period
(t):
Pubflows = Graflows + Offtflows + Imfflows - Resflows
The sovereign debts rating, denoted by (asovrate), is from World Bank Cross-Country
Database of Fiscal Space. The data, which is constructed by Kose et al (2017), covers up to
200 countries over period 1960-2016. The sovereign debt rating index is ranged from 1 to 21,
and a greater index means safer. It illustrates the market perception on a country's ability to roll
over debt, or to issue new debt, and on its market cost of borrowing. The index is an annual
average of sovereign debt ratings by Moody's, Standard & Poor's and Fitch Ratings on a daily
frequency.
Moreover, the supply of public debts is measured by the general government gross debt stock
per GDP, denoted by (aggdy). The variable is from World Bank Cross-Country Database of
Fiscal Space database. This measure of debt rules out the country-size effect by scaling the
value of debt by national income.
For the macroeconomic fundamentals and institutional quality, the net productivity growth rate
(aGDPpcgrowth) is measured by net growth of output per capita. The data is from the World
Development Indicators. In the neoclassical growth model (\cite{sol56}), the long-run growth
rate of per capita output is equal to the total factor productivity growth rate. Moreover, the
institutional quality, denoted by (aLaw), is the rule of law index. The data is from the World
Government Index by World Bank. And the inflation rate, denoted by (acpi), is the annual
Consumer Price Index (CPI). The variable is from World Development Indicators database.
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Table 1: Descriptive Statistics
Variable
Net public capital inflows
(aPubflows)
Net private capital inflows
(aPrivflows)
Sovereign debts rating
(aSovrate)
Productivity growth
(aGDPpcgrowth)
Inflation rate (aCpi)
Law quality (aLaw)
Supply of public debts
(aGgdy)

Obs
132

Mean

Std. Dev.

Min

Max

6.201351

7.999069

-5.21225

38.65173

-.3376523

6.348411

-15.76761

14.11783

98

9.511576

3.065138

5.173059

16.36776

132

2.211025

1.516071

-1.246613

6.813113

28.78075

60.35748

1.073233

394.6283

-.3735781

.710221

-1.713173

1.37063

9.76e-07

30.2061

-48.5572

144.1504

132

127
132
131

Table (1) illustrates the descriptive statistics for the data sample. Each variable is on ratio of
two nominal values, then, are on real values. The net public capital inflows have mean at (6.2%)
and a standard deviation at (7.9%). The net private capital inflows have a lower mean (-0.33%)
and lower standard deviation (6.3%). In comparison with the public flows, the sovereign debt
rating has a higher mean (9.5) but a lower deviation (3.96) while the productivity growth rate
has a much lower mean (2.21) and a less deviation (1.51). Other variables also exhibit a quite
large standard deviation. In short, the data sample offers a rich variation to investigate the
international public capital flows.
2.3. Empirical Model
We employ the cross section regression to analyze the cross-border public capital flows. The
method focuses on the long-run equilibrium, since a long-period (nearly 40 years on the data
sample) can absorb the macroeconomic fluctuation over time. The strategy is also employed
by Gourinchas and Jeanne (2013) and Alfaro et al (2014) to study the international capital
flows.
The empirical specification captures the determinants of public capital flows. Our main model
is based on the ordinary-least-square (OLS) regression. The key feature of the empirical model
is the interaction term between the sovereign debts rating and the productivity growth. This
term measures how the safety of safe assets can shape the dependence pattern of net public
capital inflows on the productivity growth rate. Other unobserved factors are included into the
error term (ua ).
aPubflowsa

α

β

βj

def ,g

aSovratea βhfd ,i aGrowtha
aCPIa β aLawa ua

β %,gf aSovratea aGrowtha

The expected sign of coefficient is determined by the literature on the capital flows. (βhfd
measures the impact of productivity growth rate on the public capital inflows.
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The neoclassical growth model (Solow, 1956), a higher growth rate raises the net capital
inflows, including both public and private flows. Thus, the coefficient is expected to be
positive: (βhfd ,i>0). And Bβ def ,g) measures the impact of sovereign debt rating on the net
public capital inflows. Moreover, Bβ %,gf C measures the jointed impact of sovereign debts and
productivity growth on the public capital flows. The sign of these two coefficients are
undermined.
Furthermore, we also employ the instrument variable (IV) method on analyzing the public
capital inflows. This method solves a potential reverse causality on the regression of net public
capital inflows on the sovereign debts ratings. The net total capital inflows, including both
public and private one, is a component of balance of payment. Then, it contributes on the
stability of macroeconomic environment of an economy, which, in turn, can affect the market
perception on the sovereign debt rating. Thus, the potential reverse causality can exist, and
then, raise the endogeneity on the OLS analysis of public capital flows.
In order to carry out the IV regression, we use the supply of public debts as an instrument
variable for the sovereign debts rating. On the theory, He et al (2019) prove that the safety of
public debt improves for a huger debt capacity. Thus, the variable satisfies the strong first stage.
Moreover, on the data, the public debt safety does not affect the pattern of public capital flows.
Thus, the variable also satisfies the exclusion requirement.
3. Evidence
3.1. International Public Capital Flows
Table (2) shows the regression results of net public and private capital inflows on the sovereign
debts rating and productivity growth rate.
The first two columns focus on the sovereign debts rating. The negative coefficient of
(β def ,g=-1.26) on Column (1) proves that an economy with a lower sovereign debt rating
also tends to accumulate more public capital inflows. Thus, the net public capital inflows are
important for economy with a low sovereign debt rating. The result indicates that the net
inflows of public capital can be used to compensate for lower sovereign debt rating. An
explanation for this result can rely on the fact that an economy with a low debt rating also has
a high sovereign risk. Then, its ability to access the international capital market is also limited.
On that case, it can accumulate public capital inflows to insure against the future uncertainty.
Overall, since the public capital flows comprise mostly the flows of safe assets, which can be
used as a store of wealth, the accumulation of public capital flows can builds up a buffer stock
for an economy with low sovereign debt rating to insure against the future uncertainty. Thus,
the insurance motivation can underline the net public capital inflows. Moreover, the positive
coefficient Bβ def ,g=0.53) on Column (2) proves that the economy with a higher debts rating
tends to receive more net private capital inflows. Thus, the private capital flows are important
for economy with high sovereign debt rating. In sum, an improvement of sovereign debts rating
is associated with a reduction of net public capital inflows but an increase of net private capital
inflows.
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Table 2: Regression Results of Net Public and Private Capital Inflows on Sovereign Debts Rating
and Productivity Growth Rate
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
VARIABLES
aPubflows aPrivflows aPubflows aPrivflows aPubflows aPrivflows
Sovereign Debts Rating
(aSovrate)
Productivity Growth
Rate
(aGDPpcgrowth)
Constant

-1.260***
(0.157)

15.89***
(1.568)

0.538***
(0.169)

-4.432***
(1.685)

-1.308***
(0.188)

0.367*
(0.200)

-1.707***

1.452***

0.186

0.665

(0.438)
9.976***
(1.172)

(0.344)
-3.547***
(0.922)

(0.399)
15.90***
(1.575)

(0.424)
-4.387**
(1.673)

Observations
98
98
132
132
98
98
R-squared
0.401
0.096
0.105
0.120
0.403
0.119
Notes: Standard errors in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. The net public capital
inflows. (aPubflows) are measured by the sum of grants flows (aGraflows), officially public debts
(aOfftflows), IMF credit (aImfflows), subtracting by foreign reserves flows (aResflows). Then, the
net private capital inflows (aPrivflows) are the net total capital inflows substracting by the net public
capital inflows. The variables is from panel dataset by Alfaro et al (2014) The sovereign debts rating
(aSovrate) is ranged from 1 to 21, and a greater index means safer. The supply of public debts
(aggdy) is measured by the general government gross debt stock per GDP. These two variables are
from World Bank Cross-Country Database of Fiscal Space database. The net productivity growth rate
(aGDPpcgrowth) is measured by net growth of output per capita. The variable is from the World
Bank Development Indicators.
The next two columns of Table (1) present the dependence pattern of net capital inflows on the
productivity growth rate. A higher productivity growth rate is associated with less net public capital
inflows, as recorded on Column (3), but with more private capital inflows, as shown on Column (4).
The findings show that the allocation puzzle holds for the public capital flows while the prediction of
neoclassical growth model applies for the private capital flows.
The last two columns of Table (2) compare the relative role of sovereign debts rating with that of
productivity growth rate on shaping the pattern of capital flows. On comparison with results on Column
(3) and (4), the addition of sovereign debt rating turns the coefficients of productivity growth rate to be
insignificant. This result proves that the sovereign debts rating is more important than the productivity
growth rate on affecting both the public and private capital flows. Alfaro et al (2008) applies the same
strategy to prove that the institutional quality is more crucial than the income per capita to solve the
Lucas paradox that the capital does not flow from rich to poor economy Lucas (1990).
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Figure 2: Pattern of International Public Capital Flows

Notes: The net public capital inflows (aPubflows) are measured by the sum of grants flows
(aGraflows), officially public debts (aOfftflows), IMF credit (aImfflows), subtracting by
foreign reserves flows (aResflows). The net private capital inflwos (aPrivflows) are
measured by the net total capital inflows substracting by the net public capital inflows. The
variables is from panel dataset by Alfaro et al (2014).
Figure (2) presents the pattern of cross-border public capital flows. On Panel A, a higher
sovereign debts rating is associated with less net public capital inflows. And on Panel B, it is
associated with more net private capital inflows. Thus, the data confirms the empirical
evidence.
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Table 3: Regression Results of Net Public Capital Inflows on Sovereign Debts
Rating, Productivity Growth Rate, Inflation Rate and Rule of Law.
(1)
(2)
(3)
VARIABLES
aPubflows
aPubflows
aPubflows
Sovereign Debts Rating
(aSovrate)
Productivity Growth Rate
(aGDPpcgrowth)
Inflation Rate
(aCpi)
Rule of Law
(aLaw)
Interaction between
(aSovrate) and
(aGDPpcgrowth)
Constant

-1.308***
(0.188)
0.186
(0.399)

-1.663***
(0.197)
-0.0558
(0.347)
-0.0145**
(0.00618)
2.513***
(0.855)

-1.829***
(0.207)
-0.183
(0.344)
-0.0140**
(0.00606)
2.712***
(0.841)
0.182**
(0.0823)

3.872***
(0.486)

5.136***
(0.500)

4.747***
(0.520)

Observations
98
94
94
R-squared
0.403
0.551
0.574
Notes: Standard errors in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. The net
public capital inflows (aPubflows) are measured by the sum of grants flows
(aGraflows), officially public debts (aOfftflows), IMF credit (aImfflows),
subtracting by foreign reserves flows (aResflows). The variables is from panel
dataset by Alfaro et al (2014). The sovereign debts rating (aSovrate) is ranged
from 1 to 21, and a greater index means safer. The variable is from World Bank
Cross-Country Database of Fiscal Space database. The net productivity growth
rate (aGDPpcgrowth) is measured by net growth of output per capita. The
variable is from the World Bank Development Indicators. Moreover, the
institutional quality, denoted by (aLaw), is the rule of law index. The data is
from the World Government Index by the World Bank. And the inflation rate,
denoted by (acpi), is the annual Consumer Price Index (CPI). The variable is
from World Development Indicators database.
Table (3) shows the regression results of net public capital inflows on the sovereign debt rating
and productivity growth rate, on controlling for macroeconomic fundamental and institutional
quality. Column (1) recorded the same result as Column (5) of Table (1): the coefficient of
productivity growth is insignificant. The same pattern holds on controlling for the inflation rate
and rule of law on Column (2), and for the interaction between sovereign debt rating and
productivity growth on Column (3). An increase of 1 point of sovereign debt rating is
associated with a reduction of 1.8 of net public capital inflows per GDP.
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Moreover, the last two columns reveal that both the macroeconomic fundamental and
institutional quality are important for net public capital flows. On Column (3), a higher inflation
rate (an increase of 1%) is associated with less net public capital inflows per GDP (a reduction
of 0.01% correspondingly) while a greater rule of law (an upgrade of 1 point) goes along with
more public capital inflows (an increase of 2.7% correspondingly). In brief, on controlling for
both macroeconomic and institutional variables, the sovereign debts rating is more important
than productivity growth rate on shaping the net public capital inflows.
3.2. Decomposition of Public Capital Flows.
Table (4) investigates the dependence pattern of each component of net public capital inflows
on the sovereign debt rating and productivity growth rate.
The first four columns focus on the sovereign debts rating. A higher sovereign debts rating is
associated with more foreign reserves on Column (1), less net grants inflows on Column (2),
less net officially public debts inflows on Column (3), and less IMF credit on Column (4).
Specially, a decrease of net public debts inflows means that the borrowing is less than lending,
since the net public debts inflows equals to the borrowing subtracting to the lending. Then, the
negative coefficient (β def ,g =-0.26<0) on Column (3) uncovers that the economy with safer
sovereign debt tends to lend more than borrow in the world sovereign-to-sovereign capital
market.
Table 4: Regression Results of Each Component of Net Public Capital Inflows on Sovereign Debts Rating and
Productivity Growth Rate.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
VARIABLES aResflows aGraflows aOfftflows aImfflows aResflows aGraflows aOfftflows aImfflows
Sovereign Debts 0.479*** -0.792*** -0.258*** 0.00947* 0.252** -0.888*** -0.332*** -0.0109**
*
Rating (aSovrate) (0.108)
(0.132)
(0.0449) (0.00431)
(0.123)
(0.158)
(0.0521) (0.00517)
Productivity
0.878***
0.370
0.290***
0.00540
Growth
(0.260)
(0.334)
(0.110)
(0.0109)
(aGDPpcgrowth)
Constant
-4.800*** 11.11*** 4.124*** 0.159*** -4.740*** 11.14*** 4.144*** 0.159***
(1.080)
(1.321)
(0.449)
(0.0430)
(1.025)
(1.319)
(0.436)
(0.0432)
Observations
98
98
98
98
98
98
98
98
R-squared
0.170
0.272
0.255
0.048
0.259
0.282
0.306
0.050
Notes: Standard errors in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. The net public capital inflows (aPubflows)
are measured by the sum of grants flows (aGraflows), officially public debts (aOfftflows), IMF credit (aImfflows),
subtracting by foreign reserves flows (aResflows). The variables is from panel dataset by Alfaro et al (2014). The
sovereign debts rating (aSovrate) is ranged from 1 to 21, and a greater index means safer. The variable is from
World Bank Cross-Country Database of Fiscal Space database. The net productivity growth rate (aGDPpcgrowth) is
measured by net growth of output per capita. The variable is from the World Bank Development Indicators.
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Figure 3: Decomposition of International Public Capital Flows

Notes: The grants flows (aGraflows), officially public debts (aOfftflows), IMF credit
(aImfflows), and foreign reserves flows (aResflows) are from panel dataset by Alfaro et al
(2014). The sovereign debts rating (aSovrate) is ranged from 1 to 21, and a greater index
means safer. The variable is from World Bank Cross-Country Database of Fiscal Space
database.
The last four columns of Table (4) analyze the role of sovereign debt rating, on controlling for
the productivity growth rate. The sovereign debt rating is more important than the productivity
growth rate on determining the pattern of net grants inflows on Column (6) and IMF credits on
Column (8). On other columns, the sovereign debt rating and productivity growth jointly
determine the net officially public debt inflows on Column (7) and the foreign reserves on
Column (5). In particular, on Column (7), a higher productivity growth rate is associated with
more net officially public debts inflows. This result is consistent to the prediction by
neoclassical growth model. And on Column (5), a higher productivity growth rate raise more
foreign reserves accumulation. The result is contradicted to the prediction by neoclassical
growth model, thus, confirms the existence of allocation puzzle as uncovered by Gourinchas
et al (2013). In brief, the sovereign debt rating and productivity growth rate jointly determine
the components of net public capital inflows. Therefore, the allocation puzzle of net public
capital inflows is in fact an allocation puzzle on the foreign reserves flows.
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Figure (3) shows the dependence pattern of each component of net public capital inflows on
the sovereign debt rating. The sovereign debt rating shapes the dependence pattern of foreign
reserves on the productivity growth rate on Panel A. The insurance motivation underlines the
pattern of net grants inflows and IMF credit flows on Panel B and Panel D respectively. The
sovereign debt rating joints with the productivity growth rate to determine the net official
public debts inflows on Panel C.
Table 5: Regression Results of Each Components of Net Public Capital Inflows on
Sovereign Debts Rating, Productivity Growth Rate and Their Interaction Term
(1)
(2)
(3)
(4)
VARIABLES
aResflows aGraflows aOfftflows aImfflows
Sovereign Debts
Rating (aSovrate)
Productivity Growth
Rate (aGDPpcgrowth)
Interaction between
(aSovrate) and (aGDPpcgrowth)
Constant

0.344** -0.992*** -0.340*** -0.00976*
(0.132)
(0.170)
(0.0569) (0.00565)
0.936***
0.304
0.285**
0.00609
(0.259)
(0.334)
(0.112)
(0.0111)
-0.113*
0.128
0.00962
-0.00135
(0.0640) (0.0826)
(0.0276) (0.00274)
-0.142
3.212*** 1.601*** 0.0712***
(0.346)
(0.447)
(0.149)
(0.0148)

Observations
98
98
98
98
R-squared
0.282
0.299
0.306
0.053
Notes: Standard errors in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. The net
public capital inflows (aPubflows) are measured by the sum of grants flows
(aGraflows), officially public debts (aOfftflows), IMF credit (aImfflows),
subtracting by foreign reserves flows (aResflows). The variables is from panel
dataset by Alfaro et al (2014). The sovereign debts rating (aSovrate) is ranged from
1 to 21, and a greater index means safer. The variable is from World Bank CrossCountry Database of Fiscal Space database. The net productivity growth rate
(aGDPpcgrowth) is measured by net growth of output per capita. The variable is
from the World Bank Development Indicators.
Table (5) shows the regression results of each components of net public capital inflows on the
sovereign debt rating, productivity growth rate and their interaction term. The patterns of each
type of public flows are preserved as the regression without the interaction term, as recorded
on Table (3). In details, the sovereign debt rating is more crucial than the productivity growth
on determining the grants and IMF credit flows. But it shares the role with productivity growth
rate on the foreign reserves and net official public debts flows.
Moreover, the interaction between the productivity growth rate and sovereign debt rating only
has a significant coefficient with respect to the foreign reserves flows. In particular, the
coefficient of productivity growth (βhfd ,i=0.936) and that of interaction term (β %,gf=-0.113)
implies a threshold value of sovereign debt rating at $8.28$. Thus, for a high sovereign debts
rating (aSovrate>8.28), the foreign reserves accumulation is decreasing on the productivity
growth rate. Then, the neoclassical growth model holds: ∂aResflows/∂aGDPpcgrowth<0.
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But for low sovereign debts rating (aSovrate<8.28), the foreign reserves accumulation is
increasing on the productivity growth rate. Then, the allocation puzzle applies:
∂aResflows/∂aGDPpcgrowth>0. In brief, the sovereign debt rating can solve the allocation
puzzle on the dependence pattern of foreign reserves accumulation on the productivity growth
rate.
3.3. Instrument Variable Results.
Table 6: Instrument-Variable (IV) Regression Results of Net Public Capital Inflows on
Sovereign Debts Rating, Productivity Growth, Their Interaction Term, Inflation Rate and Rule
of Law
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
VARIABLES
aPubflows aResflows aGraflows aOfftflows aImfflows
Sovereign Debt Rating
-2.054***
(aSovrate)
(0.484)
Productivity Growth
-0.0701
(aGDPpcgrowth)
(0.403)
Interaction between (aSovrate) 0.213**
and (aGDPpcgrowth)
(0.102)
Inflation
-0.0131**
(aCpi)
(0.00616)
Rule of law
3.217**
(aLaw)
(1.289)
Constant
4.781***
(0.516)

0.752** -1.296*** -0.596***
-0.00676
(0.372)
(0.423)
(0.166)
(0.0161)
0.670**
0.0747
0.355**
0.00238
(0.310)
(0.351)
(0.138)
(0.0134)
-0.157**
0.152*
0.0407
-0.00215
(0.0781) (0.0887)
(0.0349)
(0.00338)
0.00111 -0.00937* -0.00290 0.000421**
(0.00473) (0.00537) (0.00211) (0.000205)
-0.800
2.114*
0.732*
0.0175
(0.991)
(1.125)
(0.442)
(0.0429)
-0.298
4.105*** 1.857*** 0.0648***
(0.396)
(0.450)
(0.177)
(0.0172)

Observations
93
93
93
93
93
R-squared
0.567
0.253
0.431
0.300
0.101
Notes: Standard errors in parentheses. *** p$<$0.01, ** p$<$0.05, * p$<$0.1. The net public
capital inflows $(aPubflows)$ are measured by the sum of grants flows $(aGraflows)$,
officially public debts $(aOfftflows)$, IMF credit $(aImfflows)$, subtracting by foreign
reserves flows $(aResflows)$. The variables is from panel dataset by \cite{alf14} The sovereign
debts rating $(aSovrate)$ is ranged from 1 to 21, and a greater index means safer. The variable
is from World Bank Cross-Country Database of Fiscal Space database. The net productivity
growth rate $(aGDPpcgrowth)$ is measured by net growth of output per capita. The variable is
from the World Bank Development Indicators. Moreover, the institutional quality, denoted by
$(aLaw)$, is the rule of law index. The data is from the institutional quality dataset constructed
by \cite{kun14}. And the inflation rate, denoted by $(acpi)$, is the annual Consumer Price
Index (CPI). The variable is from World Development Indicators database.
Table (6) shows the instrument-variable (IV) analysis of net public capital inflows. The IV
result confirms the evidence by OLS regression that the sovereign debts ratings shape the
pattern of public capital flows.
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In particular, on controlling for the macroeconomic fundamentals and institutional quality, the
safe assets accumulation is the main driver of the pattern of net public capital inflows on
Column (1). The sovereign debt rating is more important than the productivity growth rate on
determining the net public capital inflows on Column (1), the foreign reserves flows on Column
(2) and the net grants inflows on Column (3). And on Column (4), on controlling for sovereign
debt rating, the productivity growth rate raises the net official public debts inflows.
Moreover, the significance of the coefficient of interaction term on Column (2) illustrates that
the sovereign debt rating shapes the dependence pattern of foreign reserves on the productivity
growth rate. And the evidence also reveals that the inflation is main driver of IMF credit, since
coefficient of other independent variables are insignificant. Moreover, the institutional quality
raises the net public inflows on Column (1), especially the net grants flows on Column (3) and
the net officially public debts inflows on Column (4). In brief, the IV evidence is still consistent
with the OLS evidence.
Table 7: Steps of IV Regression of Net Public Capital Inflows on Sovereign Debts Rating:
Sovereign Debts Rating is instrumented by Ratio of Public Debts Supply per GDP
Panel A: Two-Stage Least Squares for Net Public Capital Inflows
Sovereign Debts Rating
-2.154**
(aSovrate)
(0.545)
Panel B: First Stage for Sovereign Debts Rating
Public Debts per GDP Ratio
-0.0446***
(aggdy)
(0.0130)
R-squared
0.110
Panel C: Ordinary Least Squares for Net Public Capital Inflows
Sovereign Debts Rating
-1.260***
(aSovrate)
(0.157)
Notes: Panel A reports the two-stage least-squares estimates, instrumenting for sovereign
debts rating using supply of public debts per GDP ratio; Panel B reports the corresponding
first stage. Panel C reports the coefficient from an OLS regression of the dependent variable
against sovereign debts rating. All regressions include a constant. Standard errors in
parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. The net public capital inflows (aPubflows) are
measured by the sum of grants flows (aGraflows), officially public debts (aOfftflows), IMF
credit (aImfflows), subtracting by foreign reserves flows (aResflows). The variables is from
panel dataset by Alfaro et al (2014). The sovereign debts rating (aSovrate) is ranged from 1
to 21, and a greater index means safer. The ratio of public debts supply per GDP (aggdy) is
the publicly guaranteed debts divided by GDP. These two variables are from World Bank
Cross-Country Database of Fiscal Space database.
Table (7) shows the results of the two stage least squares regression in Panel A, the associated
first stage regression in Panel B, and the OLS counterpart in Panel C. In Panel A, when the
sovereign debt rating is instrumented by the supply of public debt per GDP ratio, the coefficient
of sovereign debt rating is negative at (-2.15). In Panel B, the first stage regression shows that
the sovereign debt rating is negatively affected by the supply of public debt per output ratio,
with R =0.11.
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Thus, the result validates the correlation of instrument variable with the independent variable.
Moreover, the estimated coefficient by two-stage least squares in Panel A is higher on absolute
value than the OLS counterpart shown in Panel C (2.15 compared with 1.26 respectively).
Since the IV regression correct for both reverse causality and attenuation bias caused by
measurement error, the result suggests that the reverse causality is less serious than the
measurement error. In brief, the evidence validates the use of IV regression method in our
analysis.
4. Conclusion
The empirical evidence on a cross-section data sample of 132 economies shows that the
sovereign debt rating, a proxy for the safety of safe assets, determines the net public capital
inflows. A higher sovereign debt rating is associated with less net public capital inflows but
more net private capital inflows. Moreover, more foreign reserves are associated with higher
productivity growth only for the economy with low sovereign debt rating. Thus, for that
economy, the public capital flows fuels a buffer stock which can be used to insure against
future uncertainty.
The result provides an important implication for public policy. The public capital flows are
driven by the insurance motivation while the private capital flows are determined by the
investment motivation. Thus, with an upgrade of domestic sovereign debt rating, an economy
can rely more on the private capital flows to build up its domestic capital stock. Otherwise,
with low sovereign debt rating, it can only rely more on the public capital flows.
For the future research avenue, we can focus on the pattern of public debts flows. The public
debts can be financed by foreign government or by foreign private sector. Thus, they are
decomposed into sovereign-to-sovereign and other public debts flows. Understanding each
type of public debts flows is promising to shed a new light on the international movement of
sovereign debts at the financial globalization.
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Appendix
Table A: Instrument Variabe (IV) Regression Results of Net Public Capital Inflows and Their
Components on Sovereign Debts Rating and Productivity Growth Rate
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
VARIABLES
aPubflows aPubflows aResflows aGraflows aOfftflows aImfflows
Sovereign Debts
Rating
(aSovrate)
Productivity Growth
Rate (aGDPpcgrowth)
Constant

-2.154*** -2.742***
(0.545)

24.40***
(5.226)

(0.922)
1.859
(1.155)
25.59***
(6.335)

0.881*

-1.773**

-0.732***

-0.00727

(0.535)
0.144
(0.670)
-8.990**
(3.677)

(0.701)
1.407
(0.879)
17.12***
(4.821)

(0.256)
0.754**
(0.321)
6.844***
(1.762)

(0.0200)
0.000975
(0.0250)
0.135
(0.137)

Observations
97
97
97
97
97
97
R-squared
0.198
0.040
0.056
0.049
0.044
Notes: Standard errors in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. The net public capital
inflows (aPubflows) are measured by the sum of grants flows (aGraflows), officially public debts
(aOfftflows), IMF credit (aImfflows), subtracting by foreign reserves flows (aResflows). The
variables is from panel dataset by Alfaro et al (2014). The sovereign debts rating (aSovrate) is
ranged from 1 to 21, and a greater index means safer. The variable is from World Bank CrossCountry Database of Fiscal Space database. The net productivity growth rate (aGDPpcgrowth) is
measured by net growth of output per capita. The variable is from the World Bank Development
Indicators.
On Table (A), the IV results confirm that the sovereign debt rating affects the public capital
flows (on Column (1)), and also is more important than the productivity growth on shaping the
pattern of foreign reserves, grants and IMF credit flows. For the official public debts flows, the
sovereign debt rating joints with the productivity growth as key determinants.
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ADOPTION OF GREEN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (GSCM) PRACTICES
AMONG WOMEN LED SME IN NORTHERN SRI LANKA
V. Kumaradeepan
Senior Lecturer in Marketing, University of Jaffna
ABSTRACT
Green Supply Chain Management (GSCM) has gradually gained acceptance and
implementation among forward-thinking businesses as an emerging environmental strategy in
supply chain management. Small and medium enterprises (SMEs) play a significant role in
most economies, particularly in developing countries. Supply chain elements such as
purchasing, storage, distributing/transporting, manufacturing, and consuming are examined in
order to assess the adoption of GSCM practices. Objective of the study is to identify the
adoption level of Green Supply Chain Management (GSCM) practices among Women led
Small and Medium Enterprises (SMEs) in Northern Province of Sri Lanka. A review of the
Literature of the study identified green purchasing (GP), eco-design (ED), reverse logistics
(RL), green manufacturing (GM), and internal environmental management practices (IEMP)
as major dimensions of GSCM practices. Quantitative approach was used and data were
collected through a structured questionnaire and were analyzed using the SPSS tool. 125
questionnaires were issued to five districts equally in the province and received only 97 filled
questionnaires at the response rate of 77.6 percent. It was found that the level of adoption of
GSCM Practices was not at satisfaction among women-led SMEs in the Northern Province of
Sri Lanka. Results showed that among the dimensions Green Manufacturing (GM) expressed
little satisfaction compared to other dimensions such GP.ED, RL, IEMP. Also it is witnessed
from the analysis that the majority of the women led SMEs were aware of the importance of
green practices. Future research can be done to motivate women-led SMEs in the area in order
to improve the business and nations GDP
Keywords: Green Supply Chain Management (GSCM), Small and Medium Enterprises
(SMEs), Women Led
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A STUDY ON THE COMPETITIVE ADVANTAGE IN THE COLD CHAIN
INDUSTRY IN THREE COUNTRIES: THE UNITED STATES, TAIWAN, AND
INDONESIA
Karina Aprilia
Department of Shipping Management, National Taiwan Ocean University
ABSTRACT
Cold chain transportation becomes an important part of the global transportation market in the
supply chain industry. It has been growing faster than the non-cold chain logistics and
continuing to increase at a high pace. Cold chain transportation is highly suitable and frequently
used to transport perishable products due to its ability to maintain the freshness and quality of
products being transport. A proper temperature level minimizes food degradation wastages and
reduces the adverse negative effects of food spoilage on human health as well as maintaining
the price and availability of the product. However, poor control management, forecasting, and
decision-making are often occurring during some stages of the supply chain. In this case, poor
human resource management has tremendous effects on cold chain logistics service quality.
Choosing the right cold chain logistics attributes to implement is vital for the company to
maintain a stable work environment and improve customer satisfaction and needs. This paper
will discuss the most important attributes that were gathered from professionals from three
different countries: the United States, Taiwan, and Indonesia. Importance Performance
Analysis (IPA) will be used as the main research tool for this paper. The questionnaire’s results
show that there are many different points of view on the degree of importance and performance
of each mentioned service attribute. The first grid displays the graphical plot of the United
States and Taiwan’s combined. The results show that the commitment delivery time, customer
service quality and location of facilities are the three most important service attributes, whereas
late delivery preventative, visibility, dissemination of information, order condition and
accident management are perceived to have high degree of impact on customers’ satisfaction,
and eventually these factors affected cold chain logistics service quality. The second grid shows
the result of Indonesian’s representatives, and the performance analysis shows accident
management and customer service quality, followed by order condition, then order
convenience and commitment delivery time are the most significant service attributes.
Important implications can be drawn for managers to be further studied to improve customers’
satisfaction and needs.
Keywords: Cold Chain Logistics, Logistics Service Quality (LSQ), and Importance
Performance Analysis (IPA)
1. Introduction
1.1 Cold Chain Transportation Overview
Cold chain transportation becomes an important part of the perishable goods business because
of the need for food safety and quality. The improper handling and delivery during the transport
process may reduce the quality and safety of the goods being transported. For such demand,
cold chain transportation is highly suitable and frequently used to transport high-quality
perishable products. In general, a cold chain uses a refrigerated truck to maintain a safe level
of temperature during delivery.
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A proper temperature level helps minimize the wastages of the perishable products by keeping
these temperature-sensitive products in the cold (low temperature) environment with the
logistics network of specialized equipment. Not only minimize wastages caused by food
degradation, but cold chain transportation also reduces the adverse negative effects of food
spoilage on human health, maintain the price and the availability of the product. The scope of
the cold chain industry is primarily agricultural products, such as fruits, vegetables, and other
perishable products like dairy products, seafood, meat, and poultry. Other products that include
processed foods and special products such as drugs are also part of the global cold storage
market share. “The global cold chain market size was valued at USD 167.99 billion in 2018
and is expected to expand at a CAGR of 15.1% from 2018 to 2025” (Grand View Research,
2019). In addition, the other report supported the forecast and stated “Global food cold chain
market is projected to grow at a CAGR of 14.56% during the forecast period (2019-2024)”
(Research, B, 2019). Both reports explain similar reasons why the global food cold chain
market is projected to grow in the next few years, which are due to growing technological
advancements, penetration of connected devices, and automation of refrigerated warehouses
across the globe. Moreover, there are an increasing number of organized retail stores such as,
supermarkets and hypermarkets that lead to increased demand for cold chain logistics.
Expanding the support from the government that leads to the growing number of international
trade may be the other reason for this increasingly global market share.
1.2 Research Motivation and Objective
The paper discusses the several aspects that motivate the research undertaken in this study.
Firstly, it is not only because cold chain transportation’s demand is increasing at a high pace
from year to year globally, but this research also aims to find the important key factors
attributes or practices that increase the performance of the company in three different countries
such as, the United States, Taiwan, and Indonesia. In the end, this study hopes to give guidance
and future direction to managers and professionals in the cold chain logistics industry that may
beneficial to create customer satisfaction.
The objective of this research is to analyze and find out the degree of importance and degree
of satisfaction of each attribute in the cold chain logistics industry. To address the study’s
research objectives, the research question “What is the most important factor attributes of
logistics service quality (LSQ) that cold chain logistics’ managers need to improve to gain
customers’ degree of importance and satisfaction?.” In this case, there are many explanations
and real cases on which attributes are considered important and bring satisfaction to customers.
Some of them are supported by empirical results and expert interpretation. Pongpanic Rapee,
an expert in cold chain logistics, explained that the key factors and sub-key factors are related
when multi-criteria decision making is selected. Thus, the suitable factors and sub-factor for
selecting the service attributes of cold chain logistics companies and their definitions will be
represented below:
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No.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

779

Service Attributes

Definition
Firms believe that delivering on time is a part of business ethnics
Commitment
and should be taken seriously to gain customers’ trust and
Delivery Time
satisfaction.
The time between the release of a production order and the receipt
Short Lead Time of a manufacturing good in inventory or the shipment of the good to
a customer.
Strategies that firms perform to reduce late delivery of perishable
Late Delivery
goods, for instance conduct proper planning in advance like weather
Preventative
forecasting, evaluate holidays plan and collect the necessary
documentations
Firms equipped with well- designed, real-time delivery tracking; it
is one of the technologies that logistic industry used to allow
Visibility
customers to gain insight into where their order is at any given point
of time.
This dissemination of information includes information system and
technology, information sharing, and frequently updating the
Dissemination of information within the company. It is a part of the firms’ approach
information
to build and maintain a good relationship with customers. The firms
make sure that the customers know the latest news and promotion
of the company
The firms physically guarantee the order and make sure that the
Order Condition
customers receive the products in a good condition and non-missing
goods
Firms are capable of meeting customer needs, solve problems, and
Customer Service help customers make the best choices for them. The service includes
Quality
before, during and after the sales. May include companies’ response
to unexpected requests from customers.
It includes the friendliness of staffs in order management,
Order Convenience convenient order process, and quick responses to changes in order
quality.
Firms’ prompt response to delivery accidents, provision of
Accident
information on accidents, and actions taken to avoid future
Management
accidents.
The price itself may include transport price, packaging price and
Price of Service
insurance price. In logistics company, transportation pricing has
three categories which include, truck, boat and train.
The history of the company includes the trust and fairness, financial
History of
stability, and company experience in dealing with circumstances
company
and customers.
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12.

13.
14.
15.

The range of services a firm provides to differentiate itself from
competition that act as a competitive advantage for the firm (e.g:
Service Provided inventory maintenance technology, equipment, good quality
packaging, material handling and information maintenance,
warehousing)
Technological
Firms expand methods, material or equipment regularly to
Development
accomplish a task.
Technique, method or system that the firms operated to control a
Automation
process by highly automatic means. It can be done by using
electronic device to reduce human intervention to a minimum
Location of
The location in which the firm is located to have sufficient access to
Facilities
customers, suppliers, workers, transportation and others.
Table 1: Some of the selected service attributes related to cold chain logistics industry

Service quality is a crucial factor that contributes to the success of any business, especially in
a logistic service company. A great service quality performance brings competitive advantages
to the business. The quality and focus of companies have been changing throughout the years
and marketing strategies are also being developed and changed as well on the cold chain
market. In the past, the cost or price of logistic service is the main contributor that was mainly
looked at by customers. The market activities also focused on products and competitive
position. Then this traditional logistics method started to change in the twentieth century
toward a greater degree of customer satisfaction and loyalty. It has changed from the product
to services and its marketing strategies turn to a customer-based relationship. Today, most
companies consider service quality as a core success for building their relationship with
suppliers, customers, and other entities in between.
More and more business firms adopt service quality as a key differentiator and a key element
of business strategy that differentiate themselves from competitors or other businesses. Logistic
firms adopt service quality to create value for customers and service providers as well as
helping service providers to find their weaknesses, strengths and at the same time find
customers’ needs and desires. Furthermore, when service quality is improved within a
company, market share is increased, and an effective system based on customer feedback is
created. These positive impacts create satisfaction, which then leads to loyalty and competitive
advantage is achieved in many parts and segments of the market. Most firms use service quality
measurement as tools to understand consumers’ wants and needs by analyzing the consumers’
experience and satisfaction with the services provided. Firms need to find out the customers’
perception of the service and understand the experience of customers to provide better services,
maintain the satisfaction of current customers, and acquire a new customer.
3. Methodology
3.1 Data Analysis Method
3.1.1 Relationship between Performance and Importance
In today’s environment of rapid technology’s development and global competition, managers
are facing difficult tasks to evaluate the level of customer satisfaction with the services or
products they offered. One of the key success factors to excel in competition with other
companies is to understand how to make the customer or service user satisfied.
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It is undeniable that the better the service or product quality generates greater users’
satisfaction. This may sound very simple task to conduct, but in practice, it is difficult to predict
and achieve the satisfaction of customers. In order to evaluate the attributes that influence
customer satisfaction, identifying key features of the marketing mix is very crucial. Lack of
practical tools may prevent managers from a better understanding of the customer needs and
expectations and causes wasted available sources. Conducting various qualitative research
techniques such as personal interviews, focus groups, and managerial judgment may not help
to achieve the end result and potentially causes missed some important factors. As a result, the
set of tools and techniques like customer relationship management (CRM) systems and
customer experience management (CEM) are considered to be the option. Customer
relationship management (CRM) and customer experience management (CEM) is not the
same. Although both of them are crucial elements and have a technological solution in keeping
and gaining customers’ insight through the power of data, these elements are different in terms
of managing the customer and prospect base. Both elements have different objectives and
functionalities in handling customer experience. CEM observes and attracts customers through
a great experience, while CRM enables the organizations to track customer interactions,
stimulate sales, and resolve issues.
Customer relationship management (CRM) has the attributes and concept design services and
products to optimize customer behavior and profitability. Research shows that there is a
positive relationship between service quality and customer behavior (Vahid Pezeshki, 2009).
Therefore, service quality has a huge impact on customer behaviors (i.e. customer satisfaction
and loyalty). According to Vahid, some practitioners have not considered the potential
relationship between the two characteristics of service quality attributes such as performance
and importance. He also mentioned that both of the characteristics are the key factors in
customer behavior and decision analysis” (Vahid Pezeshki, 2009). Each of the service qualities
leads to variations in customer satisfaction and loyalty and generates different values of
importance and performance. These different levels of importance in service attributes affect
customer expectation and satisfaction differently, so managers or companies must understand
the result of the service quality attributes on customer satisfaction. Concentrating resources on
the right attributes by understanding the relationship between these two key characteristics;
performance of service attributes and its importance to the customer, managers would be able
to increase their customer satisfaction level.
3.1.2 Importance Performance Analysis
Importance Performance Analysis (IPA) is a useful technique for measuring attributes of a
product or service that is needed for the improvement or development of effective service
quality programs. The application of IPA was first introduced and documented by Martilla and
James (1977), and has shown to have the capability “to provide a valuable information for both
satisfaction measurement and the efficient allocation of resources, all in an easily applicable
format (Martilla & James, 1977).” IPA is a very popular tool for organizational performance
development because it helps to understand customer satisfaction as well as identifying and
setting priorities on those services or products in which improvement is necessary. In the
journal article “Measuring Business Excellence”, Vahid Pezeshki stated that there is a “positive
relationship between performance and the importance levels of attributes using the IPA grid”
(Vahid Pezeshki, 2009).
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Extremely Important
Concentrate here
Quadrant I

Fair Performance

Keep up the good work
Quadrant II

Excellent Performance
Quadrant III

Low priority

Quadrant IV

Possible overkill

Slightly Importance
Figure 3.1: Original IPA
(Source: Lin et al. 2009)
IPA is a graphic method that has a two-dimensional coordinate system in which the values of
importance and performance of different services/products elements plotted concerning one
another, and the resulting space is divided into four quadrants (Figure 1) (M. Feng, Mangan,
Wong, Xu, & Lalwani, 2014). In the traditional IPA, the horizontal axis represents the
performance of the attributes, for example, customers’ perceptions of services, while and the
vertical axis represents the importance of attributes, including service attributes. IPA (Figure
1) shows that the attributes with high importance but low performance are located in Quadrant
I under ‘concentrate here’ emphasis. Attributes with high importance and high performance are
located in Quadrant II, with ‘keep up the good work’ emphasis. Attributes with low importance
and low are located in Quadrant III; with a ‘low priority' emphasis. Attributes with performance
low importance but high performance are located in Quadrant IV; the emphasis here is
‘possible overkill. The positive association of managerial initiatives lies on the quadrant II and
IV, whereas the negative association lies between these two variables; quadrant I and III.
Managers can decide the first and last priorities of improvement by plotting certain service or
product attributes on the IPA grid. Service or product attributes on Quadrant I- ‘concentrated
here’ means that improvement efforts should be concentrated heavily on the attributes of this
cell or that are the elements that require immediate corrective action. Quadrant III is called
‘possible overkill’ includes a high level of performance that has no impact on total customer
satisfaction. If elements are located in this quadrant, the manager could consider allocating the
resources. On the other hand, if it lies in Quadrant II, which has the high rated attributes in both
importance and performance, it represents the competitive advantage of companies, and the
manager can continue to maintain the quality of those performance levels contained in it. In
Quadrant IV- ‘low priority’ means that these elements do not have any threat to the
organization and there would be no need for further action to be taken. This grid allows
managers to have easy insight into the whole picture of the situation and enables them to start
drafting an action plan and estimate costs for necessary improvements. As a result, understand
the location of each attribute helps managers to prioritize which attributes to take care of first
and last as well as allowing them to concentrate resources on the right attributes.
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Assessment Facet
Degree
Degree of Importance
Degree of Satisfaction
1. Commitment Delivery
□
□
□
□
□
□
□
□
□
Time
□
□
□
□
□
□
□
□
□
2. Short Lead Time
3. Late Delivery
□
□
□
□
□
□
□
□
□
Preventative
□
□
□
□
□
□
□
□
□
4. Visibility
5. Dissemination of
□
□
□
□
□
□
□
□
□
information
□
□
□
□
□
□
□
□
□
6. Order Condition
7. Customer Service
□
□
□
□
□
□
□
□
□
Quality (Network
Performance)
□
□
□
□
□
□
□
□
□
8.Order Convenience
□
□
□
□
□
□
□
□
□
9. Accident Management
□
□
□
□
□
□
□
□
□
10. Price of Service
□
□
□
□
□
□
□
□
□
11. History of company
□
□
□
□
□
□
□
□
□
12. Service Provided
13. Technological
□
□
□
□
□
□
□
□
□
Development
□
□
□
□
□
□
□
□
□
14. Automation
□
□
□
□
□
□
□
□
□
15. Location of Facilities
Table 2: An Assessment Facet on the degree of Importance and Satisfaction on Likert scale
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Very Satisfied
5

Slightly Satisfied
4

Fair
3

Slightly Unsatisfied
2

Very Dissatisfied
1

Very Important
5

Slightly Important
4

Fair
3

Slightly Unimportant
2

Degree of Importance &
Satisfaction

Very Unimportant
1

3.2 Research Design and Discussion of Findings
This chapter will introduce the methodology and its background. For this research, Importance
Performance Analysis (IPA) is used as the main methodology. A questionnaire is designed to
be distributed to the industry professional or people who had or have working experience in
the cold chain industry (including managers, professors, and interns) to find the most accurate
answers on the importance and satisfaction attributes of cold chain logistics. The questionnaire
(Table 1) is divided into two parts; the first section is the personal questions such as gender,
age, professional experience, and education. The second part is to rate the cold attributes in two
different degrees: degree of importance and satisfaction, which consists of 5 Likert-scaled
items; both options have 5 levels, in which "5" means very important or very satisfied; "4"
means slightly important or satisfied; "3" means fair (neither important nor unimportant); "2"
means slightly unimportant or dissatisfied; "1" means very unimportant or dissatisfied.

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
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The 15 service attributes assessment criteria were chosen to be part of the questionnaire. These
service attribute assessment criteria consist of delivery time, short lead time, late delivery
preventative, visibility, dissemination of information, order condition, customer service
quality, order convenience, accident management, price of service, history of the company,
service provided, technology development, automation, and location of facilities. The collected
data on the importance and satisfaction service attributes will be drawn into a level of the
importance-performance matrix. Other than that, the mean or standard deviation in importance
and performance on familiarity category will be shown and discussed.
Moreover, the findings are presented in three sections:
A detailed explanation of the personal data gathering results.
Cold chain logistics service attributes ratings and ranks analysis.
Two graphical plotting of cold chain logistics service attributes of the United States and Taiwan
as well as Indonesian respondents.
3.2.1 The Cold Chain Industry Service Attributes of the United States and Taiwan
The first IPA Grid is derived from the United States and Taiwan’s participants. They were
asked to answer personal data on gender, age, professional experience, and education. 15
participants respond anonymously. The questionnaire was distributed from February to May
2020 by email using Google docs. Most of them are industry professionals who work in the
United States and Taiwan. Most respondents are female (60%) and male (40%); 33.3% of them
are between the age of 51-60 years old, 26.7% are professional between the age of 21-30 years
old, 20% of them are 31-40 years old, 13.3% are 61-70 years old and 6.7% are between the age
of 41-50 years old; none of the participants are on the age above 70 years old. For the duration
of professional experiences, most participants have the same percentage of 40% in between (1)
1-3 years and (2) 21 years or more, 13.3% in between 4-10 years, and the rest of the percentage
is between 11-20 years of experience. For education, 66.7% of the participants had a master's
degree and 33.3% had a doctorate.
To gather such data, the author got help from both professors at the University of the West and
National Taiwan Ocean University. Some professors helped fill out the questionnaire online
through Google docs, and some of them shared it with relatives that had and currently having
experience in the cold chain industry. The author also gathered data from students who had
internship and work experience in a short-term period in the cold chain logistics company, and
that is the reason why forty percent of the participants have work experience between 1 to 3
years. The participants who had experience for 21 years or more are mostly professors who
used to work or had known the supply chain industry. Most professors who participated in the
survey had experience teaching supply chain management courses either in the past or in the
present time. Moreover, the participants who selected a master's degree may or may not yet
finish their education; most of these participants are students from both universities. On the
other hand, those participants who selected doctorate degrees are mostly professors from both
universities who work in the business, transportation and shipping, and transportation science
departments. For the purpose to get table 2 and figure 3.2, the author employs IBM SPSS for
Windows to get the importance and performance ratings and IPA grid, shown below.
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Attribute
Number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Attribute
Description

Mean
Mean
Rank
Rank
Performance
Importance
Importance
Performance
(I) Ratinga
(P) Ratingb

Commitment
4.33
=4
3.67
9
Delivery Time
Short Lead Time
4.07
=6
4.60
3
Late Delivery
4.13
=5
4.20
5
Preventative
Visibility
4.73
=2
4.73
1
Dissemination of
4.33
=4
4.27
4
information
Order Condition
4.60
3
4.67
2
Customer
4.13
=5
3.80
7
Service Quality
Order
3.80
7
3.60
=10
Convenience
Accident
4.93
1
4.00
=6
Management
Price of Service
3.73
8
3.73
8
History of
3.53
9
3.60
=10
company
Service Provided
3.13
11
2.67
Technological
4.07
=6
4.00
=6
Development
Automation
3.40
10
3.27
11
Location of
4.73
=2
3.00
12
Facilities
Table 3: Cold chain logistics service attributes ratings and ranks analysis

Table 3 shows the Cold Chain Logistics Service Attributes’ Importance and Performance
Analysis Ratings and Ranks. As we can see, the importance and performance have different
ratings and ranks. For importance analysis, the most important service attribute is accident
management (I9) with mean importance of 4.93. The second rank of importance has two equal
mean of 4.73, which includes the visibility (I4) and location of facilities (I15). The third rank
of importance is the order condition (I6) with mean equals to 4.60. For the performance
analysis, the most significant service attributes are visibility (P4), order condition (P6), and
short lead time (P2). Interestingly, both analyses have visibility and order condition as the most
important service attributes.
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Figure 1: The graphical plotting of cold chain logistics service attributes on IPA grid of the
United States and Taiwan’s participants.
The mean importance for all 15 cold chain service attributes is rated at 3.85, whereas the mean
satisfaction is 4.11. With the plot of the importance and performance on the IPA grid, managers
and readers would be able to quickly identify which service attributes should be allocated to
maximize resources. This is reflected in the IPA grid shown in Figure 1. In Quadrant I,
Concentrate Here, the respondents perceive the attributes as very important, but the perceptions
of performance levels are below average, so further improvement of service attributes should
be concentrated here. These attributes are a commitment of delivery time (1), customer service
quality (7), and location of facilities (15).
There are many improvements that logistic company needs to pay attention to to be one step
ahead than the competitors and gain competitive advantages over them. Many of such
important service attributes can only be improved if the managers know what important and
what is not important to satisfy those needs and customers’ preferences. Hence, the results
shown above are collected to show the most and least important service attributes. With the
results, managers can begin to concentrate and improve the service of the most important
service attributes. For quadrant I, the commitment of delivery and customer service quality are
important to build customers’ trust. Building a good relationship with the customer is a very
crucial part of cold chain logistics because it improves the trustworthiness and the brand of the
logistics company in the market. It may help the logistics company to gain competitive
advantages in the market and boost sales. Furthermore, the location of facilities is crucial in
the supply chain industry, especially in cold chain logistics due to the need to transport
perishable products in the fastest and safest ways. It also plays a significant role in the
company’s profit and overall success because it provides access to customers, workers, raw
materials, and transportation’s length of time, and so on.
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In Quadrant II, Keep Up the Good Work, customers perceived the service attributes to have a
highly important and high satisfaction. These service attributes include late delivery
preventative (3), visibility (4), dissemination of information (5), order condition (6), and
accident management (9). All of these service attributes are the strength of the cold chain
logistics in which the managers should pay careful attention to these attributes to gain and
maintain competitive advantages; as otherwise, these several attributes may fall into the
Concentrate Here quadrant if not properly managed. Some service attributes that are
categorized as the lowest priority are placed in Quadrant III “Low Priority”, includes order
convenience (8), price of service (10), history of the company (11), service provided (12), and
automation (14).
In Quadrant IV, Possible Overkill, there are two service attributes namely: short lead time (2),
technology development (13) that is rated by participants as of low importance with high
performance. It shows that the customers will be satisfied if these two service attributes are
maintained but customers notice only slight importance to them. Hence, excessive efforts on
these service attributes in this quadrant should be carefully considered and some allocations of
resources such as money, time, and effort may be necessary, especially in the Concentrated
Here quadrant, to yield a higher return.
3.2.2 Indonesia Cold Chain Service Attributes’ Perspectives
First of all, the survey’s questions use the same explanations and questions. It was distributed
through email and WhatsApp group with a direct link to some potential candidates, including
owners, managers, and supervisors of PT. Dinamika ExpressIndo. It is a growing company that
provides service in the International freight forwarding industry. They have numerous
experiences in handling cold chain goods by land, sea, air and provide the highest level of
service to transport the goods into their designated place. The company currently has three
offices in Jakarta, Surabaya, and Semarang, and it has more than 100 professional staff
members. PT. Dinamika ExpressIndo has a reliable network of agencies and partners all over
the world that allows them to operate the shipments globally. With experience for almost 30
years, the company understands the Indonesian shipping needs and market, which enables them
to adapt to changes and challenges to provide fast, reliable service throughout the West and
Mid of the country. The company provides services such as sea traffic, FCL/ LCL,
export/import, dry/ reefer, break bulk cargo services, door-to-door service DDU/ DDP, and so
on (Dinamikacargo.com).
To gather information and insights from within the industry, I successfully gathered data from
14 candidates with different ranks within the company. The data are derived from participants
in two out of three offices, which are located in Jakarta and Surabaya. The respondents are
mostly female (71.5%) and male (28.5%), 42.8% of them are between the age of 41-50 years
old, 35.7% are professional between the age of 31-40 years old, 14.3% of them are 21-30 years
old, and only one candidate at the age of 51-60 years old with a percentage of 7.2%. None of
the participants are on the age above 70 years old due to retirement. For professional
experiences, most participants have experience in the field between (1) 4-10 years and (2) 1120 years have the same percentage of 35%; then followed by 21 years or more with the
percentage of 21.4%; the rest of 8.6% is a participant with an experience of 1-3 years working
within the field. For education background, 78.5% of respondents hold a bachelor's degree and
the rest hold a high-school diploma.
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It is very common to hold only a high-school diploma in Indonesia and get accepted into a big
company as some companies require more skills and experiences more than degrees. After the
collection of data, Microsoft Excel is employed by the author to get the average of each of the
attributes for both importance and performance. Then, the author carefully inputs the data to
IBM SPSS to get the importance and performance ratings and IPA grid. The table and figure
below show the result of the data gathered.
Factor

Attributes Criteria

Mean
Importance

Mean
Performance

Strategy

Commitment Delivery
4.85
4.85
K
Time
2
Short Lead Time
4.54
4.62
C
3
Late Delivery Informing
4.08
4.31
L
4
Visibility
4.69
4.69
K
Dissemination of
5
4.31
4.46
L
Information
6
Order Condition
4.85
4.92
K
Customer Service Quality
7
5.00
5.00
K
(Network Performance)
8
Order Convenience
4.69
4.85
K
9
Accident Management
4.92
5.00
K
10
Price of Service
4.62
4.77
K
11
History of company
4.15
4.08
L
12
Service Provided
4.77
4.77
K
Technological
13
4.08
4.15
L
Development
14
Automation
4.00
4.00
L
15
Location of Facilities
4.69
4.69
K
Note: C, Concentrate Here; K, Keep Up the Good Work; L, Low Priority; P, Possible
Overkill.
Table 4: Mean Importance and Performance of each service attributes perceived by
Indonesian’s respondents
1
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Note: Importance= Mean 4.55, Performance= Mean 4.61
None is classified as P, Possible Overkill, Quadrant IV
Figure 2: The graphical plotting of Indonesia’s cold chain logistics service attributes on IPA
grid.
First of all, the mean importance of the service attributes is rated at 4.55 while the mean
performance is 4.61. As we can see from Figure 2, the most important service attribute for
importance analysis is customer service quality (I7) with mean importance of 5.0; this means
that the majority of respondents vote (I7) as a “very important /satisfied” service attributes. An
article “The Relationship between Customer Satisfaction and Loyalty: Evidence on Online
Transportation Services in Indonesia” by Ady Widjaja concluded that “Based on the results of
the t-test statistics retrieved value 6.75 which means the satisfaction of a customer of the service
Gojek greatly affect customer loyalty” (Widjaja, 2019).
Customer loyalty is a very crucial part of cold chain logistic companies as it allows them to
predict the future intentions of customers, ensure the existence of the products, the brand, and
the company in the long run. Loyalty causes customers to make a purchase again on the product
or service offered by the company consistently in the future and may influence some other
potential customers. Then it is followed by accident management (I9) with a mean of 4.92,
commitment delivery time (I1), and order condition (I6) with a mean of 4.85. For the
performance analysis, the most significant service attributes are accident management (I9) and
customer service quality (I7), followed by order condition (I6), then order convenience (I8),
and commitment delivery time (I1). After more depth interviews, some respondents believed
that some attributes relate to each other, which means to manage one attribute, the company
needs to maintain the other attribute. For example, the participants voted that accident
management is as important as customer service quality.
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They make statements that to provide an excellent service, a company needs to be able to meet
customer needs by helping them to make the best choices for them, and solve the problems
related to the sales (before, during, and even after-sales). Actions taken to avoid an accident
are one of the ways of giving a great quality customer service. These actions could be making
sure there is great communication between staff along the process to avoid an accident, have a
special group of technicians to investigate and respond to delivery accidents and arrange
solutions to avoid future accidents. Besides that, most respondents agree that commitment
delivery time is as important as the order condition. The firm is not only guaranteeing the order
and make sure the customers receive the order on time, but also it is beneficial to guarantee the
good physical condition of the order. All of these attributes mentioned above are considered to
be the kind of service attributes needed to gain competitive advantages and customers’
satisfaction.
1.4.
The Different Perspectives of Several Countries’ Representatives on Cold Chain
Attributes
After gathering some background checks on the representatives of three countries- the United
States, Taiwan, and Indonesia, the data are finally collected to be discussed. Results show that
these representatives are professors and students of shipping and transportation management,
CEO, managers, supervisors, and interns of the domestic and international shipping companies.
This section will discuss the perspectives, on both degree of importance and satisfaction in cold
chain attributes, from different background of representatives. Then, it will discuss how they
can learn from one another to improve the cold chain attributes’ services.
Despite the differences in the attribute criteria mentioned above, there are many reasons that
contribute to the cold chain industry system within the three countries. Some of the differences
that affected the cold chain industry remarkably are differences in technology, human
resources, and government support. Other different attributes may include the location of the
company within the country as well as the location of the country in the world, the temperature
of a particular region, the demand and supply of particular perishable products, the customers’
expectations and needs, the consumer’s buying power, and so on. It is once believed that
customers need a convenient service that will help them achieve the required tasks as well as
getting the highest satisfaction. In order to perform such demanded services, it is very crucial
to know the customers’ want and need and get to know what kind of service attributes that they
perceived as important and satisfaction. The survey that was taken by the cold chain industry
professionals in three countries will provide insights and some ideas of the needs of customers
with the distinctive background. The survey-degrees results include the point of view of
experienced candidates in the field such as the professors and master students and diverse
management team in big and successful cold chain and forwarding company. Although the
need of customers may vary in different countries, there are similar degrees of satisfaction if
specific tasks are performed properly. As the world becomes more connected through
globalization, the needs of customers are becoming more similar within countries.
4.5 Different Perspectives between Respondents and its IPA Grid’s Results
The result data shows the point of view of three groups of respondents from the United States,
Taiwan, and Indonesia.
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From the two IPA grids above (Figure 1 & 2), we can see there are four categories: (1)
Concentrate Here; (2) Keep Up the Good Work; (3) Low Priority; and (4) Possible Overkill.
By looking at both grids, we can conclude that some attributes are located in the same category;
for example, order condition (6) and accident management (9) belong to Quadrant II, “Keep
Up the Good Work” category. This means that the majority of respondents perceived these
attributes to be very important and satisfied from the customers’ perspective. The attributes
that fall into this quadrant can be considered as the strength and pillar of a great organization.
It is all because customers tend to look at the finished product or service then the process a
company needs to do to get there. Therefore, making sure that the customers receive products
in a good condition and avoids accidents related to receiving and transporting the products is
very crucial for the company’s success.
The IPA Grid of both figures shows that two attributes: History of the Company (11) and
Automation (14) are on the same Quadrant III, “Low Priority”. It can be concluded that the
history of the company and automation may not be the first attributes that customers pay
attention to when deciding to make business with the company. Further interrogation needs to
be conducted with the same respondents to find out the specific reasons behind those survey
results. On Quadrant IV, “Possible Overkill” grid of Indonesia’s respondents shows no data.
The attributes in this quadrant are perceived to have low importance and high performance,
which means that customers may be satisfied if the two attributes are maintained, yet they
notice slight importance to the completion and excellence of these service attributes
Other than that, the “Concentrate Here” category has different attribute criteria. The attributes
that fall into this quadrant mean that they need to be improved with top priority. Attributes lay
in this quadrant have below-average perceptions on the performance level, in which further
improvement efforts should be concentrated here. On the first graphical chart of Taiwan and
the United States (Figure 1), the “Concentrate Here” quadrant has (1) Commitment Delivery
Time, (7) Late Delivery Preventative, (15) Customer Service Quality; whereas the second chart
of Indonesia (Figure 2), it has only one category- (2) Short Lead Time. A developed country,
such as Taiwan and the United States, is very concerned about the quality of their product and
service. Most companies in these countries are always put an extra effort to guarantee the
satisfaction of customers for long-term relationships and loyalty. That is one of the reasons
why the result service attributes of both countries are connected. Three service attributes (1, 7,
and 15) are related to the satisfaction of customers and the overall quality of products and
services being offered. On the other hand, the graphical chart of Indonesia shows that short
lead time (2) is important. A shorter lead time can enhance the competitiveness of the company
in the market and increase the market shares. It also can cause a cost reduction in supply chain
management concerning inventory, transportation, and capacity. Indonesia is a developing
country with a majority of people is still living below the national poverty line; therefore, the
cost of any product and service is highly anticipated, compared, and forecasted. In the country,
a company with a lower price will gain an absolute competitive advantage if they provide the
same product or service. In some cases, many customers are willing to lower their expectations
on the quality of the company’s product and service with the same function to get the lowest
price in the market. Besides that, bargaining is still a common strategy, especially for large
quantities or high prices of products. Thus, there are major differences in perspectives, culture,
and habits between the developing and developed countries in which creates a different way of
thinking and doing business.
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After comparing and studying both data, we can conclude that there are many different points
of view regarding the degree of importance and performance of each mentioned service
attribute. Besides that, the reasons that contribute to the success of the cold chain market in
each country vary, from technology to government support. The author got the opportunity to
gather data from three different places, which creates an argumentative essay. It can be
concluded that the point of view of the respondents in each country is not the same. The
importance and satisfaction in one country may not have significant in another country. The
culture, personal belief, income, and way of life and thinking in each of the mentioned countries
are some of the internal reason that drives their ability to choose and decide. In the cold chain
industry, cooperation between parties is highly recommended by the experts in order to
strengthen the relationship between countries. In this case, Indonesia can learn how to improve
its cold chain industry system from Taiwan. That is all because Taiwan is known to have great
success and experience in maintaining and developing reliable technology in the global playing
field. On the other hand, cooperation will enable Taiwan industry experts to examine the
market in developing country, such as Indonesia. Knowing each other market will help improve
the company’s business globally or at the very least- to the other associated country. Besides
cooperation, there are some degrees to strengthen the supply chain relationship in trust-building
investment and commitment. Some of them are coordination and collaboration. In the global
cold chain logistics, these types of supply chain relationships are very crucial as the degree of
the supply chain partnership intensity drives the level of exchange activity between the global
cold chain companies.
5. Conclusion & Recommendation
This paper evaluates the importance and performance of the main service attributes of the cold
chain logistics industry for customer satisfaction improvement. The paper provides guidelines
and input for managers to consider which service attributes that the firms need to develop. In
this case, managers need to know that the relationship between customer satisfaction and the
performance of attributes depends on the classification of the service attributes. They will find
that importance-performance analysis provides many advantages in evaluating consumer
acceptance and gives them guidelines. It is an easily understood technique that brings important
insights into the marketing mix in which the managers of a firm must give more attention to
the areas that consume too many resources. Understanding which areas to devote could
increase managers’ strategic marketing decisions and interpretation of data.
In this research, an online survey was developed and distributed to identify areas of importance
and areas of satisfaction/ dissatisfaction to enable managers to identify focus areas to improve
the cold chain logistics services. Importance and performance analysis was used as a tool that
can quickly enable firms to understand customers’ needs and wants and access their customers’
satisfaction. For the purpose of this research, the importance-performance analysis was applied
separately to each of the 15 service attribute assessment criteria. It then distributed to
professionals such as professors, students, employers, employees, and interns of cold chain
logistics companies in the United States and Taiwan. The author was able to gather 15
professionals’ points of view, and then analyze it using IBM SPSS. The statistics tool shows
that the IPA ratings have 4 different sides in the IPA grid, which are “concentrate here, keep
up the good work, low priority and possible overkill”.

792

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES & HUMANITIES
18-19 Sep, 2021 / MUŞ-TURKEY
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https:// www.ispecongress.org/
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

For the first IPA Grid, it is best for the managers to focus on the “Concentrate Here” service
attributes and allocate resources to improve the cold chain logistics systems to commitment of
delivery time, customer service quality, and location of facilities; whereas, in the Possible
Overkill quadrant, there is a chance to consider and allocate these attributes or resources to the
Concentrate Here quadrant. While this research manages to evaluate customers’ satisfaction
and perspectives on the importance and performance of the cold chain service (from the
demand side); a similar evaluation method can be applied in future research to measure the
cold chain logistics workers point of view (from the supply side) in providing the needs and
guarantee the satisfaction of customers.
The author get the opportunity to do the survey in three different countries, which are the
United States, Taiwan, and Indonesia, has created some different perspectives on the important
attributes of cold chain logistics. Respondents from one country did not have the same
perspective as the other country’s respondents. There are some reasons behind their decision
and point of view. It may be due to culture, personal belief, income, way of life and thinking,
and others that are mentioned above. Some other reasons may be due to government and
technology support. More research needs to be conducted to get the supported ideas on each of
the chosen attributes. For the Indonesian survey, 14 candidates participate and fill up the
questionnaire. The IPA Grid of Indonesia’s survey shows that (2) Short Lead Time is on the
“Concentrate Here” quadrant and needs to be a focus and concentrated upon. After comparing
and studying both data, we can conclude that there are many different points of view regarding
the degree of importance and performance of each mentioned service attribute. It can be
concluded that the point of view of the respondents in each country is not the same because the
importance and satisfaction in one country may not have significant in another country. Further
interviews and suggestions need to be conducted to get detailed data on the reasons why each
candidate chooses to support certain service attributes than the others.
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ÖZET
Firmaların küreselleşen dünyada oluşan rekabet ortamında ürünlerini hedef kitleye
benimsetebileceği en önemli tanıtım aracı reklamdır. Bu tanıtım aracı kullanılarak var olan
pazar ortamında firmalar kendi ürünlerini kolaylıkla tanıtabilir ve rakiplerine üstünlük
kurabilirler. Firmalar kaynaklarının önemli bir kısmını bu harcama kalemine ayırarak finansal
performanslarını arttırmaya çalışırlar. Bu çalışmada BIST imalat sektöründe faaliyet gösteren
firmaların reklam harcamalarının firmaların piyasa değerine etkisi hem imalat sektöründe hem
de imalatın alt sektörlerinde panel veri analizi ile araştırılmıştır. Veri setinin hazırlanması
amacıyla kullanılan finansal tablolar 2010-2019 yılları arasında Kamuyu Aydınlatma
Platformuna kayıtlı imalat sektörlerinin dipnotlarından alınmıştır. Firma değerleri ise Finnet
2000 programından temin edilmiştir. Hesaplanan bu değişkenler; bağımlı, bağımsız ve kontrol
değişkenleri şeklinde üç gruba ayrılmıştır. Reklam harcamalarının etkisini tespit edebilmek
amacıyla yapılan çalışmalardan bağımsız değişkenin Reklam Harcamaları / Net Satışlar
olmasına karar verilmiş. Ardından firma piyasa performans göstergelerinden olan Piyasa
Değeri / Defter Değeri Oranı bağımlı değişken olarak belirlenmiş ve son olarak panel veri
analizi kullanarak reklam harcamalarının firma performansına etki düzeyini araştıran
çalışmalardan hareketle kaldıraç oranı ile satışların karlılığı oranı kontrol değişkeni olarak
modele dahil edilmiştir. Çalışmanın yapıldığı dönemde imalat sektöründe toplamda 173 firma
faaliyet göstermektedir ve bu firmalardan 43 tanesi ilgili dönem boyunca dipnotlarında reklam
harcamalarına yer verdiğinden bu firmalara ait veriler kullanılarak analiz gerçekleştirilmiştir.
Analiz sonuçlarına göre reklam harcamalarının firmaların piyasa değerine etkisi İmalat Sektörü,
Metal Eşya-Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları ile Kimya, İlaç Petrol Lastik ve Plastik
Ürünler Sektöründe negatif ve anlamsız; Tekstil/Giyim Eşyası ve Deri Sektöründe pozitif ve
anlamsız; Gıda/İçecek ve Tütün Sektöründe ise pozitif ve anlamlı olduğu tespit edilmiştir.
Firmalara ait birim etkiler incelendiğinde; reklam harcamalarının firmalara etkisinin firmadan
firmaya farklılık gösterdiği, bazı firmaların reklam harcamalarından olumlu, bazı firmaların ise
olumsuz etkilendiği belirlenmiştir.
Jel Kodları: G0, G17,M37

1

Bu çalışma Dr. Mesut Aslan’ın Doç. Dr. Müslüm Polat danışmalığında yaptığı “Reklam Harcamalarının Firma
Performansına Etkisi: BİST İmalat Sektöründe Panel Veri Analiziyle Bir Uygulama” adlı doktora tezinden
türetilmiştir.
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THE EFFECT OF ADVERTISING EXPENDITURES ON THE MARKET
VALUE OF THE COMPANIES
ABSTRACT
Advertising is the most important promotional tool by which companies can adopt their
products to the target audience in the competitive environment in the globalizing world. By
using this promotional tool, companies can easily promote their products and gain an edge over
their competitors in the existing market environment. Firms try to increase their financial
performance by allocating a significant part of their resources to this expenditure item. In this
study, the effect of the advertising expenditures of the companies operating in the BIST
manufacturing sector on the market value of the companies was investigated by panel data
analysis on both the manufacturing sector and the companies in the sub-sectors of
manufacturing. The financial statements used for the preparation of the data set were taken from
the footnotes of the manufacturing sectors registered in the Public Disclosure Platform between
the years 2010-2019. Firm market values were obtained from Finnet 2000 program. The
variables were divided into three groups as dependent, independent and control variables. In
order to determine the effect of advertising expenditures, it was decided that the independent
variable would be Advertising Expenditures / Net Sales. Then, the Market Value / Book Value
Ratio, which is one of the market performance indicators of the firm, was determined as the
dependent variable, and finally, the leverage ratio and the profitability of sales ratio were
included in the model as control variables, based on the studies investigating the effect of
advertising expenditures on firm performance using panel data analysis. During the period of
the study, a total of 173 companies were operating in the manufacturing sector, and since 43 of
these companies included advertising expenditures in their footnotes during the relevant period,
the analysis was carried out using the data of these companies. According to the results, the
effect of advertising expenditures on the market value of the companies is negative and
insignificant in the Manufacturing Sector, Metal Goods-Electric Devices, and Transportation
Vehicles, and Chemical, Pharmaceutical Petroleum Rubber and Plastic Products Sector;
Positive and insignificant in the Textile/Clothing and Leather Sector; It was found to be positive
and significant in the Food/Beverage and Tobacco Industry. When the unit effects of the firms
are examined, it has been determined that the effect of advertising expenditures on firms differs
from firm to firm, that some firms are affected positively by advertising expenditures and some
firms are negatively affected.
Jel Codes: G0, G17,M37
1.GİRİŞ
Günümüzde firmalar var olan rekabet ortamında varlıklarını devam ettirebilmek için bir takım
tanıtım faaliyetlerine başvurmaktadırlar. Firmaların bu tanıtım faaliyetleri içerisinde en fazla
yararlandıkları araç reklam faaliyetidir.
Reklam kavramını, bir ürünün veya hizmetin düşük maliyetlerle, tam olarak belirlenmiş hedef
kitlenin karar verme süreçleri üzerinde etkili olabilmek amacıyla, etkili bir şekilde verilmek
istenen mesajın iletilmesi veya sunulmak istenen ürün ya da hizmetin satışını kolaylaştırmak
amacıyla yapılan faaliyetlerin tümüne verilen isim olarak tanımlamak mümkündür (Geçikli,
2008, 35). Reklamın temel amacı, firmaların ulaşmak istedikleri hedef kitleye bir ürün ya da
hizmeti duyurmak ve o ürün ya da hizmet hakkında tüketicilerde olumlu bir eğilim meydana
getirerek firma karlılığını artırmaktır.
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Bu nedenle firmalar açısından bu tanıtım aracı firma karlılığını artırması açısından oldukça
önemlidir. Firmalar bu tanıtım aracını kullanarak hedef kitlenin düşünce alışkanlıklarını
etkileyerek onları satın almaya yönlendirebilmektedir.
Firmalar reklam aracına büyük bütçeler ayırarak reklam harcamalarının finansal
performanslarına da katkıda bulunmasını isterler. Ayrıca bu tanıtım aracını kullanarak piyasada
var olan rakiplerine karşı bir üstünlük kurmaya çalışırlar. Doğru stratejiler uygulayarak doğru
kararlar alıp, en uygun zamanda reklam harcaması yapıldığında, reklam harcamaları firma
performansından olumlu etkilenebilirken, tersi bir durumda ise olumsuz etkilenebilmektedir.
Bu çalışmanın odak noktası reklam harcamalarının firmaların piyasa değeri/defter değeri’ne
etkisini tespit etmektir. Bu amaçla BİST‘te işlem gören imalat firmaları ve imalatın alt sektörleri
için piyasa değeri/defter değeri oranı hesaplanmış ve reklam harcamalarının bu orana olan etkisi
analiz edilmiştir.
2. LİTERATÜR TARAMASI
Küreselleşen yeni dünyada firmalar arasındaki rekabet her geçen gün artmaktadır. Bu rekabet
ortamında firmaların varlığını devam ettirebilmek amacıyla başvurduğu en önemli tanıtım aracı
reklam faaliyetidir. Yapılan literatür çalışması neticesinde reklam harcamalarının firmanın
piyasa değeri/defter değeri’ne olan etkisi üzerine yapılan çalışmalara rastlanılmadığı için
reklam harcamalarının firmanın diğer performans göstergelerine etkisi ile ilgili literatüre burada
yer verilmiştir.
Chauvin ve Hirschey (1993), çalışmalarında reklam harcamalarının firma değeri üzerindeki
etkisini incelemişlerdir. Bu amaçla PUSTAT firmalarında faaliyette bulunan 1500 firmanın
1988-1990 yılları arasındaki verileri ele alınmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde reklam
harcamalarının firma değeri üzerinde pozitif ve uzun vadeli bir ilişkisinin olduğunu tespit
etmişlerdir.
Hirschey ve Wegant (1985) çalışmalarında Hem reklam harcamalarının hem de AR-GE
harcamalarının firmaların piyasa değeri üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Bu amaçla
İngiltere’de bulunan çeşitli firmaların 1960-1977 yılları arasındaki verileri ele alınarak
araştırma yapılmıştır. Dinamik regresyon analizi kullanılarak yapılan analiz sonucunda reklam
harcamalarının işletmelerin piyasa değeri üzerinde olumlu bir etkisini olduğunu ve bu nedenle
bu harcama tipinin soyut bir sermaye yatırımı olarak değerlendirilebileceğini ifade etmişlerdir.
Simpson (2008) yapmış olduğu çalışmada reklam harcamalarının firmaların gelecekteki karları
üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Bu amaçla ABD ‘deki çeşitli endüstriyel firmaların 19942003 yılları arasındaki verileri ele alınmıştır. Panel EKK yöntemi kullanılarak yapılan analiz
neticesinde reklam harcamalarının şirketin gelecekteki karlarını olumlu etkilediğini tespit
etmiştir.
Megna ve Mueller (1991) yapmış oldukları çalışmalarda reklam harcamalarının şirketin
satışları ve AR-GE harcamaları üzerindeki etkisinin araştırmışlardır. Bu amaçla oyuncak ve
içecekler sektörlerinin 1975 ile 1988 yılları arasındaki verileri ele alınarak çalışma yapılmıştır.
Yapılan çalışmalar neticesinde reklam harcamaları ile şirketin satışları ve AR-GE harcamaları
arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.
Sridhar, Narayanan ve Srinivasan (2013) yapmış oldukları çalışmalarda reklam harcamalarının
firma performansı üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Bu amaçla 1990-2011 yılları arasında
ABD’deki 903 endüstriyel firmadan toplamda 6815 gözlem ele alınarak araştırma yapılmıştır.
Satış sezgisel yüzdesi yöntemi kullanılarak yapılan çalışmada reklam harcamalarının firma
performansı üzerinde uzun vadeli bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir.
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Yapılan literatür çalışmasına bakıldığında reklam harcamalarının firma performansına etkisini
tespit etmek amacıyla yapılmış olan çalışmalardan birçoğu yabancı kaynaklı çalışmalardır.
Yurtiçi çalışmalara bakıldığında bu türden bir etkinin tespit edilmesine yönelik şu ana kadar
yapılan çalışmalar sınırlıdır. Dolayısıyla çalışmanın bu alanda literatüre katkısı olacaktır.
Ayrıca literatürdeki çalışmalarda firma performansının farklı boyutları ele alınmasına rağmen
piyasa değeri/defter değeri’ne yönelik çalışma yönü eksik kalmıştır. Bu sebeple çalışmanın
literatüre en önemli katkısının reklamın piyasa değeri/defter değeri üzerine etkisi üzerine
yapılan ilk çalışma olduğu söylenebilir. Şüphesiz çalışmanın bu eksiği kapatacak olması önemli
bir katkıdır.
3.VERİ VE YÖNTEM
Tablo 1. Değişkenler ile Değişkenlerin Kısaltma ve Açıklamaları
Değişkenin
Değişkenin Adı
Değişkenin Açıklaması
Kısaltması
Bağımsız Değişken
Reklam Harcamaları/
Reklam harcamaları satış
1
RE_HAR
Satışlar
hasılatına bölünmüştür.
Bağımlı Değişkenler
Piyasa değeri, özkaynaklara
1
Piyasa Defter Değeri
PD_DD
bölünmüştür.
Kontrol Değişkenleri
Toplam aktiflerin logaritması
1
Aktiflerin Logaritması
AK_LOG
alınmıştır.
Toplam borç toplam varlıklara
2
Kaldıraç Oranı
KAL_OR
bölünmüştür.
Piyasa değeri / defter değeri için geliştirilen model
PD_DD= ai + β1RE_HAR +β2AK_LOG,t +β3KAL_ORi,t + Ɛi,t
Oluşturulan modelde bağımsız değişken olarak reklam harcamaları/satışlar oranı alınmıştır.
Normalde bağımsız değişkenimiz reklam harcamaları değişkenidir. Ancak diğer değişkenler
oran şeklinde olduğu için reklam harcamaları satışlara bölünmüştür. Modelde kontrol
değişkenleri olarakta aktiflerin logaritması ve kaldıraç oranı değişkenleri modele dahil
edilmiştir.
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JarqueBera
(Olasılık)

Skewness

Standart
sapma

Minimum

Maximum

Median

Ortalama

4.ANALİZ VE BULGULAR
Tablo 2. İmalat Sektörü ve İmalatın Alt Sektörlerinin Değişkenlerine Ait Tanımlayıcı
İstatistikler

İmalat Sektöründeki Değişkenlere Ait Tanımlayıcı İstatistikler
2615.612
(0.0000)
472091.7
2.3218
1.4800
7.5200
0.0000
4.2668 11.1757
PD_DD
(0.0000)
48.310
AK_LOG 8.7800
8.7243 10.7443 7.3582
0.6240
0.7698
(0.0000)
23.935
KAL__OR 52.8301 54.6100 10.5800 6.0600
22.143 -0.0539
(0.0000)
Metal Eşya-Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları Sektöründeki Serilerin Tanımlayıcı
İstatistikleri
131.601
RE_HAR 0.0039
0.0014
0.0235
-1.7900 0.0059
2.0557
(0.0017)
21.115
PD_DD
1.8982
1.6450
5.7200
0.2800
1.1188
0.9852
(0.0000)
3.8568
AK_LOG 9.0897
8.9777
10.540
7.3582
0.7891 -0.1050
(0.0000)
13.957
KAL_OR 58.829 65.9600 88.950
16.250
21.816 -0.7885
(0.0000)
Kimya, İlaç Petrol lastik ve Plastik ürünler Sektöründeki Serilerin Tanımlayıcı
İstatistikleri
11.6950
RE_HAR 0.0150
0.0066
0.0561
-2.5700 0.0168
0.8044
(0.0000)
21.9618
PD_DD
2.2451
2.0850
5.6700
0.8800
1.0704
1.1264
(0.0000)
8.3282
AK_LOG 9.3064
9.2142 10.5407 8.3905
0.6623
0.0844
(0.0000)
3.4920
KAL_OR 55.2855 53.8800 91.2900 19.4700 18.7043 0.0664
(0.0000)
Gıda/İçecek ve Tütün Sektörüne Ait Bulgular
113.6783
RE_HAR 0.0135
0.0061
0.1019
-1.0300 0.0211
2.1080
(0.0000)
5329.079
PD_DD
3.8945
1.5450 70.5200 0.3700
8.9843
5.8762
(0.0000)
6.7832
AK_LOG 9.4125
9.4636 10.5407 8.4071
0.6251 -0.0779
(0.0336)
5.3072
KAL_OR 57.1055 64.1000 100.5800 158100 24.7836 -0.0596
(0.0605
RE_HAR
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Tekstil/Giyim Eşyası ve Deri Sektörüne Ait Bulgular
RE_HAR

0.0170

0.0098

0.0931

4.0800

0.0223

1.8856

PD_DD

1.1798

0.8750

7.1300

0.0000

1.921

3.1972

AK_LOG

9.3048

9.2142

10.2887

8.4071

0.5894

0.0759

KAL_OR

504117

51.8750

88.6200

14.5300

19.6212

-0.0761

62.9406
(0.0000)
612.4394
(0.0000)
6.0912
(0.0475)
4.4766
(0.0106)

İmalat sektörü ve alt sektörler için araştırmada kullanılacak olan değişkenlere ait tanımlayıcı
istatistikler Tablo 2’de verilmiştir. Tablo 2 incelendiğinde İmalat Sektöründe 43 firmanın
reklam harcamalarının satışlara oranının ortalaması %0.015’tir. Alt sektörlere bakıldığında bu
oranın Metal Eşya-Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları Sektöründe %0.0039; Kimya, İlaç
Petrol lastik ve Plastik Ürünler Sektöründe %0.0150; Gıda/İçecek ve Tütün Sektöründe
%0.0135; Tekstil/Giyim Eşyası ve Deri Sektöründe %0.0170 olduğu görülmektedir. Bu durum
firmalarımızın reklam harcamalarına çok az bütçe ayırdıklarını göstermektedir. Bu oran
normalde iyi bir satış geliri elde etmek isteyen firmalarda oldukça yüksektir. Çünkü kâr’ını
maksimum yapmak isteyen firmalar, reklam harcamalarına iyi bir bütçe ayırıp, ürün tanıtımını
yaparak iyi bir satış geliri elde etmek isterler. Tablo 3.3’teki normallik testi olan Jarqua-Bera
istatistiğine göre hem imalat sektöründe hem de imalatın alt sektörlerinde değişkenlerin tamamı
normal dağılım göstermemektedir.
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Tablo 3. İmalat Sektörü ve İmalatın Alt Sektörlerinin Değişkenlerine Ait Korelasyon
Katsayıları
İmalat Sektöründeki Değişkenlere ait Korelasyon Katsayıları
RE_HAR
PD_DD
AK_LOG
KAL_OR
RE_HAR
1
PD_DD
0.182
1
AK_LOG
-0.019
0.011
1
KAL_OR
0.099
0.222
0.371
1
Metal Eşya-Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları Sektöründeki
Değişkenlere Ait Korelasyon Katsayılar
RE_HAR
PD_DD
AK_LOG
KAL_OR
RE_HAR
1
PD_DD
-0.170
1
AK_LOG
-0.260
0.276
1
KAL_OR
-0.467
0.401
0.295
1
Kimya, İlaç Petrol lastik ve Plastik Ürünler Sektöründeki Değişkenlere Ait
Korelasyon Katsayılar
RE_HAR
PD_DD
AK_LOG
KAL_OR
RE_HAR
1
PD_DD
0.071
1
AK_LOG
0.259
-0.001
1
KAL_OR
0.364
0.313
0.337
1
Gıda, İçecek ve Tütün Sektöründeki Değişkenlere Ait Korelasyon Katsayılar
RE_HAR
PD_DD
AK_LOG
KAL_OR
RE_HAR
1
PD_DD
0.053
1
AK_LOG
0.104
-0.210
1
KAL_OR
0.252
0.111
0.054
1
Tekstil Giyim Eşyası ve Deri Sektöründeki Değişkenlere Ait Korelasyon
Katsayıları
RE_HAR
PD_DD
AK_LOG
KAL_OR
RE_HAR
1
PD_DD
0.143
1
AK_LOG
0.365
0.480
1
KAL_OR
0.363
0.470
0.0688
1
Tablo 3’te değişkenlere ait korelasyon katsayıları verilmiştir. İstatiksel anlamda korelasyon
katsayısı 1 ile -1 arasında bir değer alır. Değişkenler arasındaki korelasyon katsayısının işareti
ilişkinin yönünü belirtir. Mutlak değer olarak katsayının, bire yakın olması durumunda güçlü
bir ilişki var olduğunu gösterirken sıfıra yakın olması ise zayıf bir ilişki olduğunu ifade
etmektedir. Yukarıdaki tablo incelendiğinde hem imalat sektöründe hem de alt sektörlerde
bağımsız değişken olarak kullanılacak olan reklam harcamaları değişkeni ile diğer bütün
değişkenler arasında zayıf ilişki olduğu görülmektedir.
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Tablo 4. İmalat Sektörü ve İmalatın Alt Sektörlerinin Değişkenlerine Ait Yatay Kesit
Bağımlılığı Test Sonuçları
BreuschPesaran
Bias-corrected
Pesaran
DEĞİŞKENLER
Pagan LM
scaled LM
scaled LM
CD
İmalat Sektörü İçin Yatay Kesit Bağımlılığı Test Sonuçları
1661.931*
17.8584*
15.4695*
5.5219*
RE_HAR
(0.0000)
(0.0000)
(0.0000)
(0.0000)
119.571*
14.5085*
12.1196*
15.3241*
PD_DD
(0.0000)
(0.0000)
(0.0000)
(0.0000)
621.589*
136.9175*
134.5286*
80.3149*
AK_LOG
(0.0000)
(0.0000)
(0.0000)
(0.0000)
650.536*
133.5983*
131.2094*
72.8196*
SA_LOG
(0.0000)
(0.0000)
(0.0000)
(0.0000)
Metal Eşya-Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları Değişkenlerine Ait Yatay Kesit
Bağımlılığı Test Sonuçları
92.456*
3.5713*
2.9602*
1.9930**
RE_HAR
(0.0012)
(0.0004)
(0.0031)
(0.0462)
73.402**
1.7540***
1.1430**
5.3240*
PD_DD
(0.0493)
(0.0793)
(0.0252)
(0.0000)
387.601*
31.712*
31.101*
18716*
AK_LOG
(0.0000)
(0.0000)
(0.0000)
(0.0000)
414.980*
34.322*
33.711*
20.200*
SA_LOG
(0.0000)
(0.0000)
(0.0000)
(0.0000)
Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler Sektörü İçin Yatay Kesit Bağımlılığı
Test Sonuçları
69.128*
3.9042*
3.4042*
3.0643*
RE_HAR
(0.0007)
(0.0001)
(0.0007)
(0.0022)
66.8019*
3.6300*
3.1300*
4.3889*
PD_DD
(0.0014)
(0.0003)
(0.0017)
(0.0000)
164.014*
26.8717*
26.3717*
15.3513*
AK_LOG
(0.0000)
(0.0000)
(0.0000)
(0.0000)
100.951*
31.2248*
30.724*
17.308*
SA_LOG
(0.0000)
(0.0000)
(0.0000)
(0.0000)
Gıda, İçecek ve Tütün Sektörü İçin Yatay Kesit Bağımlılığı Test Sonuçları
11.1514*
4.4300*
3.9856*
-0.9360
RE_HAR
(0.0003)
(0.0000)
(0.0001)
(0.3492)
29.4685**
0.1962**
-0.2482*
1.7694*
PD_DD
(0.0381)
(0.0444)
(0.0040)
(0.0068)
25.6749*
30.5678*
30.1234*
16.0175*
AK_LOG
(0.0000)
(0.0000)
(0.0000)
(0.0000)
169.5631*
18.9171*
18.4723*
5.7156*
SA_LOG
(0.0000)
(0.0000)
(0.0000)
(0.0000)

801

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES & HUMANITIES
18-19 Sep, 2021 / MUŞ-TURKEY
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https:// www.ispecongress.org/
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

Tekstil Giyim Eşyası ve Deri Sektörü İçin Yatay Kesit Bağımlılığı Test Sonuçları
30.8015***
1.5124**
1.1235**
-1.2078
RE_HAR
(0.0770)
(0.0304)
(0.0261)
(0.2271)
46.99704*
4.011430*
3.622541*
2.8240*
PD_DD
(0.0009)
(0.0000)
(0.0000)
(0.0047)
93.1098*
26.55711*
26.16822*
13.8913*
AK_LOG
(0.0000)
(0.0000)
(0.0000)
(0.0000)
54.4721*
20.5951*
20.2063*
12.3892*
SA_LOG
(0.0000)
(0.0000)
(0.0000)
(0.0000)
Not: %1, %5 ve %10 Önem seviyelerindeki anlamlılık, sırası ile *,**,*** ile ifade
edilmiştir.
Panel veri kullanılırken birim kökün var olup olmadığını tespit edebilmek için öncelikli olarak
yatay kesit bağımlılığının varlığı test edilmelidir. Eğer değişkenler arasında yatay kesit
bağımlılığı yoksa birinci nesil birim kök testleri kullanılırken, değişkenler arasında yatay kesit
bağımlılığı varsa ikinci nesil birim kök testi daha etkili sonuçlar verecektir. Bu nedenle serilerin
durağanlığını test etmeden önce, yatay kesit bağımlılığı test edilmiş ve sonuçlar Tablo 3.5’ te
gösterilmiştir.
Yapılan testler sonucunda yatay kesit bağımlılığı yoktur tezini savunan H0 hipotezi
reddedilmiştir. Breusch pegan LM (Breusch ve Pagan), Pesaran scaled LM (Pesaran, 2004) ve
Bias-Corected scaled LM (Bun ve carree, 2005) testine göre bütün değişkenlerde yatay kesit
bağımlılığı vardır. Dolayısıyla değişkenlerin durağanlığının, yatay kesit bağımlılığını dikkate
alan ikinci nesil birim kök testleri ile test edilmesi daha doğru olacaktır.
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Tablo 5. İmalat Sektörü ve İmalatın Alt Sektörlerinin Değişkenlerine Ait İkincil Nesil Birim
Kök Testi
PANIC (BOING)
SABİTLİ
SABİTLİ VE TRENDLİ
DEĞİŞKENLER
PCe_Choi
PCe_MW
PCe_Choi
PCe_MW
İmalat Sektörü İçin İkinci Nesil Birim Kök Testi
5.9895*
164.5522*
6.0207*
164.9603*
RE_HAR
(0.0000 )
(0.0000 )
(0.0000 )
(0.0000 )
3.5403*
132.4310*
5.7584*
161.5210*
PD_DD
(0.0002 )
(0.0010 )
(0.0000 )
(0.0000 )
2.5013*
118.8045**
4.5704*
145.9400*
AK_LOG
(0.0062 )
(0.0110 )
(0.0000 )
(0.0000 )
5.6071*
159.5361*
4.3322 *
142.8158*
KAL_OR
(0.0000 )
(0.0000 )
(0.0000 )
(0.0000 )
Metal Eşya-Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları İçin İkinci Nesil Birim Kök
Testi
2.0063*
35.3084*
2.7968*
40.5517*
RE_HAR
(0.0024)
(0.0060)
(0.0026)
(0.0093)
2.6372*
39.4931**
2.4518*
38.2633*
PD_DD
(0.0042)
(0.0124)
(0.0071)
(0.0071)
2.4343*
38.1472**
0.9654
28.4039
AK_LOG
(0.0075)
(0.0176)
(0.1672)
(0.1672)
1.6561**
32.9855*
4.5041*
51.8769*
KAL_OR
(0.0488)
(0.0062)
(0.0000)
(0.0000)
Kimya, İlaç, Petrol, lastik ve Plastik ürünler sektörü İçin İkinci Nesil Birim Kök
Testi
5.0000*
48.0003*
1.6014**
27.6086**
RE_HAR
(0.0000)
(0.0002)
(0.0546)
(0.0683)
2.2622**
31.5730**
3.5251*
39.1509*
PD_DD
(0.0118)
(0.0247)
(0.0002)
(0.0027)
0.0601
18.3607
2.1790**
31.0739**
AK_LOG
(0.4760)
(0.4321)
(0.0147)
(0.0282)
2.3102**
31.8615**
4.0446*
42.2677*
KAL_OR
(0.0104)
(0.0228)
(0.0000)
(0.0010)
Gıda-İçecek ve Tütün Sektörü İçin İkinci Nesil Birim Kök Testi
1.1817*
25.0902
3.5581*
39.3489*
RE_HAR
(0.0187)
(0.1225)
(0.0002)
(0.0026)
1.9635**
29.7813**
5.4166*
50.4998*
PD_DD
(0.0248)
(0.0396)
(0.0000)
(0.0001)
6.3334*
56.0002*
0.4528
15.2832
AK_LOG
(0.0000)
(0.0000)
(0.6747)
(0.6424)
4.2207*
43.3239*
4.4624*
44.7742*
KAL_OR
(0.0000)
(0.0007)
(0.0000)
(0.0004)
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Tekstil Giyim Eşyası ve Deri Sektörü İçin İkinci Nesil Birim Kök Testi
0.0101
17.9396
2.4189*
32.5137**
RE_HAR
(0.5040)
(0.4596)
(0.0078)
(0.0191)
1.2334
25.4006
4.2094*
43.2567*
PD_DD
(0.1087)
(0.1143)
(0.0000)
(0.0007)
4.3226*
43.9358*
6.2705*
55.6229*
AK_LOG
(0.0000)
(0.0006)
(0.0000)
(0.0000)
3.2502*
37.5011*
40.4972*
3.7495*
KAL_OR
(0.0006)
(0.0045)
(0.0018)
(0.0001)
%1, %5 ve %10 önem seviyesinde serilerin durağanlığı belirlenmiştir,
PANIC(BOING) testinde maksimum gecikme uzunluğu 2 olarak alınmıştır
Yatay kesit bağımlılığının tespit edilmesinden dolayı yapılan ikinci nesil birim kök testinden
PANIC (BOING) testine ait değişkenlerin seviye değerleri için elde edilen sonuçlar Tablo 5’te
verilmiştir. Yapılan PANIC (BOING) ikinci nesil birim kök testleri sonucunda hem imalat
sektöründe hem de imalatın alt sektörlerinde %1 önem seviyesinde hiçbir değişkenin birim kök
içermediği, yani bütün serilerin düzey değerleri I(0) ile durağan oldukları tespit edilmiştir.
Yapılan bu işlemlerden sonra imalat sektörü için belirlenen modellerle yapılan analizler ayrı bir
alt başlık halinde incelenmiştir. Ardından F ve LM testleri ile sabit ve rassal birim ve zaman
etkilerinin varlığı araştırılmıştır. Sabit ve rassal birim etkisine rastlanılması durumunda
Hausman testi uygulanarak modelin rassal etkilerle mi yoksa sabit etkilerle mi tahmin edileceği
tespit edilmiştir. Ardından regresyon analizi yapılarak sonuçlar tahmin edilmiştir. Regresyon
analizinden sonra eğer modelde birim etki varsa sabit ve rassal modellerle yapılan analizlerde
firmalar için birim etkiler raporlanmıştır.
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Tablo 6. İmalat Sektörü ve İmalatın Alt Sektörlerinin Modellerine Ait F, LM ve Hausman
Test Sonuçları
Metal EşyaKimya,
Elektrikli
İlaç, Petrol,
Gıda,
Tekstil/Giyi
İmalat
Cihazlar ve
Lastik ve
İçecek ve
m Eşyası ve
sektörü
Ulaşım
Plastik
Tütün
Deri Sektörü
Araçları
Ürünler
Sektörü
Sektörü
Sektörü
3.0910*
22.6536*
13.5737*
34.7049*
1.7061
FBirim
(0.0000)
(0.0000)
(0.0000)
(0.0000)
(0.1386)
15.2619**
3.2632*
22.9995*
1.3917
2.0406***
FZaman
*
(0.0018)
(0.0062)
(0.2122)
(0.0533)
(0.0840)
39.7082*
13.3623*
7.6145*
15.9098*
29.9158**
FBirim-Zaman
(0.0000)
(0.0000)
(0.0000)
(0.0000)
(0.0122)
26.2110*
73.4030*
38.9450*
78.0550*
0.0000
LMBirim
(0.0000)
(0.0000)
(0.0000)
(0.0000)
(1.0000)
0.1110
0.0000
0.0000
0.0000
1.1700
LMZaman
(0.3690)
(1.0000)
(1.0000)
(1.0000)
(0.1400)
26.902*
80.3270*
42.5190*
78.6160*
1.1700
LMBirim-Zaman
(0.0000)
(1.0000)
(0.0000)
(0.0000)
(0.5570)
11.4952*
0.9503
1.9005
1.5472
Hausman
(0.0093)
(0.7080)
(0.5933)
(0.6714)
Not: %1, %5 ve %10 Önem seviyelerindeki anlamlılık, sırası ile *,**,*** ile ifade
edilmiştir.
Sabit ve rassal etkilerin var olup olmadığını test etmek amacıyla yapılan F ve LM testleri
sonucunda, İmalat Sektöründe sabit birim etkilerin, sabit zaman etkilerin, rassal birim etkilerin
varlığı %1 önem düzeyinde anlamlı bulunurken rassal zaman etkisi anlamlı çıkmamıştır.
Ayrıca Hausman testi %1 önem seviyesinde panel regresyon analizinin sabit etkili modelle
tahmin edilmesi gerektiğine karar verilmiştir. Alt sektörler bazında yapılan testler neticesinde
model, Metal Eşya-Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları; Kimya, İlaç, Petrol, Lastik ve Plastik
Ürünler ve Gıda, İçecek ve Tütün Sektöründe rassal etkili olarak, Tekstil/Giyim Eşyası ve Deri
Sektöründe ise klasik etkili olarak tahmin edilmiştir.
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Tablo 7. İmalat Sektörü ve İmalatın Alt Sektörlerinin Modellerine Ait Değişen Varyans,
Otokorelasyon ve Birimler Arası Korelasyon Test Sonuçları
Metal Eşya- Kimya, İlaç,
Elektrikli
Petrol,
Gıda,
Tekstil/Giyi
İmalat
Cihazlar ve
Lastik ve
İçecek ve
m Eşyası ve
sektörü
Ulaşım
Plastik
Tütün
Deri
Testler
Araçları
Ürünler
Sektörü
Sektörü
Sektörü
Sektörü
4357.51*
17.5900*
Wald Testi
(0.0000)
(0.0000)
Lewene24.6408*
1.3373
9.5662*
Brown-Forsthe
(0.0000)
(0.2371)
(0.0000)
Testi
Baltagi Wu
1.2233**
1.9321*
1.8661*
8.6990**
Testi
(0.0112)
(0.0059)
(0.0015)
(0.0256)
22.020*
5.8190*
1.7536
3.0550*
7.8657
Pesaran Testi
(0.0000)
(0.0000)
(0.1067)
(0.0022)
(2.1555)
Durbin
1.8729***
Watson Testi
(0.0590)
Not: %1, %5 ve %10 Önem seviyelerindeki anlamlılık, sırası ile *,**,*** ile ifade
edilmiştir.
Modeller tahmin edilmeden önce modellere ait değişen varyans, otokorelasyon ve birimler arası
korelasyon varsayımlarının sağlanması gerekir. Bu amaçla bu varsayımlar için hem imalat
sektöründe hem de imalatın alt sektörlerinde çeşitli testler aracılığıyla analizler yapılmıştır.
Değişen varyans sorununu tespit edebilmek amacıyla Wald testi ya da Lewene-Brown-Forsthe
Testi, Oto korelasyon sorununu tespit edebilmek amacıyla Baltagi-Wu testi ya da Durbin
Watson Testi; Birimler arası korelasyon sorununu tespit edebilmek amacıyla Pesaran testi
yapılmıştır. Uygulanan testler neticesinde imalat sektöründe modelde %1 önem seviyesinde
değişen varyans ve birimler arası korelasyon sorunu, %5 önem seviyesinde oto korelasyon
sorunu tespit edilmiştir. Alt sektörler bazında bakıldığında Metal Eşya-Elektrikli Cihazlar ve
Ulaşım Araçları Sektöründe modelde %1 önem seviyesinde hem değişen varyans, hem
otokorelasyon hem de birimler arası korelasyon sorunu; Kimya, İlaç, Petrol, Lastik ve Plastik
Ürünler Sektöründe modelde %1 önem seviyesinde oto korelasyon sorunu; Gıda, İçecek ve
Tütün Sektöründe modelde %1 önem seviyesinde değişen varyans ve birimler arası korelasyon
sorunu, %10 önem seviyesinde otokorelasyon sorunu; Tekstil/Giyim Eşyası ve Deri Sektöründe
modelde %1 önem seviyesinde değişen varyans sorunu, %5 önem seviyesinde otokorelasyon
sorunu tespit edilmiştir. Tespit edilen sorunlar göz önüne alınarak modeller tahmin edilmiş ve
elde edilen sonuçlar tablo 8’de verilmiştir.
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Tablo 8. İmalat Sektörü ve İmalatın Alt Sektörlerinin Modellerine Ait Regresyon Tahmin
Sonuçları
Metal Eşya- Kimya, İlaç,
Elektrikli
Petrol,
Gıda,
Tekstil/Giy
İmalat
Cihazlar ve
Lastik ve
İçecek ve
im Eşyası
sektörü
Ulaşım
Plastik
Tütün
ve Deri
Testler
Araçları
Ürünler
Sektörü
Sektörü
Sektörü
Sektörü
-25.1069
-7.0545
-3.6841
3.4661***
4.4241
RE_HAR
(0.377)
(0.393)
(0.685)
(0.078)
(0.261)
36.0154
0.5638
-0.1224
0.2634***
-0.5003
AK_LOG
(0.257)
(0.136)
(0.708)
(0.075)
(0.118)
2.5627**
0.0115
0.0233*
1.0144
-0.0110**
KAL_OR
(0.016)
(0.239)
(0.009)
(0.769)
(0.027)
-7.4842
-3.7548
2.1333
3.1333***
6.1272**
C
(0.253)
(0.225)
(0454)
(0.097)
(0.036)
2
2
2
2
2
R =0.2274
R =0.1085
R =0.1979
R =0.1828
R =0.0307
F=0.0060
F=0.0000
F=0.1056
F=0.0002
F=0.0700
Not: %1, %5 ve %10 Önem seviyelerindeki anlamlılık, sırası ile *,**,*** ile ifade
edilmiştir.
Yapılan regresyon analizi sonucuna göre İmalat Sektöründe reklam harcamaları ve aktiflerin
logaritması değişkenlerinde anlamlılık bulunmamıştır. Reklam harcamaları piyasa defter
değerini negatif yönde, aktiflerin logaritması piyasa defter değerini pozitif yönde
etkilemektedir. Kaldıraç oranı değişkeninde ise %5 anlam düzeyinde anlamlılık tespit
edilmiştir. Kaldıraç oranındaki bir puanlık artış, piyasa defter değerini 2.5627 puan
artırmaktadır. Alt sektörler bazında bakıldığında Metal Eşya-Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım
Araçları Sektöründe reklam harcamalarının firmaların pazar performansına etkisi istatistiki
olarak anlamlı çıkmamasına rağmen, reklam harcamaları ile piyasa defter değeri arasında
negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca aktiflerin logaritması ve kaldıraç oranı ile piyasa
defter değeri arasında pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Kimya, İlaç, Petrol, Lastik ve
Plastik Ürünler Sektöründe ilgili dönem boyunca reklam harcamalarının pazar performansına
etkisinin anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. Reklam harcamalarının ve aktiflerin logaritmasının
piyasa defter değerini negatif yönlü etkilediği tespit edilmiştir. Gıda, İçecek ve Tütün
Sektöründe reklam harcamalarında meydana gelen bir puanlık artış, piyasa defter değerini
3.4661 puan artırmaktadır. Aktiflerde meydana gelen bir puanlık artış, piyasa defter değerini
0.2634 puan artırmaktadır. Tekstil/Giyim Eşyası ve Deri Sektöründe Regresyon tahmin
sonuçlarına göre, istatistiki olarak reklam harcamaları ile piyasa defter değeri arasında anlamlı
bir ilişki bulunmamasına rağmen, reklam harcamalarının piyasa defter değerini pozitif
etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca aktiflerin logaritmasının piyasa defter değerini negatif
etkilediği tespit edilmiştir. Kaldıraç oranında meydana gelen bir puanlık artış piyasa defter
değerini 0.0110 puan azaltmaktadır.
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Tablo 9. İmalat Sektörü ve İmalatın Alt Sektörlerinin Firmalarına Ait Sabit/Rassal Birim
Etkiler
Metal Eşya-Elektrikli
Gıda, İçecek ve
İmalat Sektörü
Cihazlar ve Ulaşım
Tütün Sektörü
Araçları Sektörü
Ford
0.928
Deva
-0.808
Ford
1.287
Ersu
0.329
Karsan
-0.711
Aygaz
-0.061
Karsan
0.128
Kent
6.307
Anadolu
Ege
Anadolu
Pınar Et-0.572
-0.341
-0.019
1.275
Isuzu
Profil
Isuzu
Un
0.205
Good
-0.032
Tofaş
Tofaş
0.384
Pınar Su
-2.277
Year
8
Vestel
-1.521 Hektaş
0.302
Vestel
-1.849
Pınar Süt
-1.205
0.161 Sarkuysa
Alarko
-1.061
Alarko
0.820
Banvit
-0.012
2
n
Parsan
-0.167
Bossa
-0.482
Parsan
-0.153
Kristal
-0.699
Desa
Arçelik
-0.469
-1.265
Arçelik
-0.869
Tat
-0.507
Deri
Akın
İhlas
-0.125
İhlas
-0.278
-0.183
Tekstil
Klimasan -1.074
Yataş
-1.270
Klimasan
0.212
Ersu
0.149
Yünsa
-0.775 Katmerciler
0.761
Kent
4.919
Viking
3.995
Kimya, İlaç, Petrol,
Pınar etEge
-0.133
-0.184
Lastik ve Plastik
un
Seramik
Ürünler Sektörü
Pınar Su -1.399 Doğtaş
3.572
Brisa
0.508
Uşak
Pınar Süt -0.290
-1.611 Dyo Boya
-0.531
Seramik
Afyon
Banvit
-0.553
Marshall
-1.820
2.278
Çimento
Bursa
Kristal
0.061
0.358
Tüpraş
-0.293
Çimento
Çemaş
Tat Gıda -0.291
-0.036
Deva
-1.990
Döküm
Katmerci
Brisa
-0.054
-0.463
Aygaz
-0.453
ler
Dagi
Dyo Boya -1.061
-0.538 Ege Profil
-0.272
Giyim
Marshall 1.259
Hateks -0.475 Good Year
-0.219
Tüpraş
-0.297
Hektaş
0.231
Firmalara ait birim etkilerin verildiği Tablo 9’a bakıldığında İmalat Sektöründe yer alan 43
firmadan 12 firmanın piyasa defter değerinin reklam harcamalarından pozitif etkilendiği, 31
firmanın ise piyasa defter değerinin reklam harcamalarından negatif etkilendiği sonucu elde
edilmiştir.
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Alt sektörler bazında bakıldığında, Metal Eşya-Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları
Sektöründe yer alan 11 firmadan 6’sında piyasa defter değerinin reklam harcamalarından
pozitif etkilenirken, beş firmada ise negatif etki tespit edilmiştir. Kimya, İlaç, Petrol, Lastik ve
Plastik Ürünler Sektöründe yer alan 9 firmadan 2’sinde piyasa defter değerinin reklam
harcamalarından pozitif etkilenirken, 7’sinde ise negatif bir etki tespit edilmiştir. Gıda, İçecek
ve Tütün Sektöründe yer alan 8 firmadan 3’ünde pozitif etki tespit edilirken 5’inde ise negatif
etki tespit edilmiştir. Bir diğer alt sektör olan Tekstil/Giyim Eşyası ve Deri Sektöründe ise birim
etkilere rastlanılmadığı için firma bazlı birim etki hesaplanmamıştır.
SONUÇ
Küreselleşen dünyada artık rekabet uluslararası sınırları aşmış firmalar yoğun bir rekabet ortamı
içerisine girmişlerdir. Bu yoğun rekabet ortamı içerisinde firmalar ayakta kalabilmek,
varlıklarını devam ettirebilmek amacıyla çeşitli tanıtım araçlarına başvurmaktadırlar.
Firmaların kullandığı bu tanıtım araçlarından en önemlisi reklam faaliyeti olmuştur.
Bu çalışma hem imalat sektöründe hem de imalatın alt sektörlerinde faaliyette bulunan
firmaların yapmış oldukları reklam harcamalarının piyasa değeri/defter değerine etkisini
belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla BİST’e kayıtlı olan ve dipnotlarında reklam
harcamalarına yer veren 43 firmanın 2010-2019 yılları arasındaki verileri ele alınarak analiz
yapılmıştır. İlgili dönem boyunca reklam harcamalarını dipnotlarında belirten imalat alt
sektörlerinden; Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları sektöründe 11,
Kimya İlaç Petrol Lastik e Plastik Ürünler sektöründe 9, Gıda, İçki ve Tütün sektöründe 8,
Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri sektöründe 7 firma analize dahil edilmiştir. Analiz sonuçlarına
göre reklam harcamalarının firmaların piyasa değeri/defter değeri’ne etkisi İmalat Sektöründe
negatif ve anlamsız olduğu, alt sektörlerden Metal Eşya-Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları
ve Kimya, İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler Sektöründe negatif ve anlamsız; Tekstil/Giyim
Eşyası ve Deri Sektöründe pozitif ve anlamsız; Gıda/İçecek ve Tütün Sektöründe ise pozitif ve
anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Firmalara ait birim etkiler incelendiğinde; reklam
harcamalarının firmalara etkisinin firmadan firmaya farklılık gösterdiği, bazı firmaların reklam
harcamalarından olumlu, bazı firmaların ise olumsuz etkilendiği belirlenmiştir.
Çalışmada kullanılan modellere ait sonuçlar değerlendirildiğinde reklam harcamalarının firma
performansına olumlu bir etki yaptığı söylenemez. Çünkü çoğunlukla ya negatif ya da anlamsız
sonuçlar elde edilmiştir. Bu sonuçlar literatürde negatif etki bulan Bhagwat ve Debruine (2011),
Kim ve Morris (2003), Eng ve Keh (2007) yazarlarının çalışmalarıyla paralellik göstermektedir.
Reklam harcamalarının Türkiye’deki firmalara pozitif etkisinin olmamasının birçok nedeni
olabilir. Nedenlerinden biri, reklam yapılmadan önce profesyonel bir destek alınmadan
doğrudan tanıtımı yapılacak marka ile ilgili reklam harcaması yapılması olabilir. Çünkü, marka
ile ilgili verilecek olan reklamın, hitap ettiği müşteriyi etkilemesi gerekir. Müşteriyi
etkilemeyen bir reklam firma için ekstra bir gider kalemi olacak ve performansı olumsuz
etkileyecektir. Reklam harcamalarının başarısız olmasının bir diğer nedeni reklamı yapılacak
ürün veya hizmetin zamanının iyi ayarlanmaması olabilir. Çünkü zamanında yayınlanmayan
reklam firmaların başarısız sonuçlar elde etmesine neden olabilmektedir. Reklam verildikten
sonra, geri dönüşler hakkında genel bir değerlendirme yapılmaması da reklam harcamalarının
başarısız olmasının nedenlerinden biri olabilir. Reklam verildikten sonra firmanın istenilen ve
elde edilen verimi analiz etmesi ve karşılaştırması başarılı sonuçlar elde etmesi açısından
önemlidir.
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Firmalar reklam harcaması yaptıklarında öncelikli olarak hedef kitle belirlemeli ve bu hedef
kitlenin talep ve istekleri göz ardı edilmemelidir. Hedef kitlenin beğeni, talep ve istekleri
belirlenerek onlara yönelik reklam harcaması yapılmalıdır. Firmaların reklam yaptıkları alanı
iyi araştırmalı ve o alanla ilgili veriler toplanmaları gerekmektedir. Bu amaçla bir ön
değerlendirme yapılmalıdır. Reklam yapılacak alanda, reklamı yapılacak ürüne gerçekten bir
ihtiyaç olup olmadığı tespit edilmelidir. Strateji iyi ayarlanmalı ve bir plan yapılmadan rastgele
reklam yapılmamalıdır. Doğru yerde, doğru hedef kitlesi belirlenerek net mesajlar verilerek
yapılan reklam harcamalarında başarılı sonuçlar elde etmek mümkündür.
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ÖZET
Günümüz dünyasında toplumları birbirinden ayıran en önemli unsur kalkınmışlıktır. Kalkınma
kavramı, ekonomik, sosyal ve beşerî anlamda ifade edilen geniş bir kavramdır. Özellikle İkinci
Dünya Savaşı’ndan sonra daha popüler hale gelmiştir. Kalkınma kavramının birçok göstergesi
(İnsani gelişme endeksi, beşerî sermaye, fiziki yaşam kalitesi endeksi vb.) olmakla birlikte daha
çok kişi başına gelir dağılımı ile ölçülmektedir. Kişi başına gelir dağılımındaki adaletsizliğin
kaldırılması ekonomik kalkınmanın sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. Gelir dağılımı
adaletsizliğinin kaldırılmasıyla aynı zamanda yoksullukla da daha etkin bir şekilde mücadele
edilmiş olur. Çünkü yoksulluğun en önemli nedeni gelir dağılımındaki adaletsizliktir. Bu
yüzden ekonomik kalkınmanın en önemli amaçlarından biri de gelir dağılımındaki adaleti
sağlayarak yoksulluğu önlemektir. Yoksulluk, barınmadan beslenmeye, eğitimden sağlığa
kadar geniş bir mahrumiyeti kapsar. Günümüzde dünya ülkelerinin çoğunluğu ekonomik
kalkınmanın sağlanmasıyla yoksulluğun önüne geçileceğini ifade etmektedirler. İstihdam ve
asgari istihdam politikalarındaki gelişmeler yoksulluğun sosyo-ekonomik anlamda
etkilenmesine neden olmaktadır. Yoksullaşan birey, hırsızlık, gasp, cinayet ve insan ticareti gibi
yasa dışı faaliyetlere yönelmektedir. Bu yüzden yoksulluk, siyasi, ekonomik ve psikolojik
yapıyı tehdit eden bir unsur haline gelmektedir. Yoksullukla mücadele etmenin en iyi yolu
eğitimdir. Eğitimli bireyler donanımlı olmakla birlikte nitelikli işlerde çalışabilmektedirler. Bu
bağlamda çalışmanın temel amacı; ekonomik kalkınma ve yoksulluk ilişkisini TRB2 ve TRA1
bölgeleri için araştırmaktır. Çalışmada TÜİK’in Bölgesel İstatistiksel Verileri’nden hareketle
tablolar oluşturularak yorumlanmıştır. Çalışmada elde edilen bulgulara göre; TRB2 bölgesinde
yoksulluk oranlarının TRA1 bölgesine göre daha düşük olduğu belirlenmiştir. Ancak eşdeğer
hane halkı kullanılabilir fert gelirine göre Gini Katsayısı’na bakıldığında TRB2 bölgesinde gelir
eşitsizliğinin daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. Son olarak (2009 bazlı) kişi başına GSYİH’ya
bakıldığında TRA1 bölgesinde daha yüksek olduğu görülmektedir. Dolayısıyla ekonomik
kalkınmanın sağlanmasında kişi başına gelir eşitliği önemli rol oynamakta olup yoksulluğun
azalmasında çok önemli bir etkendir.
Anahtar Kelimeler: Ekonomik Kalkınma, Yoksulluk, TRB2, TRA1
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THE RELATIONSHIP OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND POVERTY
ABSTRACT
In today's world, the most important factor that separates societies from each other is
development. The concept of development is a broad concept expressed in the economic, social,
and human sense. It became more popular, especially after the Second World War. Although
there are many indicators of the concept of development (human development index, human
capital, physical life quality index, etc.), it is mostly measured by income distribution per capita.
Elimination of inequality in per capita income distribution plays an important role in ensuring
economic development. With the removal of income inequality, poverty will also be combated
more effectively. Because the most important cause of poverty is inequality in income
distribution. Therefore, one of the most important goals of economic development is to prevent
poverty by providing justice in income distribution. Poverty encompasses a wide range of
deprivation, from shelter to food, from education to health. Today, most of the countries in the
world state that poverty will be prevented by providing economic development. Developments
in employment and minimum employment policies cause poverty to be affected in socioeconomic terms. The impoverished individual tends to illegal activities such as theft, extortion,
murder, and human trafficking. Therefore, poverty becomes an element that threatens the
political, economic, and psychological structure. The best way to combat poverty is through
education. Although educated individuals are equipped, they can work in qualified jobs. In this
context, the main purpose of the study is; to investigate the relationship between economic
development and poverty for TRB2 and TRA1 regions. In the study, tables were created and
interpreted based on the Regional Statistical Data of TURKSTAT. According to the findings
obtained in the study; It has been determined that poverty rates in the TRB2 region are lower
than in the TRA1 region. However, when the Gini Coefficient is examined according to the
equivalent household disposable income, it is observed that income inequality is higher in the
TRB2 region. Finally, looking at GDP per capita (based on 2009), it is seen that it is higher in
the TRA1 region. Therefore, per capita income equality plays an important role in ensuring
economic development and is a very important factor in reducing poverty.
Keywords: Economic Development, Poverty, TRB2, TRA1
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ÖZET
Volatilite; bir menkul kıymetin belli bir zaman diliminde ne kadar artacağı veya azalacağı
hareketlerinin ölçülmesi olarak ifade edilmektedir. Böylece gelecekte olası hareketlerin tahmin
edilmesine dayanak sağlanacaktır. Volatilite hem bireysel yatırımcıları için hem de kurumsal
yatırımcılar için oldukça önemlidir. Volatilite, finansal piyasalardaki aktörler için istikrarlı
getiri elde etme noktasında oldukça önemli bir etkendir. Araştırmacılar geçmişteki verilerden
faydalanarak geleceğe ilişkin yararlı bilgiler elde etmek ve bunları yorumlamak
durumundadırlar. Bu doğrultuda güvenilir modellerin kurulmasıyla volatilite doğru ve
zamanında tahmin edilecektir. Böylece yatırımcılara faydalı ve güvenilir bilgiler sunulacaktır.
Bu da yatırımcıların isabetli kararlar almalarına katkı sağlayacaktır. Bu nedenlerden dolayı
finans sektöründe volatilite oldukça önem arz etmektedir. Bu çalışmanın temel amacı borsa
İstanbul’da işlem gören 11 banka ile BIST 100 arasındaki getiri ve volatilite etkileşimi
araştırılmasıdır. Çalışmada 16.06.2015 – 24.06.2021 dönemine ait günlük veriler kullanılmıştır.
Değişkenler arasındaki getiri ve volatilite etkileşimini belirlemek amacıyla VAR-EGARCH
modelinden faydalanılmıştır. Analizleri için EViews 9 ve WinRATS 10 paket programları
kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgulara göre; BIST 100’den Albaraka
Türk Katılım ve Şeker Bankasına doğru tek yönlü getiri etkileşimi bulunmaktadır. Ayrıca
ICBCT, QNB Finans Bank ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankasından BIST 100’e doğru tek
yönlü getiri etkileşimi gerçekleşmektedir. Halk Bankası ve Yapı Kredi Bankası ile BIST 100
arasında karşılıklı getiri etkileşimi bulunmaktadır. Akbank, Garanti Bankası, Türkiye İş
Bankası ve Vakıfbank’tan BIST 100’e doğru tek yönlü volatilite yayılımı gerçekleşmektedir.
BIST 100’den ICBCT’ye doğru volatilite etkileşimi gerçekleşmektedir. Albaraka Türk Katılım,
Şekerbank ve Yapı Kredi Bankası ile BIST arasında karşılıklı volatilite etkileşimi
bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler; BIST 100, Banka, VAR-EGACH
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RETURN AND VOLATILITY INTERACTION BETWEEN BORSA ISTANBUL
BANKS AND BIST 100
ABSTRACT
Volatility; It is expressed as the measurement of how much a security will increase or decrease
in a certain period of time. This will provide a basis for estimating possible future movements.
Volatility is very important for both individual investors and institutional investors. Volatility
is a very important factor in achieving stable returns for actors in financial markets. Researchers
have to obtain useful information about the future by making use of past data and interpret
them. In this direction, with the establishment of reliable models, volatility will be estimated
accurately and in a timely manner. Thus, useful and reliable information will be presented to
investors. This will help investors make the right decisions. For these reasons, volatility in the
financial sector is very important. The main purpose of this study is to investigate the return
and volatility interaction between 11 banks traded on the stock exchange Istanbul and BIST
100. Daily data for the period 16.06.2015 – 24.06.2021 were used in the study. The VAREGARCH model was used to determine the return and volatility interaction between the
variables. EViews 9 and WinRATS 10 package programs were used for analysis. According to
the findings obtained as a result of the analyzes; There is a one-way return interaction from
BIST 100 to Albaraka Türk Participation and Şeker bank. In addition, there is a one-way return
interaction from ICBCT, QNB Finans Bank and Turkey Industrial Development Bank to BIST
100. There is a mutual return interaction between Halk Bank and Yapı Kredi Bank and BIST
100. One-way volatility spread from Akbank, Garanti Bank, Türkiye İş Bankası and Vakıf Bank
towards BIST 100. There is a volatility interaction from BIST 100 to ICBCT. Albaraka Türk
Participation, Şekerbank ve Yapı Kredi Bankası ile BIST arasında karşılıklı volatilite etkileşimi
bulunmaktadır.
Keywords; BIST 100, Bank, VAR-EGACH
GİRİŞ
Küreselleşmenin dünyada oluşturduğu şartlar birçok alanda etkin olmuştur. Bu alanlardan bir
tanesi de finansal işlem gören araçlardır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin piyasaları
zamanın oluşturduğu şartlara uyum sağlamış ve oluşan şartlarla bütünleşik bir hal almıştır. Bu
durumda hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke piyasaları çeşitli avantajlar elde etmişlerdir.
Bu avantajlardan bir tanesi piyasaların uyumlaşması ve bütünleşmesi sürecinde piyasalar
kendilerini gelişmiş piyasalara uyum sağlandıkça sahip oldukları yüksek getiri potansiyeli ve
çeşitlendirme sayesinde daha yerli ve yabancı yatırımcıyı etkileyebilmektedir. Yatırımcıların
taleplerinin artması veya azalması ile finansal varlıkların fiyatlarında artmalar ve azalmalar
meydana gelecektir. Finansal varlıkların fiyatlarında ortaya çıkan artışlar ve azalışlar finans
literatüründe volatilite olarak tanımlanmaktadır.
Volatilite, zaman serilerinin risk boyutunu ortaya çıkarmaktadır. Gujarati (2011) göre volatilite
bir serinin belirli bir ortalama değerinde sapmaları ifade etmektedir. Finansal zaman serisinde
büyük değişmelerin büyük değişmeler veya küçük değişimlerin küçük değişmeleri izlemesi
volatilite kümelenmesinin belirgin bir şekilde ortaya çıktığını göstermektedir. Finansal serilerin
riskini ortaya koyması ile volatilite yapısı hakkında yatırımcılara bilgi sunmaktadır (Baykut ve
Kula, 2018:280).
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Birbirleriyle etkileşim halinde olan yatırım araçlarında birisinde meydana gelen bir krizin, o
yatırım aracının volatilitesinin artırmasının yanı diğer yatırım araçlarının volatilitesini
etkilemektedir. Geçmişte bankacılık sektöründe meydana gelen bir kriz mali sektörün
volatilitesini doğrudan etkilediği saptanmıştır (Koy ve Ekim, 2016:3). Yatırım araçlarının
arasındaki volatilite etkileşimlerinin olması durumunda yatırımcıların risklerini azaltmak için
dikkate almaları gereken bir husustur. Aynı zamanda volatilite sayesinde yatırımcıların
gelecekte elde edeceği getiriler tahmin edilmekte ve risk minimize edilmektedir.
Çalışmanın temel amacı Borsa İstanbul’da işlem gören bankalarının hisse senetleri ile BIST
100 arasındaki getiri ve volatilite etkileşimi belirlemektir. Çalışmanın amacı doğrultusunda
getiri ve volatilite etkileşimi incelenmesinde çok değişkenli GARCH modellerinden VAREGARCH modeli kullanılmıştır. Model geçmiş getirilerinin mevcut getirileri üzerindeki
etkisinin yanı sıra geçmiş şokların mevcut dalgalanmalar üzerindeki etkisini açıklamaktadır.
LİTERATÜR
Girgin ve Özgen (2021) Borsa İstanbul’da işlem gören bankaların zamanla değişen volatilitesini
ortaya koymayı amaçlamışlardır. Bu doğrultuda Borsa İstanbul’da işlem gören 11 banka ile
BIST 100 değişkenine ait günlük veriler ile çok değişkenli EGARCH (1,1) –M modeli
kullanılmıştır. Yapılan analizler neticesinde bankaların volatilitesinin zaman içerisinde oldukça
yüksek olduğu ve bu durum bankadan bankaya değişiklik gösterdiği saptanmıştır. Üç bankanı
getirileri üzerinde olumlu etki tespit edilirken diğer sekiz bankanın getirileri üzerinde olumsuz
etkiler görülmektedir.
Tuncay ve Yaldız (2020) Borsa İstanbul’da işlem gören ticari bankaların finansal
performansları üzerinde kar dağıtım kararların etkisini belirlemek amacıyla panel veri analizi
uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda bankaların temettü oranları ile finansal oranlar
arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptamışlardır.
Hepsağ ve Akçalı (2016) Türk finans piyasasında işlem gören bankalar ile ABD finans piyasası
arasındaki volatilite etkileşimini incelemişlerdir. Borsa İstanbul’da işlem gören 10 banka ile
New York Borsası arasındaki volatilite etkileşimini belirlemek amacıyla 02.01.200914.03.2016 dönemine ait günlük veriler ile DCC-GARCH modelini kullanmışlardır.
Analizlerden elde edilen bulgulara göre New York Borsasında ve Borsa İstanbul’da işlem gören
bankaların çoğunda volatilitenin sürekli bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. New York
Borsası ile Borsa İstanbul’da işlem gören bankaların getirileri arasında pozitif yönlü ilişki
olduğu belirlenmiştir.
Topaloğlu ve Ege (2020) Borsa İstanbul’da işlem gören bankaların hisse senedi getirisi ve işlem
hacmi arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Hisse senedi getirisi ile bankalar arasında anlamlı
pozitif yönlü ilişki tespit edilmiştir.
Cinskızan, Babuşcu ve Hazar (2020) Borsa İstanbul işlem gören 10 banka ile BIST 100
arasındaki ilişki ele alınmıştır. Yapılan analizleri sonucunda etkin piyasalar hipotezi
kapsamında Türkiye’de sermaye piyasalarının yarı güçlü formda etkin olduğu bulgusu elde
edilmiştir.
Kaya (2020) bankalarda spekülasyon ve riskten koruma amaçlı türev araç kullanımı ile faiz ve
kur riskleri arasındaki ilişkiyi veri panel analiz yöntemiyle incelemişlerdir. Çalışmada 2010 –
2018 dönemine ait 6 şar aylık veriler kullanmışlardır. spekülasyon ve riskten korunma amaçlı
türev araç kullanımı ile faiz riski arasında istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönlü ilişkinin
varlığını saptamışlardır.
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Groenewolda, Tang ve Wua (2003) bankaların Çin hisse senedi piyasasındaki rolünü
incelemişlerdir. 1992-2001 dönemine ait veriler günlük veriler ile Çin’de bulunan Şanghay ve
Shenzhen borsalarının endekslerine ait veriler kullanılmıştır. Bankaların borsa üzerin olumlu
etkisi olduğu saptamışlardır.
Almumani (2014) 2005-2011 döneminde Amman Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören
bankaların hisse fiyatlarını etkileyen faktörleri araştırmıştır. Yapılan analizler sonucunda borsa
ile bankalar arasında pozitif yönlü ilişki tespit etmişlerdir.
Lartey, Antwi ve Boadi (2013) Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören bankaların likiditesi
ile karlılığı arasındaki ilişkiyi bulmaya çalışmışlardır. 2005-2010 döneminde borsaya kote
bankaların hem likiditesinin hem de kârlılığının azaldığı tespit edilmişlerdir. Ayrıca Gana'da
borsaya kote bankaların likiditesi ile karlılığı arasında çok zayıf pozitif bir ilişkinin olduğunu
belirlemişlerdir.
VERİ SETİ VE YÖNTEM
Çalışmanın temel amacı Borsa İstanbul’da işlem gören 11 banka ile BIST 100 arasındaki getiri
ve volatilite etkileşimi araştırmaktır. Bu kapsamda Borsa İstanbul’da işlem gören; Ak Bank,
Albaraka Türk Katılım Bankası, Garanti Bankası, Halk Bankası, ICBC Türkiye, Türkiye İş
Bankası (ISCTR), Qnb Finansbank, Şekerbank, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSBK),
Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankların günlük verileri ile BIST 100’ün verilerinin logaritması
alınarak analizler yapılmıştır. Analizler çok değişkenler GARCH modellerin olan VAREGARCH modeli yardımıyla yapılmıştır. Çalışmada 16.06.2015 – 24.06.2021 dönemine ait
veriler kullanılmıştır. Veriler investting.com adresinde tedarik edilmiştir. Analizleri için
EViews 9 ve WinRATS 10 paket programları kullanılmıştır.
Nelson (1991) geliştirdiği tek değişkenli EGARCH modelini Koutmos ve Booth (1995)
geliştirerek çok değişkenli EGARCH modelini literatüre kazandırmıştır. Piyasaların arasındaki
getiriyi modellemek amacıyla kullanılan çok değişkenli EGARCH modelinin tek değişkenliye
göre avantajlı olduğu söylene bilir. Çok değişkenli EGARCH modeli aracılığıyla iki aşamalı
işlem prosedürü ortadan kaldırılarak daha anlaşılır bir hal almıştır. Ayrıca tahmini regresyon ile
ilgili problemlerin ortaya çıkması da engellenmektedir. Çok değişkenli EGARCH modeli
aracılığıyla elde edilen bir diğer avantaj ise piyasalar arasındaki etkileşimin belirlenmesi için
yapılan testlerin gücünü artırmasıdır. Çok değişkenli VAR-EGARCH modeli piyasanın kendi
şoklarının yanı sıra çapraz piyasalarının şoklarının volatilite üzerindeki etkisini belirlemektedir.
Bu nedenle çok değişkenli VAR-EGARCH modeli volatilite etkileşimi mekanizmasında
asimetri olasılığını tahmin için en uygun model olduğu kabul edilmektedir (Koutmos ve Booth,
1995, s.749).
Çok değişkenli VAR-EGARCH modelinin tahmin edilmesinden sonra varyans denkleminin
artıklarında tanı testlerinin yapılması gerekmektedir. Model tahmin edildikten sonra modeldeki
her bir denklem için standartlaştırılmış hatalar tespit edilmektedir. Standartlaştırılmış hatalar
tespit edildikten sonra bunların karelerine Ljung-Box Q (LBQ) testi uygulanarak hataların ve
hataların karesinde otokorelasyon etkisi olup olmadığı tespit edilmektedir. Modelin doğru
tahmin edildiğini söyleyebilmek için LB-Q testinin istatistiki olarak anlamsız olması
durumunda modelde otokorelasyon problemi olmadığı anlamına gelmektedir. Bir diğer tanı
testi ise ARCH-LM test istatistiğidir. ARCH-LM test istatistiğinin kritik değerlerden yüksek
olması durumunda model de ARCH etkisi olmadığı anlamına gelmektedir(Gök, 2017, s.19).
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Çok değişkenli VAR-EGARCH modeli getiri ve volatilite etkileşimi yanı sıra volatilite
kalıcılığı, volatilitenin asimetrik yapı sergileyip sergilemediği, negatif bilgi şokları, pozitif bilgi
şoklarının etkinliği hakkında bilgi vermektedir. Bu nedenle VAR-EGARCH modelinin güçlü
bir model olduğu söylenebilir.
BULGULAR
Borsa İstanbul’da işlem gören 11 banka ile BIST 100 arasındaki getiri ve volatilite etkileşimi
analiz edilmiştir. Analizler VAR-EGARCH modeli ile yapılmıştır. VAR-EGARCH modeli
uygulanmadan önce değişkenlere ilişkin gecikme uzunlukları belirlenmiştir. Literatürde en çok
kullanılan bilgi kriterlerinden biri olan SIC bilgi kriterine göre gecikme uzunluğu 1 olarak tespit
edilmiştir. Daha sonra VAR-EGARCH modeli uygulanmış ve elde edilen bulgular aşağıda
tablolaştırılarak sunulmuştur.
Tablo 1: Ak Bank ile BIST 100 Arasındaki Getiri ve Volatilite Etkileşimi
Ak Bank
BIST 100
Değişken
Katsayı (T istatistiği)
Değişken
Katsayı (T istatistiği)
Ortalama Denklemi
R Sabit
0.0443 (1.2832)
R Sabit
0.0887 (3.2927)***
R Ak Bank, Ak Bank
0.0454 (0.7048)
R BIST 100, Ak Bank
0.0469 (1.2634)
R Ak Bank, BIST 100
-0.1791(-1.6082)
R BIST 100, BIST 100
-0.1175 (-1.6117)
Varyans Denklemi
α Sabit
0.0545 (0.7787)
α Sabit
-0.0519 (-1.8628)*
α Ak Bank, Ak Bank
0.2108 (3.5608)***
α BIST 100, Ak Bank
0.1901 (5.2161)***
α Ak Bank, BIST 100
-0.0003 (-0.1907)
α BIST 100, BIST 100
0.0001 (0.3050)
-380.3113
δ1
-0.6144 (-1.4136)
δ2
(-0.2470)***
γ1
0.8763 (16.6498)***
γ2
0.8562 (28.3562)***
Tanı Testleri
LB-Q (12)
11.1917 (0.5126)
LB-Q (12)
14.2517 (0.2849)
ARCH-LM (12)
1.6833 (0.9998)
ARCH-LM (12)
2.2621 (0.9989)
Anlamlılık düzeyi için; ***%1, **%5, *%10 temsil etmektedir.
Ak bank ile BIST 100 arasındaki getiri ve volatilite etkileşimini incelemek için uygulanan
VAR-EGARCH modeli sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. Yapılan analizler sonucunda BIST
100’ün bir önceki getirisi Ak bankın getirisi üzerinde etkisi olmadığı gibi Ak bankın geçmiş
getirileri de BIST 100’ün getirisi üzerinde etkisi olmadığı belirlenmiştir. Akbank kendi geçmiş
şoklarında etkilenmektedir. Ancak BIST 100’ün geçmiş şoklarında etkilenmemektedir. δ1
parametresi asimetrik yapıyı açıklamaktadır. Ancak δ1 parametresi istatistiki açıdan anlamlı
olmamasından dolayı Ak bankın asimetrik bir yapı sergilemediği belirlenmiştir. Volatilitenin
kalıcılığını açıklayan γ1 parametresinin istatistiki açıdan anlamlı olması ve 0.8763 değere sahip
olması Ak bank volatilitesinin kalıcı olduğu ve etkisinin uzun süre hissedildiği görülmektedir.
Ak bankın geçmiş şoklarını %1 önem seviyesinde BIST 100 üzerinde etkili olduğu tespit
edilmiştir. BIST 100’ün asimetrik bir yapı sergilediği ve negatif bilgi şoklarının pozitif bilgi
şoklara göre daha etkin olduğu δ2 parametresinde anlaşılmaktadır. BIST 100’de meydana gelen
şokların kalıcı olduğu ve etkisinin uzun süre piyasada hissedildiği görülmektedir.
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Yapılan tanı testlerine göre Ak bank ve BIST 100 için kurulan modellerin otokorelasyon ve
ARCH etkisi olmadığı LB-Q ve ARCH-LM testleri ile anlaşılmaktadır. Böylece kurulan
modelin güvenirli olduğu söylenebilir.
Tablo 2: Albaraka Türk Katılım Bankası ile BIST 100 Arasındaki Getiri ve Volatilite
Etkileşimi
Albaraka Türk Katılım Bankası
BIST 100
Değişken
Katsayı (T istatistiği)
Değişken
Katsayı (T istatistiği)
Ortalama Denklemi
R Sabit
0.3252 (2.8141)***
R Sabit
0.2508 (15.3837)***
R Albaraka, Albaraka
-0.0209 (-7.8136)***
R BIST 100, Albaraka
-0.0065 (-13.3691)***
R Albaraka, BIST 100
-0.0442 (-1.3385)
R BIST 100, BIST 100
-0.0412 (-3.3290)***
Varyans Denklemi
α Sabit
-0.1298 (-27.1631)***
α Sabit
1.3058 (7.2467)***
α Albaraka, Albaraka
0.5902 (17.3925)***
α BIST 100, Albaraka
0.2963 (7.3020)***
-0.5453 (-33.7620)
α Albaraka, BIST 100
α BIST 100, BIST 100
0.0013 (0.0228)
***
δ1
0.0620(1. 132)
δ2
0.2509 (3.3733)***
γ1
1.0510 (571.3678)***
γ2
-0.7666 (-9.5605)***
Tanı Testleri
LB-Q (12)
21.4001 (0.0448)
LB-Q (12)
14.5051 (0.1949)
ARCH-LM (12)
1.9971 (0.9994)
ARCH-LM (12)
17.4551 (0.1523)
Anlamlılık düzeyi için; ***%1, **%5, *%10 temsil etmektedir.
Albaraka Türk Katılım bankası ile BIST 100 arasındaki getiri ve volatilite etkileşimi belirlemek
amacıyla uygulanan VAR-EGARCH modelinin ortalama denklemine göre; Albaraka Türk
Katılım bankası kendisinin bir önceki günün getirilerinde etkilenmektedir. Ancak BIST 100’ün
bir önceki günün getirisi Albaraka Türk Katılım bankasının mevcut getirileri üzerinde bir etkisi
olmadığı görülmektedir. BIST 100 hem kendisinin geçmiş getirilerinde etkilenmekte hem de
Albaraka Türk Katılım bankasının geçmiş getirilerinde etkilenmektedir. Varyans denkleminin
bulgularına göre; Albaraka Türk Katılım bankası BIST 100’ün geçmiş şoklarında etkilendiği
gibi BIST 100’de Albaraka Türk Katılım bankasının geçmiş şoklarında etkilenmektedir. δ1
parametresi istatistiki açıdan anlamlı olmadığından dolayı Albaraka Türk Katılım bankası
asimetrik yapı sergilememektedir. γ1 parametresinin istatistiki açıdan anlamlı olması ve 1.0510
değere sahip olması Albaraka Türk Katılım bankasından meydana gelen şokların kalıcı ve
etkisinin uzun süre devam ettiği görülmektedir. BIST 100’ün asimetrik bir yapı sergilediği ve
pozitif bilgi şoklarının negtif bilgi şoklara göre daha etkin olduğu δ2 parametresinde
anlaşılmaktadır. BIST 100’de meydana gelen şokların kalıcı olduğu bulgusu elde edilmiştir.
Varyans denklemin atıklarında yapılan tanı testlerine göre Albaraka Türk Katılım bankası ve
BIST 100 değişkenlerine uygulanan LB-Q ve ARCH-LM testlerinin anlamlılık seviyelerinin
%5’ten büyük olmasından dolayı modelde otokorelasyon ve ARCH etkisi sorunu yoktur.
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Tablo 3: Garanti Bankası ile BIST 100 Arasındaki Getiri ve Volatilite Etkileşimi
Garanti Bankası
BIST 100
Değişken
Katsayı (T istatistiği)
Değişken
Katsayı (T istatistiği)
Ortalama Denklemi
R Sabit
0.0532 (1.9543)*
R Sabit
0.0700 (2.9754)*
R Garanti, Garanti
-0.0621 (-1.6482)*
R BIST 100, Garanti
-0.0290 (-1.2747)
R Garanti, BIST 100
-0.0203 (-0.2970)
R BIST 100, BIST 100
-0.0002 (-0.0054)
Varyans Denklemi
α Sabit
0.0099 (0.1630)
α Sabit
-0.0895 (-2.6507)***
α Garanti, Garanti
0.2642 (2.5650)**
α BIST 100, Garanti
0.2450 (3.4622)***
α Garanti, BIST 100
0.0000 (-0.4432)
α BIST 100, BIST 100
-0.0002 (-1.2310)
δ1
-0.2224 (-1.9204)*
δ2
537.3693 (1.2444)
γ1
0.8713 (11.8101)
γ2
0.8400 (15.7785)***
Tanı Testleri
LB-Q (12)
18.1914 (0.1100)
LB-Q (12)
12.7860 (0.3848)
ARCH-LM (12)
9.0232 (0.7009)
ARCH-LM (12)
6.3412 (0.8979)
Anlamlılık düzeyi için; ***%1, **%5, *%10 temsil etmektedir.
Ortalama denklemi sonuçlarına göre Garanti bankası ile BIST 100 arasında getiri etkileşimi
olmadığı tespit edilmiştir. Varyans denklemi sonuçlarına göre BIST 100’de meydana gelen
şoklar Garanti bankasının geçmiş şoklarından kaynaklanmaktadır. Garanti bankasından
meydana gelen şokların asimetrik bir yapı sergilemektedir. Ayrıca Garanti bankasındaki negatif
bilgi şoklar pozitif bilgi şoklarından daha etkin olduğu belirlenmiştir. Tanı testleri sonuçlarına
göre Garanti bankası ve BIST 100 değişkenlerinden otokorelasyon ve ARCH etkisi
bulunmamaktadır.
Tablo 4: Halk Bankası ile BIST 100 Arasındaki Getiri ve Volatilite Etkileşimi
Halk Bankası
BIST 100
Değişken
Katsayı (T istatistiği)
Değişken
Katsayı (T istatistiği)
Ortalama Denklemi
-0.0446 (R Sabit
R Sabit
0.0522 (2.4957)**
290.9736)***
R Halk, Halk
0.0112 (0.2926)
R BIST 100, Halk
0.0348 (1.4166)
R Halk, BIST 100
-0.0483 (-3.4742)***
R BIST 100, BIST 100
-0.0799 (-2.5512)**
Varyans Denklemi
α Sabit
0.3420 (1.0353)
α Sabit
-0.0827 (-1.3778)
α Halk, Halk
0.3157 (3.7244)***
α BIST 100, Halk
0.0624(0.6434)
α Halk, BIST 100
0.1570 (1.3072)
α BIST 100, BIST 100
0.2218 (2.4630)**
δ1
0.5397 (1.5623)
δ2
-0.8325 (-2.3630)**
γ1
0.5987 (2.7431)***
γ2
0.7923 (18.6349)*
Tanı Testleri
LB-Q (12)
11.1392 (0.5170)
LB-Q (12)
13.5358 (0.3313)
ARCH-LM (12)
7.3073 (0.8367)
ARCH-LM (12)
5.5337 (0.9377)
Anlamlılık düzeyi için; ***%1, **%5, *%10 temsil etmektedir.
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Borsa İstanbul’da işlem gören bankalar ile BIST 100 arasındaki getiri ve volatilite etkileşimini
incelemek amacıyla uygulanan VAR-EGARCH modelinin sonuçlarına göre; Halk bankasının
mevcut günün getirileri BIST 100’ün bir önceki günün getirilerinden kaynaklanmaktadır.
Ancak aynı durum BIST 100 için geçerli değildir. Yani BIST 100’ün getirileri Halk bankasının
geçmiş getirilerinden kaynaklanmamaktadır. Halk bankası ile BIST 100 arasında volatilite
etkileşimi bulunmamaktadır. Yani Halk bankası ile BIST 100’ün geçmiş şokları birbirlerini
etkilememektedir. Halk bankası ile BIST 100 değişkelerinden otokorelasyon ve ARCH etkisi
sorunu bulunmamaktadır.
Tablo 5: ICBCT Bankası ile BIST 100 Arasındaki Getiri ve Volatilite Etkileşimi
ICBCT Bankası
BIST 100
Değişken
Katsayı (T istatistiği)
Değişken
Katsayı (T istatistiği)
Ortalama Denklemi
R Sabit
0.0699 (6.7773)***
R Sabit
0.0606 (2.1230)**
R ICBCT, ICBCT
-0.0187 (-1.6259)
R BIST 100, ICBCT
0.0097 (0.8015)
R ICBCT, BIST 100
-0.1293 (-92.5933)***
R BIST 100, BIST 100
-0.0286 (-1.0939)
Varyans Denklemi
α Sabit
-0.0645 (-1.4116)
α Sabit
-0.0385 (-0.8474)
α ICBCT, ICBCT
0.1964 (1.7142)*
α BIST 100, ICBCT
0.0336 (0.8355)
α ICBCT, BIST 100
0.0733 (2.2863)**
α BIST 100, BIST 100
0.1313 (2.0151)**
δ1
0.7439 (1.7563)*
δ2
-1.4889 (-2.3258)**
γ1
0.9534 (18.2536)***
γ2
0.8628 (19.3608)***
Tanı Testleri
LB-Q (12)
11.0478 (0.5248)
LB-Q (12)
11.7187 (0.4685)
ARCH-LM (12)
10.5250 (0.5700)
ARCH-LM (12)
4.9906 (0.9583)
Anlamlılık düzeyi için; ***%1, **%5, *%10 temsil etmektedir.
ICBCT bankın getirileri BIST 100’ün geçmiş getirilerinden kaynaklandığı gibi BIST 100’ün
geçmiş şokları ICBCT bankın şoklarını etkilemektedir. Ancak BIST 100’ün getirileri ve şokları,
ICBCT bankın geçmiş getirilerinden ve şoklarından kaynaklanmamaktadır. ICBCT bankta
pozitif şoklar daha etkin iken BIST 100’de negatif şoklar daha etkindir. ICBCT bank ile BIST
100 değişkenlerinden meydana gelen şokların kalıcı ve etkisinin uzun süre devam ettiği tespit
edilmiştir. Aynı şekilde ICBCT bank ile BIST 100 değişkenlerinden otokorelasyon ve ARCH
etkisi olmadığı belirlenmiştir.
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Tablo 6: ISCTR Bankası ile BIST 100 Arasındaki Getiri ve Volatilite Etkileşimi
ISCTR Bankası
BIST 100
Değişken
Katsayı (T istatistiği)
Değişken
Katsayı (T istatistiği)
Ortalama Denklemi
R Sabit
0.0011 (0.0221)
R Sabit
0.0348 (0.9352)
R ISCTR, ISCTR
-0.0828 (-1.6214)
R BIST 100, ISCTR
-0.0395 (-1.2618)
R ISCTR, BIST 100
0.0389 (0.5260)
R BIST 100, BIST 100
0.0426 (0.9309)
Varyans Denklemi
α Sabit
-0.0518 (-1.9909)
α Sabit
-0.1035 (-2.0831)**
α ISCTR, ISCTR
0.1838 (1.5497)
α BIST 100, ISCTR
0.1836 (2.2916)**
α ICBCT, BIST 100
-0.0116 (-0.7379)
α BIST 100, BIST 100
0.0567 (1.2262)
δ1
-0.1685 (-1.0608)
δ2
-2.0062 (-1.3175)
γ1
0.9474 (18.8739)***
γ2
0.8737 (39.7173)***
Tanı Testleri
LB-Q (12)
11.4075 (0.4943)
LB-Q (12)
12.0304 (0.4432)
ARCH-LM (12)
8.8238(0.7179)
ARCH-LM (12)
11.2104 (0.5110)
Anlamlılık düzeyi için; ***%1, **%5, *%10 temsil etmektedir.
ISCTR Bankası ile BIST 100 arasındaki getiri ve volatilite etkileşimi belirlemek amacıyla
uygulanan VAR-EGARCH modelindeki ortalama denklemindeki sonuçlar istatistiki olarak
anlamlı değildir. Bu durumda ISCTR Bankası ile BIST 100 arasındaki getiri etkileşimi
bulunmamaktadır. Varyans denklemi sonuçlarına göre sadece ISCTR bankasından BIST 100’e
doğru volatilite etkileşimi olduğu saptanmıştır. Asimetrik yapıyı açıklayan δ1 ve δ2
parametreleri ise istatistiki açıdan anlamlı olmadığı için ISCTR Bankası ile BIST 100
değişkenlerinin asimetrik yapı sergilemediği tespit edilmiştir. ISCTR bank ile BIST 100
değişkenlerinden meydana gelen şokların kalıcı ve etkisinin uzun süre devam ettiği
belirlenmiştir. LB-Q ve ARCH-LM testlerinin %5 önem seviyesinden yüksek olmasından
dolayı ISCTR bank ile BIST 100 değişkenlerinden otokorelasyon ve ARCH etkisi olmadığı
belirlenmiştir.

821

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES & HUMANITIES
18-19 Sep, 2021 / MUŞ-TURKEY
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https:// www.ispecongress.org/
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

Tablo 7: Qnb Finans Bank ile BIST 100 Arasındaki Getiri ve Volatilite Etkileşimi
Qnb Finans Bank
BIST 100
Değişken
Katsayı (T istatistiği)
Değişken
Katsayı (T istatistiği)
Ortalama Denklemi
R Sabit
0.0742 (98.9636)***
R Sabit
0.0388 (1.2441)
R Qnb Finans, Qnb
-0.0535 (R BIST 100, Qnb Finans
0.0112 (1.3015)
141.1224)***
Finans
R Qnb Finans, BIST 100 0.0663 (25.4021)***
R BIST 100, BIST 100
-0.0381 (-1.1791)
Varyans Denklemi
α Sabit
0.0808 (0.6866)
α Sabit
-0.0379 (-0.5968)
α Qnb Finans, Qnb
0.2822 (3.1453)***
α BIST 100, Qnb Finans
0.0020 (0.0871)
Finans

α Qnb Finans, BIST 100
δ1
γ1

0.0875 (1.4404)
α BIST 100, BIST 100
0.1704 (1.5142)
0.6831 (2.7724)***
δ2
-1.0806 (-1.5936)
0.8813 (17.8891)***
γ2
0.8511 (15.4234)***
Tanı Testleri
LB-Q (12)
8.8243 (0.7179)
LB-Q (12)
13.0484 (0.3655)
ARCH-LM (12)
2.0318 (0.9994)
ARCH-LM (12)
7.7922 (0.8012)
Anlamlılık düzeyi için; ***%1, **%5, *%10 temsil etmektedir.
Ortalama denkleminin sonuçlarına göre; Qnb Finans bank kendi geçmiş getirileri etkilendiği
gibi BIST 100’ün geçmiş getirilerinden de etkilenmektedir. Varyans denklemininin sonuçlarına
göre ise ; Qnb Finans bank sadece kendi geçmiş şoklarından etkilenmektedir. Qnb Finans bank
volatilitesinde pozitif bilgi şokları negatif bilgi şoklarından daha etkindir. Qnb Finans bank ve
BIST 100’de ortaya çıkan şoklar kalıcı ve etkisi uzun süre hissedilmektedir. Varyans denklemin
artıklarından elde edilen tanı testleri sonuçlarına göre modelde otokorelasyon ve ARCH etkisi
olmadığı saptanmıştır.
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Tablo 8: Şekerbank ile BIST 100 Arasındaki Getiri ve Volatilite Etkileşimi
Şekerbank
BIST 100
Değişken
Katsayı (T istatistiği)
Değişken
Katsayı (T istatistiği)
Ortalama Denklemi
R Sabit
0.1606 (0.6954)
R Sabit
0.0654 (657.5794)***
R Şekerbank, Şekerbank -0.0144 (-2.9414)***
R BIST 100, Şekerbank
-0.0038 (-6.4362)***
R Şekerbank, BIST 100
0.0327 (0.3347)
R BIST 100, BIST 100
0.0398 (34.0837)***
Varyans Denklemi
α Sabit
0.7437 (7.4260)***
α Sabit
-0.1265 (-5.2217)***
α Şekerbank, Şekerbank
0.2631 (4.5462)***
α BIST 100, Şekerbank
0.0585 (3.3548)***
α Şekerbank, BIST 100
-1.0206 (-7.3898)***
α BIST 100, BIST 100
0.1355 (3.4323)***
δ1
0.5823 (5.2395)***
δ2
0.2482 (4.0325)***
γ1
0.9698 (284.6349)***
γ2
1.0201 (198.1972)***
Tanı Testleri
LB-Q (12)
21.7425 (0.0405)
LB-Q (12)
15.9333 (0.1943)
ARCH-LM (12)
4.4687 (0.9734)
ARCH-LM (12)
1.2897 (0.9999)
Anlamlılık düzeyi için; ***%1, **%5, *%10 temsil etmektedir.
Şekerbank ile BIST 100 bir önceki günün getirileri mevcut günün getirileri üzerinde etkilidir.
Ayrıca Şekerbank’ın bir önceki günün getirileri BIST 100’ün mevcut getirileri üzerinde etkisi
bulunmaktadır. Şekerbank ile BIST 100 bir önceki günün şokları karşılıklı olarak mevcut
günün şokları üzerinde etkili olduğu saptanmıştır. Şekerbank ile BIST 100 değişkenleri;
volatiliteleri asimetrik bir yapı sergilemekte, pozitif bilgi şokları daha etkin ve ortaya çıkan
şokların kalıcı olduğu ve etkisinin uzun süre hissedildiği tespit edilmiştir. Modelde
otokorelasyon ve ARCH etkisi yoktur.
Tablo 9: TSBK ile BIST 100 Arasındaki Getiri ve Volatilite Etkileşimi
TSBK
BIST 100
Değişken
Katsayı (T istatistiği)
Değişken
Katsayı (T istatistiği)
Ortalama Denklemi
R Sabit
-4.0988 (-12.1913)***
R Sabit
-0.0290 (-0.1200)
R TSBK, TSBK
-0.2560 (-2.2685)**
R BIST 100, TSBK
0.0000 (-0.1771)
R TSBK, BIST 100
2.1668 (5.3941)***
R BIST 100, BIST 100
-0.0008 (-0.0194)
Varyans Denklemi
α Sabit
0.2246 (0.7387)
α Sabit
0.0558 (1.5790)
α TSBK, TSBK
0.1750 (1.0686)
α BIST 100, TSBK
-0.0059 (-0.0626)
α TSBK, BIST 100
0.0002 (0.1064)
α BIST 100, BIST 100
0.0002 (0.1415)
δ1
-0.1658 (-0.6614)
δ2
-633.2913 (-0.1519)
γ1
0.9706 (24.0938)***
γ2
0.9253 (7.7169)***
Tanı Testleri
LB-Q (12)
12.4557 (0.4098)
LB-Q (12)
11.9008 (0.4538)
ARCH-LM (12)
2.0503 (0.9993)
ARCH-LM (12)
6.1278 (0.9095)
Anlamlılık düzeyi için; ***%1, **%5, *%10 temsil etmektedir.
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Getiri etkileşimi hakkında bilgi veren ortalama denklemine göre; TSBK’ın getirileri kendisinin
geçmiş getirileri ile BIST 100’ün geçmiş getirilerinden kaynaklanmaktadır. Volatilite
etkileşimini açıklayan varyans denklemine göre; TSBK ile BIST 100 arasında volatilite
etkileşimi bulunmamaktadır. TSBK ile BIST 100 değişkenlerinde ortaya çıkan dalgalanmaların
kalıcı olduğu ve etkisi uzun süre devam etmektedir. Yapılan tanı testlerine göre modelde
otokorelasyon ve ARCH etkisi olmadığı belirlenmiştir.
Tablo 10: Vakıfbank ile BIST 100 Arasındaki Getiri ve Volatilite Etkileşimi
Vakıfbank
BIST 100
Değişken
Katsayı (T istatistiği)
Değişken
Katsayı (T istatistiği)
Ortalama Denklemi
R Sabit
0.0160 (0.5129)
R Sabit
0.0568 (2.3541)**
R Vakıfbank, Vakıfbank -0.1986 (-4.0512)***
R BIST 100, Vakıfbank
-0.0772 (-3.4115)***
R Vakıfbank, BIST 100
0.1944 (1.8712)*
R BIST 100, BIST 100
0.0686 (1.4379)
Varyans Denklemi
α Sabit
0.1146 (1.3165)
α Sabit
-0.1033 (-2.3139)**
α Vakıfbank, Vakıfbank
0.2914 (3.3048)***
α BIST 100, Vakıfbank
0.2446 (3.2148)***
α Vakıfbank, BIST 100
-0.0248 (-1.2470)
α BIST 100, BIST 100
0.0152 (3.7073)***
δ1
-0.4615 (-3.3089)***
δ2
-4.2350 (-3.3226)***
γ1
0.8147 (14.8771)***
γ2
0.8428 (18.9220)***
Tanı Testleri
LB-Q (12)
3.7410 (0.2091)
LB-Q (12)
3.5714 (0.4177)
ARCH-LM (12)
3.6430 (0.9891)
ARCH-LM (12)
6.7673 (0.8726)
Anlamlılık düzeyi için; ***%1, **%5, *%10 temsil etmektedir.
Vakıfbank ile BIST 100 arasındaki getiri ve volatilite etkileşimi belirlemek amacıyla uygulanan
VAR-EGARCH modelinin ortalama denklemine göre; Vakıfbank getirisi kendisinin ve BIST
100’ün bir önceki günün getirilerinden kaynaklanmaktadır. BIST 100’ün getirisi ise
Vakıfbank’ın bir önceki günün getirisinden kaynaklanmaktadır. Vakıfbank’ta bir önceki günde
meydana gelen dalgalanmalar BIST 100 üzerinde etkisi olduğu saptanmıştır. . Vakıfbank ile
BIST 100 değişkenleri; volatiliteleri asimetrik bir yapı sergilemekte, negatif bilgi şokları daha
etkin, ortaya çıkan şokların kalıcı olduğu ve etkisinin uzun süre hissedildiği belirlenmiştir.
Vakıfbank ve BIST 100 değişkenlerinden otokorelasyon ve ARCH etkisi bulunmamaktadır.
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Tablo: Yapı Kredi Bank ile BIST 100 Arasındaki Getiri ve Volatilite Etkileşimi
Yapı Kredi Bank
BIST 100
Değişken
Katsayı (T istatistiği)
Değişken
Katsayı (T istatistiği)
Ortalama Denklemi
R Sabit
-0.0908 (-1.1231)
R Sabit
-0.0039 (-0.0875)
R Yapı Kredi, Yapı
Kredi

0.0501 (1.5065)

R BIST 100, Yapı Kredi

0.0461 (2.2435)**

R Yapı Kredi, BIST 100

-0.1590 (-2.3143)**
R BIST 100, BIST 100
-0.1171 (-3.8597)***
Varyans Denklemi
α Sabit
-0.0058 (-0.0730)
α Sabit
-0.0742 (-2.0566)**
α Yapı Kredi, Yapı Kredi
-0.0218 (-1.0469)
α BIST 100, Yapı Kredi
0.0464 (2.1851)**
α Yapı Kredi, BIST 100
0.3328 (3.6266)***
α BIST 100, BIST 100
0.1361 (3.9202)***
δ1
-2.3229 (-2.3838)**
δ2
-0.5870 (-3.0361)***
γ1
0.8693 (33.9715)***
γ2
0.9080 (31.6105)***
Tanı Testleri
LB-Q (12)
10.4551 (0.5761)
LB-Q (12)
18.4146 (0.1037)
ARCH-LM (12)
5.8862 (0.9217)
ARCH-LM (12)
9.7621 (0.6368)
Anlamlılık düzeyi için; ***%1, **%5, *%10 temsil etmektedir.
Yapı Kredi Bankasının getirileri BIST 100’ün bir önceki günün getirilerinden etkilenmektedir.
Aynı şekilde BIST 100’ün getirileri Yapı Kredi Bankasının bir önceki getirilerinden
kaynaklanmaktadır. Yapı Kredi Bank ve BIST 100 karşılıklı olarak birbirlerinin bir önceki
günün dalgalanmalarından etkilenmektedirler. Yapı Kredi Bank ile BIST 100 değişkenleri;
volatiliteleri asimetrik bir yapı sergilemekte, negatif bilgi şokları daha etkin, ortaya çıkan
şokların kalıcı olduğu ve etkisinin uzun süre hissedildiği belirlenmiştir. Yapı Kredi Bank ve
BIST 100 değişkenlerinden otokorelasyon ve ARCH etkisi bulunmamaktadır.
SONUÇ
Çalışmada Borsa İstanbul’da işlem gören bankalar ile BIST 100 arasındaki getiri ve volatilite
etkileşimi araştırılmıştır. Çalışmada 16.06.2015 – 24.06.2021 dönemine ait günlük veriler
kullanılmıştır. Verilerin logaritması alınarak analizler yapılmıştır. Bankalar ve BIST 100
arasındaki getiri ve volatilite etkileşimini belirlemek amacıyla VAR-EGARCH modelinden
yararlanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgulara göre; BIST 100’den
Albaraka Türk Katılım ve Şeker Bankasına doğru tek yönlü getiri etkileşimi bulunmaktadır.
Ayrıca ICBCT, QNB Finans Bank ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankasından BIST 100’e doğru
tek yönlü getiri etkileşimi gerçekleşmektedir. Halk Bankası ve Yapı Kredi Bankası ile BIST
100 arasında karşılıklı getiri etkileşimi bulunmaktadır. Akbank, Garanti Bankası, Türkiye İş
Bankası ve Vakıfbank’tan BIST 100’e doğru tek yönlü volatilite yayılımı gerçekleşmektedir.
BIST 100’den ICBCT’ye doğru volatilite etkileşimi gerçekleşmektedir. Albaraka Türk Katılım,
Şekerbank ve Yapı Kredi Bankası ile BIST arasında karşılıklı volatilite etkileşimi
bulunmaktadır.
Çalışmada elde edilen bulgulara göre, Borsa İstanbul’da işlem gören bankalar ile BIST 100
arasında genel olarak getiri ve volatilite etkileşimi olduğu saptanmıştır.
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Elde edilen bulgulara göre BIST 100’den meydana gelen hareketler bankaların getirisi ve
volatilitesi üzerin etkisi bulunduğu söylenebilir. Yatırımcıların yatırım kararlarının rasyonel
olabilmesi için elde edilen bu bulgulara göre hareket etmeleri önerilmektedir.
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ÖZET
1990 yılına göre 2019 yılında dünya GSYİH’sı %124 artış göstermiştir. Bu artış yine aynı
dönemde %65 artış gösteren dünya enerji tüketimiyle gerçekleşmiştir. Enerji tüketimi içerisinde
en yüksek pay ise fosil yakıtlara aittir. 1990 yılına göre 2019 yılında dünya fosil yakıt kullanım
payının %59 artması yine aynı dönemde dünya CO2 emisyonunun %69 artmasına neden
olmuştur. Artan CO2 emisyonu ise çevre kalitesini olumsuz etkilemektedir. Türkiye ise hem
yüksek GSYİH hem de kullandığı yüksek enerji miktarıyla beraber çevreye saldığı zararlı
gazlar bakımından dünya çevre kalitesini yüksek oranda olumsuz etkileyen ülkelerden biri
konumundadır. 1990 yılına göre 2019 yılında Türkiye’nin GSYİH %246 artış göstermiştir.
Artan bu GSYİH yine aynı dönemde %185 artış gösteren enerjiyle sağlanmıştır. Bu durum
enerji kaynakları arasında yüksek paya sahip fosil yakıt kullanımının %192 artış göstermesine
neden olmuştur. Artan bu fosil yakıt kullanımı ise Türkiye’de yine aynı dönemde %188 CO2
emisyon artışına neden olmuştur. Dolayısıyla Türkiye hem GSYİH hem de kullandığı enerji ve
çevreye saldığı zararlı gazlar bakımından dünya için önemli bir ülkedir. O halde Türkiye’de
enerji alanında yaşanılacak iyileştirmeler çevre kalitesini artıracağı gibi dünya çevresel kaliteye
de olumlu yansıyacaktır. Dolayısıyla bu çalışma Türkiye için 1990-2019 döneminde yıllık
verilerle ekonomik büyüme, sanayileşme ve fosil yakıt kullanımının çevre kalitesi üzerindeki
etkisini güncel ekonometrik yöntemle araştırmaktadır. Bunun için öncelikle serilerin
durağanlığı geleneksel ADF ve Fourier ADF testleriyle sınanmaktadır. Sonra literatüre son
yıllarda kazandırılan güncel Forier ADL eşbütünleşme testiyle değişkenler arasındaki uzun
dönemli ilişki araştırılmaktadır. Daha sonra ise kısa-uzun dönem katsayı tahminleri
yapılmaktadır. Bulgular Türkiye için ekonomik büyüme ve fosil yakıt kullanımının çevre
kalitesini olumsuz etkilerken sanayileşmenin ise olumlu etkilediğidir. Bu bulgular teorik
beklentiye de uygundur. Bunun nedeni Türkiye’nin 2019 yılında toplam enerji tüketimi
içerisinde fosil yakıt payı %83.18’dir. Dolayısıyla Türkiye elde ettiği büyümeyi fosil yakıtla
karşılamakta ve kirli büyümektedir. Artan sanayileşme ise teknolojik gelişmeyi beraberinde
getirmektedir. Bu durum üretimde en çok maliyet getiren enerji alanına da yansıyarak enerji
maliyetlerini düşüreceği gibi çevre kalitesine de olumlu yansıyacağı değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Sanayileşme, Fosil Yakıt kullanımı, Çevre Kalitesi,
Türkiye
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THE EFFECTS OF ECONOMIC GROWTH, INDUSTRIALIZATION AND FOSSIL
FUEL USE ON ENVIRONMENTAL QUALITY IN TURKEY
ABSTRACT
Compared to 1990 in 2019, world GDP increased by 124%. This increase was realized by the
energy consumption, which increased by 65% in the same period. The highest share in energy
consumption belongs to fossil fuels. Compared to 1990 in 2019, the increase in the share of
world fossil fuel use by 59% led to an increase of 69% in the world's CO2 emissions in the
same period. Increasing these CO2 emissions negatively affects environmental quality. On the
other hand, Turkey is one of the countries that negatively affects the world's environmental
quality in terms of both GDP and the harmful gases it emits to the environment with the energy
it uses. Compared to 1990 in 2019, Turkey's GDP increased by 246% . This increased GDP was
provided by energy, which increased by 185% in the same period. This situation caused the use
of fossil fuels, which has a high share among energy sources, to increase by 192%. This
increasing use of fossil fuels caused an increase of 188% in CO2 emissions in Turkey in the
same period. Therefore, Turkey is an important country in terms of both GDP and the energy it
uses, and the harmful gases it emits to the environment. In that case, the improvements to be
experienced in the field of energy in Turkey will increase the environmental quality as well as
positively reflect on the environmental quality of the world. Therefore, this study investigates
the effects of economic growth, industrialization, and fossil fuel use on environmental quality
in the period of 1990-2019 for Turkey with the current method. For this, first of all, the
stationarity of the series is tested with traditional ADF and Fourier ADF tests. Then, the longterm relationship between the variables is investigated with the current Fourier ADL
cointegration test, which has been introduced to the literature in recent years. Then, short-longterm coefficient estimates are made. Findings While economic growth and fossil fuel use
negatively affect environmental quality for Turkey, industrialization affects positively. These
findings conform to the theoretical expectation. This is because the share of fossil fuels in
Turkey's total energy consumption in 2019 is 83.18%.Therefore, Turkey meets its growth with
fossil fuels and it has growth dirty. Increasing industrialization brings with it technological
development. It is evaluated that this situation will reflect positively on the environmental
quality by reflecting on the energy field that brings the most cost in production.
Keywords: Economic Growth, Industrialization, Fossil Fuel Use, Environmental Quality,
Turkey
1. GİRİŞ
Yükselen ekonomiler ekonomik ve sosyal potansiyelleri bakımından gelişmekte olan ülkeler
arasında özel bir konuma sahiptir (Naimoğlu ve Akal, 2021: 476). Yükselen piyasa ekonomileri
ise kendi içerisinde ileri piyasa ekonomileri ve ikincil yükselen piyasa ekonomileri olarak ikiye
ayrılmaktadır. Türkiye ekonomisi ise ileri yükselen piyasa ekonomileri arasında önemli bir
ülkedir (Taş ve İspiroğlu, 2017: 228). Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)’ndan alınan verilerle
tarafımızca yapılan hesaplamalara göre dünya GSYİH’sı 1990-2019 döneminde yıllık olarak
ortalama %2.82 artış hızına sahiptir. Türkiye ekonomisinde ise bu artış hızı %4.37 şeklindedir.
Dolayısıyla Türkiye ekonomisi küresel ekonomik büyüme hızının neredeyse iki katı artış hızına
sahiptir.
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Grafik 1’de dünya ve Türkiye için 1990-2019 döneminde GSYİH (2010 sabit fiyatlarıyla ABD
$) grafikleri bulunmaktadır.
Grafik 1: Dünya ve Türkiye GSYİH eğilimleri (1990-2019)
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Kaynak: World Data Bank, databank.worldbank.org

Grafik 1’e dikkat edilirse Türkiye GSYİH’sı dünya GSYİH’sına göre daha yüksek artışlara
sahiptir. Ayrıca 1990 yılına göre 2019 yılında dünya GSYİH’sı %124 artış gösterirken Türkiye
GSYİH’sı ise %246 artış göstermiştir. Dolayısıyla Türkiye dünya GSYİH’dan çok yüksek
GSYİH artışlarına sahiptir. Gerçekleşen yüksek GSYİH ise kullanılan enerjiyle sağlanmaktadır.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)’ndan alınan verilerle tarafımızca yapılan hesaplamalara göre
dünya enerji tüketimi 1990-2019 döneminde yıllık olarak ortalama %1.75 artış hızına sahiptir.
Türkiye ekonomisinde ise bu artış hızı %3.68 şeklindedir. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi
küresel enerji tüketim hızının çok üzerinde bir artış hızına sahiptir.
Grafik 2’de dünya ve Türkiye için toplam enerji tüketim (ktoe) grafikleri bulunmaktadır.
Grafik 2: Dünya ve Arjantin toplam enerji tüketim eğilimleri (1990-2019)
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Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), www.iea.org

Grafik 2’ye dikkat edilirse Dünya eneri tüketimi genel olarak doğrusal bir artış trendine
sahipken Türkiye ise büyük ve hassas dalgalanmalarla artan bir grafiğe sahiptir. 1990 yılına
göre 2019 yılında dünya enerji tüketimi %65.4 artış gösterirken Türkiye enerji tüketimi ise
%185 artış göstermiştir. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi gerçekleştirdiği yüksek oranda enerji
kullanımıyla dünya enerji kullanımının daha fazla artış göstermesine neden olmaktadır.
Kullanılan enerjinin büyük bölümü ise fosil yakıtlarla karşılanmaktadır.
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2019 yılında dünya toplam enerji kaynakları arasında fosil yakıt kullanım payı %81.9 iken
Türkiye’de ise bu kullanım payı %83.2 şeklindedir. Ayrıca Uluslararası Enerji Ajansı
(IEA)’ndan alınan verilerle tarafımızca yapılan hesaplamalara göre dünya fosil yakıt kullanımı
1990-2019 döneminde yıllık olarak ortalama %1.78 artış hızına sahiptir. Türkiye ekonomisinde
ise bu artış hızı iki katından daha fazla olarak %3.76 olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla
Türkiye yüksek oranda fosil yakıt kullanımını yüksek oranlarda artırarak kullanmaya devam
etmektedir.
Grafik 3’de dünya ve Türkiye için toplam fosil yakıt kullanım (ktoe) grafikleri bulunmaktadır.
Grafik 3: Dünya ve Türkiye için fosil yakıt kullanım eğilimleri (1990-2019)
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Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), www.iea.org

Grafik 3’e dikkat edilirse Türkiye ekonomisinin toplam enerji kaynakları arasında fosil yakıt
payı dünya da olduğu gibi çok yüksek seviyelerdedir. Ayrıca 1990 yılına göre 2019 yılında
dünya fosil yakıt kullanımı %67 artış gösterirken Türkiye’de ise bu artış %%192 olarak
gerçekleşmiştir. Dolayısıyla Türkiye yüksek oranda fosil yakıt kullandığı gibi yüksek artışlarla
fosil yakıt kullanımını daha da artırmaktadır. Bu durum çevre kalitesini olumsuz etkilemektedir.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)’ndan alınan verilerle tarafımızca yapılan hesaplamalara göre
fosil yakıt kullanımı sonucu 1990-2019 döneminde yıllık olarak ortalama dünya CO2 emisyonu
%1.82 artış hızına sahiptir. Türkiye ekonomisinde ise bu artış hızı iki katından daha fazla olarak
%3.72 şeklindedir. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi yüksek oranda fosil yakıt kullanımını
sonucu çevre kalitesinin bozulmasını çok fazla etkilemektedir.
Grafik 4’de Dünya ve Türkiye için fosil yakıt kullanımı sonucu ortaya çıkan CO2 emisyon
(metrik ton) grafikleri bulunmaktadır.
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Grafik 4: Dünya ve Türkiye için fosil yakıt kullanımı sonucu ortaya çıkan CO2 emisyon
eğilimleri (1990-2019)
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Grafik 4’e dikkat edilirse Dünya CO2 emisyon grafiği artan bir eğilime sahiptir. Türkiye
ekonomisi ise yüksek dalgalanmalarla beraber artan CO2 emisyon eğilimine sahiptir.
Dolayısıyla Türkiye ekonomisinin enerji alanında yaşayacağı çevre odaklı herhangi bir
iyileşme dünya çevresel kalitesine de olumlu yansıyacaktır.
Dolayısıyla Türkiye ekonomisi küresel ekonomik büyümenin üzerinde yüksek büyüme artış
hızlarına sahiptir. Bu yüksek büyüme ise küresel enerji tüketiminin çok üzerinde yüksek
kullanım artış hızlarıyla gerçekleştirdiği enerji ve enerji payı içerisinde yüksek paya sahip olan
fosil yakıtla karşılamaktadır. Yüksek oranda kullanılan fosil yakıt kaynaklı CO2 emisyonlarının
küresel çevre kalitesinin daha fazla bozulmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla küresel CO2
emisyon artışı sıcaklık artışına, iklim değişikliğine ve küresel ısınmaya sebep olarak insan
sağlığını olumsuz etkilemesi gibi nedenlerden dolayı çevre kalitesini etkileyebilecek
çalışmaların daha fazla artmasına neden olmaktadır.
Kılıç vd. (2020) tarafından yapılan çalışmada Türkiye için kentleşmenin ve sanayileşmenin
CO2 emisyonu üzerindeki etkisi araştırılmıştır. ARDL sınır testinin kullanıldığı çalışmada daha
yüksek sanayileşmenin CO2 salınımını artırdığı elde edilmiştir. Oğuzhan ve Gültekin (2019)
tarafından yapılan çalışmada sanayileşme ve ekonomik büyümenin çevre kirliliği üzerindeki
etkisi MİNT ülkeleri için araştırılmıştır. Panel eşbütünleşme testinin kullanıldığı çalışmada
sanayileşmenin ve ekonomik büyümenin çevre kalitesini olumsuz etkilediği bulunmuştur.
Alper ve Alper (2017) tarafından yapılan çalışmada Türkiye için ekonomik büyüme, enerji
tüketimi ve CO2 emisyonu arasındaki ilişki araştırılmıştır. ARDL sınır testnin kullanıldığı
çalışmada ekonomik büyümenin CO2 emisyonunu artırarak çevresel bozulmayı artırdığı elde
edilmiştir. Liu ve Bae (2018) tarafından yapılan çalışmada kentleşme ve sanayileşmenin CO2
emisyonu üzerindeki etsiki Çin için araştırılmıştır. ARDL sınır testinin kullanıldığı çalışmada
sanayileşmede yaşanan artış CO2 emisyon artışına neden olmaktadır. Naimoğlu ve Akal (2021)
tarafından yapılan çalışmada yükselen ekonomiler için enerji etkinliğini etkileyen faktörler
araştırılmıştır. Bulgular sanayileşmenin yükselen ekonomilerde enerjinin etkin kullanımını
artırdığı bu durumun çevre kalitesi üzerinde olumlu etkisi olduğu elde edilmiştir. Bunun nedeni
sanayileşmenin yükselen ekonomilerde büyümenin çarkı olduğu ve sanayi sektörü için enerji
alanında önemli dönüşümlerin gerçekleşmiş olduğu elde edilmiştir. Diğer yandan Aslan (2009),
Tian vd. (2016) ve Vieira vd. (2018) tarafından yapılan çalışmalarda ise çevresel bozulmaların
artışında çok önemli olan CO2 salınımının nedeni olarak yoğun fosil yakıt kullanımı olduğu
elde edilmiştir.
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Bu çalışmanın amacı ileri yükselen piyasa ekonomileri arasınde gerçekleştirdiği yüksek
büyüme rakamlarıyla yer alan Türkiye için sanayileşme, ekonomik büyüme ve fosil yakıt
kullanımının CO2 emisyonları üzerindeki etkisinin 1990-2019 döneminde yıllık veriler
kullanılarak araştırılmasıdır. Bu çalışmanın literatüre birçok katkısı bulunmaktadır. İlk olarak
ileri yükselen piyasa ekonomileri arasında çok önemli bir konuma sahip olan Türkiye için
çevresel kalitenin araştırılmasıdır. İkincisi Türkiye’nin küresel ekonomik büyümenin ve küresel
enerji tüketiminin üzerinde gerçekleştirdiği yüksek büyüme ve yüksek enerji tüketimi sonucu
oluşan çevresel bozulmaları incelemek ve elde edilen bulguların dünya genelinde/Türkiye
özelinde çevresel kaliteyi artıracak olmasıdır. Son olarak çevre kalitesinin artırılmasının
seçenek değil zorunluluk olduğu ve zorunluluğun özellikle COVİD-19 küresel salgını sonrası
temiz ve yaşanılabilir bir dünya için şiddetini artırdığı günümüzde politika yapıcılara somut
bilgiler sunacak olmasıdır. Dolayısıyla bu çalışma çevre kalitesinin artırılması literatürüne
önemli katkılar sağlayacaktır.
Bu bölümü izleyen bölümlerde öncelikle kullanılan değişkenlerin tanımı ve kaynağı
belirtilmektedir. Sonra ekonometrik yöntem tanıtılmakta, uygulama ve bulgulara yer
verilmektedir. Son bölümde ise sonuç ve değerlendirme kısmı yer almaktadır.
2.VERI SETI, EKONOMETRIK YÖNTEM VE BULGULAR
Bu bölümde Türkiye’de 1990-2019 dönemi için kişi başı GSYİH, sanayileşme ve fosil yakıt
kullanımı ile CO2 emisyonu arasındaki ilişki yıllık veriler kullanılarak son zamanlarda Banerjee
vd. (2017) tarafından literatüre kazandırılan Fourier ADL eşbütünleşme testi ile
araştırılmaktadır. Öncelikle serilerin durağanlık derecesi belirlenecektir. Sonra eşbütünleşme
ilişkisi araştırılacaktır. Son olarak uzun dönem katsayı tahmini yapılacaktır.
2.1. Çalışmanın Verileri
Türkiye’nin 1990-2019 dönemi için çevresel kalite dinamiklerinin araştırıldığı bu çalışmada,
bağımlı değişken olan karbondioksit emisyonu (lnCO2) kişi başı CO2 emisyonu (metrik ton) nun
logaritması olarak alınmıştır. ekonomik büyüme (lnGDP) kişi başı GSYİH (2010 sabit
fiyatlarıyla ABD$), sanayileşme (lnSNY) sanayi katma değeri (2010 sabit fiyatlarıyla ABD$)
ve fosil yakıt kullanımı (lnFOS) kömür, petrol ve doğalgaz kullanımı (ktoe) olarak alınmıştır.
Model de kullanılan tüm değişkenlerin doğal logaritmaları alınmıştır. Ekonomik büyüme ve
sanayileşme değişkenleri Dünya Bankası veri tabanından alınırken CO2 emisyonu ve fosil yakıt
kullanımı verisi ise Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) veri tabanından elde edilmiştir.
2.2. Çalışmanın Analiz Yöntemi
Çalışmanın bu bölümünde değişkenlerin durağanlığı standart ADF ve Fourier ADF testleriyle,
uzun dönemli ilişki Fourier ADL eşbütünleşme testiyle ve kısa-uzun dönem katsayı tahminleri
ise Tamamen Değiştirilmiş En Küçük Kareler Yöntemi (FMOLS) ve Kanonik Eşbütünleşik
Regresyon (CCR) tahmincileriyle araştırılacaktır.
2.2.1. Fourier Durağanlık testleri
Eşbütünleşme öncesi serilerin durağanlığı için öncelikle standart birim kök testi kullanılacaktır.
Bunun için geleneksel ADF testi tercih edilecektir. Bu test için kullanılan denklem aşağıdaki
şekildedir.
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∆y,

py,I

β

β trendu, B1C

Standart ADF testinde yapısal değişmeler dikkate alınmamaktadır. Dolayısıyla yapısal
değişmeye sahip bir seri bu değişim dikkate alınmadığında elde edilen sonuçlar güvenilir
olmayan sonuçlar verebilmektedir. Bunun nedeni serinin durağanlık derecesinin yanlış
hesaplanmasına ve sonraki kullanılacak olan ekonometrik modelin tercihine yansıyacaktır. Bu
durum elde edilen tahmin sonuçlarının güvenirliliğinin sorgulanmasına neden olacaktır. Bu
yüzden literatüre yapısal değişmelerin dikkate alındığı durağanlık testleri kazandırılmıştır.
Bunlardan biri Enders ve Lee (2012) tarafından literature kazandırılan Fourier ADF durağanlık
testidir. Bu test için kullanılan denklem aşağıdaki gibidir:
∆y,

py,I

β

β trend+β sin o

p",
q

r

β5 cos o

p",
q

r

u, B2C

Bu denkleme dikkat edilirse modele sinüs ve cosinüs fourier fonksiyonları eklenmiştir. Bu
fonksiyonların eklenmesi yapısal değişmelerin bu fonksiyonlar tarafından yakalanabileceği
düşüncesidir. Böylelikle yapısal değişmelerin sahip olduğu sayı ve zaman önemli olmadan
yapısal değişmeler dikkate alınmaktadır. Bu test için dikkat edilmesi gereken nokta kalıntı
kareler toplamını minimum (MinSSR) yapan uygun frekans değerinin belirlenmesidir.
Değişkenler için yapılan durağanlık test sonuçları Tablo 1’ de gösterilmiştir.
Tablo 1: Standart ADF ve Fourier ADF Birim Kök Test Sonuçları
Düzey
Uygun
Değişken Frekans MİNSSR
F-Testi
FADF
ADF
Gecikme
lnPCO2
3
0.010
7.123*
3
0.368
0.527
lnPGDP
4
0.008
4.889
1
0.699
2.242
lnSNY
4
0.017
5.624
1
0.394
0.139
lnFOS
3
0.011
3.799
2
-1.042
-0.481
Birinci Fark
Uygun
Değişken Frekans MİNSSR
F-Testi
FADF
ADF
Gecikme
lnPCO2
3
0.009
7.418*
2
-3.322
5.441***
lnPGDP
4
0.007
4.497
1
-4.017
-5.422***
lnSNY
4
0.015
5.458
1
-4.111
-4.807***
lnFOS
3
0.010
3.659
1
-6.003
-3.183**
Not= F test kritik değerleri %1=10.35, %5=7.58, %10=6.35, Fourier ADF k=3 kritik değerler
%1=-3.77, %5=-3.07, %10=-2.71, ADF kritik değerler %1=-3.753, %5=-2.998, %10=-2.639,
***, ** ve * değerleri sırasıyla %1, %5 ve %10 anlam seviyelerinde serilerin durağan
olduğunu göstermektedir
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Tablo 1’e göre CO2 emisyonu Fourier ADF testine göre diğer değişkenler ise standart ADF
testine göre düzey değerlerinde birim kök içermektedir. Yine benzer şekilde CO2 emisyonu
Fourier ADF testine göre diğer değişkenler ise standart ADF testine göre birinci farkı alındıktan
sonra durağan hale gelmektedir. O halde tüm değişkenler birinci farkı alındıktan sonra durağan
olduğu için durağanlık derecesi I(1) dir.
2.2.2. Fourier ADL Eşbütünleşme Testi
Tüm değişkenler düzey değerlerinde birim köke sahiptir. Ancak birinci farkı alındıktan sonra
durağan hale gelmektedir. Bütün değişkenlerin birinci farkı alındıktan sonra durağan olması
değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki bulunabileceği düşüncesiyle eşbütünleşme testi
yapılacaktır. Bunun için Fourier ADL eşbütünleşme testi kullanılacaktır. Banerjee vd. (1998)
tarafından daha önce literatüre kazandırılan
Eşbütünleşmeye Gecikmesi Dağıtılmış (ADL) eşbütünleşme testinde yapısal değişmeler
dikkate alınmamaktaydı. Ancak Banerjee vd. (2017) tarafından revize edilen bu test modele
fourier fonksiyonlarını eklenmesiyle geliştirilmiştir. Geliştirilen Fourier ADL eşbütünleşme
testi aşağıdaki şekildedir:
∆y,

dBtC

dBtC
a0

γt x,I
∅t ∆x, u, B3C
2πkt
2πkt
γ sin x
{ γ cos x
{ B4C
T
T
β y,I

Burada dBtC deterministik bileşendir. Modelde otokorelasyon sorununun giderilmesi için
modele değişkenlerin gecikmeli değerleri eklenmiştir. Burada temel hipotez değişkenler
arasında uzun dönemli ilişki bulunmamaktadır şeklindedir. Dolayısıyla değişkenler arasındaki
uzun dönemli ilişki için (3) nolu denklem koşulmakta ve uygun frekans değeri elde edilerek
bağımlı değişkenin gecikmeli değer katsayısının anlamlılığı standart t-testiyle aşağıdaki şekilde
elde edilmektedir.
H0 : β

0 B5C

Elde edilen istatistik değeri ise Banerjee vd. (2017) tarafından yapılan çalışmadaki kritik
değerler ile karşılaştırılmaktadır.
Türkiye için ekonomik büyüme, sanayileşme ve fosil yakıt kullanımı ile CO2 emisyonu
arasındaki uzun dönemli ilişki araştırılmış ve değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki
bulunduğu elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar ise Tablo 2’ de gösterilmiştir.
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Tablo 2: FADL Eşbütünleşme Testi Sonuçları
FADL
Gecikme
Eşbütünleşme Test
Frekans
MinSSR
Uzunluğu
İstatistiği
lnPCO2
4
lnPGDP
4
lnSNY
4
2
-11.795
-29.027***
lnFOS
4
Not= Fourier ADL eşbütünleşme testinde k=2 için için kritik değerler %1=-5.04, %5=-4.36,
%10=-3.99 ve ***, **, * değerleri sırasıyla %1, %5 ve %10 anlam seviyelerinde anlamlı
olduğunu göstermektedir
Bağımlı
Değişken

Tablo 2 incelendiğinde bütün değişkenlere ait gecikme uzunluğu 4 olarak elde edilmiştir.
Ayrıca Minimum kalıntı kareler toplamı (MinSSR) için uygun frekans değeri 2 bulunmuştur.
Fourier ADL eşbütünleşme test istatistiği ise -29.027 olarak elde edilmiştir. Bu istatistik değeri
frekans değeri 2 için %1 anlamlılık seviyesinde kritik değerlerden büyüktür. Dolayısıyla
değişkenler arasında ilgili dönemde eşbütünleşme ilişkisi bulunmaktadır olan temel hipotez
reddedilmektedir. Dolayısıyla Türkiye için çevre kalitesi ile diğer değişkenler arasında uzun
dönemli bir ilişki bulunduğu elde edilmiştir.
2.2.3. Eşbütünleşme katsayılarının Tahmini
Değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi bulunduktan sonra kısa-uzun dönem katsayı tahmini
yapılacaktır. Bunun için Philips ve Hansen (1990) tarafından geliştirilen Tamamen
Değiştirilmiş En Küçük Kareler Yöntemi (FMOLS) ve Park (1992) tarafından literatüre
kazandırılan Kanonik Eşbütünleşik Regresyon (CCR) tahmincileri kullanılacaktır.
Türkiye için ekonomik büyüme, sanayileşme ve fosil yakıt kullanımı ile CO2 emisyonu için
uzun dönemli katsayı tahmini yapılmış ve sonuçlar Tablo 3’ de gösterilmiştir.
Tablo 3: Uzun Dönemli Katsayıların Tahmini
lnPGDP
lnSNY
lnFOS
SIN
COS
0.957**
-0.542*
0.621***
0.006
0.003
FMOLS
(0.416)
(0.265)
(0.119)
(0.005)
(0.005)
1.004**
-0.565*
0.627***
0.008
0.003
CCR
(0.469)
(0.303)
(0.130)
(0.005)
(0.005)
Not: ∗(%10), ∗∗(%5) , ∗∗∗ (%1) düzeyinde anlamlılık seviyeleridir.
Model

C
-0.255
(1.159)
-0.217
(1.291

Tablo 3 incelendiğinde değişkenlerin büyüklüğü ve işaretleri FMOLS ve CCR için benzer
sonuçlara sahip olduğu görülmektedir. FMOLS/ CCR sonuçlarına göre Türkiye için CO2
emisyonunu en fazla artıran ekonomik büyüme bulunurken en fazla azaltan ise sanayileşme
bulunmuştur. Ayrıca her iki tahminciye göre daha yüksek fosil yakıt kullanımının CO2
emisyonunu artırdığı elde edilmiştir. Katsayı olarak incelendiğinde FMOLS sonuçlarına göre
Türkiye için uzun dönemde ekonomik büyüme ve fosil yakıt kullanımında meydana gelen
%1’lik bir artış CO2 emisyonunu sırasıyla %0.96 ve %0.62 artırırken sanayileşmede ise
meydana gelen %1’lik bir artış CO2 emisyonunu %0.54 azaltmaktadır.
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Diğer yandan CCR sonuçlarına göre Türkiye için uzun dönemde ekonomik büyüme ve fosil
yakıt kullanımında meydana gelen %1’lik bir artış CO2 emisyonunu sırasıyla %1 ve %0.63
artırırken sanayileşmede ise meydana gelen %1’lik bir artış CO2 emisyonunu %0.57
azaltmaktadır
Modelde eşbütünleşme katsayısı tahmini yapıldıktan sonra FMOLS/ CCR hata düzeltme
modeli tahmin edilmiş ve sonuçlar Tablo 4’ de gösterilmiştir.
Model
FMOLS
CCR

Tablo 4: Kısa Dönemli Katsayıların Tahmini
ECTt-1
lnPGDP
lnSNY
lnFOS
-0.480**
0.421
-0.196
0.686***
(0.188)
(0.252)
(0.167)
(0.093)
-0.444**
0.583
-0.275
0.678***
(0.203)
(0.366)
(0.227)
(0.133)
Not: ∗(%10), ∗∗(%5) , ∗∗∗ (%1) düzeyinde anlamlılık seviyeleridir.

C
-0.003
(0.002)
-0.003
(0.003)

Tablo 4 incelendiğinde hata düzeltme terimi (ECT) negative ve %5 anlamlılık seviyesinde
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu durum değişkenler arasındaki arasındaki uzun
dönemli ilişkiyi doğrulamaktadır. Hata düzeltme terimi düzeltme oranını belirtmekte ve
değişkenlerin uzun dönemde tekrar dengeye dönme hızını göstermektedir. Böylece ECT
katsayısı FMOLS (-0.480) ve CCR (-0.444) modeline göre, t-1 dönemindeki bir varyantın
sırasıyla yaklaşık olarak %0.48’inin ve % 0.44’ünün t döneminde düzeltileceğini gösterir.
3. SONUÇ VE DEĞERLENDIRME
Türkiye ekonomisi ekonomik ve sosyal potansiyeli bakımından ileri yükselen piyasa
ekonomileri arasında bulunan önemli bir ekonomidir. Bu ekonomi dünya ortalama büyüme
hızından daha yüksek büyüme hızlarına sahiptir. Sahip olduğu yüksek büyümelerle küresel
ekonominin çarkı hükmündedir. Bu büyümeyi ise kullandığı enerjiyle karşılamaktadır.
Kullandığı enerji kaynağının en yüksek payını ise fosil yakıt oluşturmaktadır. Bu yüzden
yüksek oranda CO2 emisyonu salınımı gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla Türkiye için daha
fazla büyüme daha fazla enerji tüketimi, daha fazla fosil yakıt kullanımı ve daha fazla CO2
emisyonuyla sonuçlanmaktadır. Ayrıca Türkiye’nin sahip olduğu büyümeler dünya ortalama
büyümelerinden daha yüksek bolmasıyla küresel ekonominin çarkı olduğu gib yüksek CO2
emisyonuyla da küresel kirliliğin çarkı hükmündedir. O halde Türkiye’de çevre odaklı
uygulanacak enerji politikaları Türkiye özelinde/ dünya genelinde çevre kalitesinin artmasına
neden olacaktır.
Bu çalışmada Türkiye için 1990-2019 yılları arasında ekonomik büyüme, sanayileşme ve fosil
yakıt kullanımı ile CO2 emisyonu arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Bunun için son yıllarda
literatüre kazandırılan eşbütünleşme testi kullanılmaktadır. Bu amaçla ilk olarak serilerin
durağanlığı için standart ADF ve Fourier ADF testleri, eşbütünleşme ilişkisi için Fourier ADL
testi ve uzun dönem katsayı tahminleri için FMOLS ve CCR tahmincileri kullanılmıştır.
Değişkenlerin birinci farkı alındıktan sonra durağan olması eşbütünleşme ilişkisi
bulunabileceğini göstermektedir. Dolayısıyla değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisi
sınanmış ve eşbütünleşme ilişkisine rastlanmıştır. Ayrıca hata düzeltme teriminin negatif ve
istatistiksel olarak anlamlı olması teorik beklentiye uygundur. Bu durum değişkenler arasındaki
uzun dönemli ilişkiyi doğrulamaktadır.
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Bulgular Türkiye için ilgili dönemde ekonomik büyüme ve fosil yakıt kullanımının CO2
emisyonunu artırdığı, sanayileşmenin ise CO2 emisyonunu azalttığı elde edilmiştir. Elde edilen
bulgular teorik beklentiye de uygundur. Çünkü daha yüksek büyüme daha yüksek enerji
tüketimi ile sonuçlanmaktadır. Ayrıca Türkiye’nin enerji ithalatçısı bir ülke olduğu
düşünüldüğünde daha yüksek büyümenin daha fazla enerji ithalatıyla sonuçlandığı ve tüketilen
enerjinin ise yüksek oranda fosil yakıt payına sahip olması çevre kalitesinin olumsuz
etkilenmesine neden olmaktadır. Yani Türkiye kirli büyüme gerçekleştirmektedir. O halde
Türkiye ekonomisi için daha yüksek büyüme daha yüksek CO2 salınımıyla sonuçlanmaktadır.
Sanayileşmenin artmasıyla CO2 emisyonunun azalması ise sanayi sektöründe önemli
dönüşümlerin gerçekleştiği anlamına gelmektedir. Ayrıca artan sanayileşme üretimde en
önemli maliyet getiren enerji kaynağının daha verimli ve tasarruflu kullanımıyla enerji talebini
dolayısıyla fosil yakıt talebini ve sonuç olarak CO2 emisyon salınımının azaltılmasına neden
olmaktadır.
Literatürde CO2 emisyonunu etkileyen faktörlerin birçok çalışmada geleneksel yöntemlerle
araştırıldığı görülmektedir. Bu çalışmada ise çevresel kalitenin artışını/azalışını etkileyebilecek
faktörler son yıllarda literatüre kazandırılan ekonometrik yöntemle araştırılmaktadır. Ayrıca bu
çalışmada Türkiye ekonomisinin kullanılmasının nedeni dünya ortalamasından daha yüksek
oranda CO2 salınımına neden olmasıdır. Dolayısıyla dünya ortalamasının üzerinde CO2 salınımı
gerçekleştiren ekonomiler için çevre kalitesi üzerine yapalan çalışmalar az olmakla birlikte elde
edilen bulguların çok önemli ve değerli olduğu düşünülmektedir.
Çalışmanın kısıtlarına bakıldığında CO2 emisyonunu etkileyebilecek faktörler için fosil yakıt
kullanımı kömür, petrol ve doğalgazın toplamı olarak kullanılmıştır. Ayrı ayrı kullanılması
daha fazla bilgi verecektir. Bu çalışmayı takip eden çalışmalar için Türkiye’de fosil kaynakların
etkisi ayrı ayrı bakılabilir. Enerji fiyatları ve kentleşme gibi ekonomik değişkenlerin yanında
sosyal ve politik değişkenler kullanılabilir. Ayrıca genel ekonomi düzeyinde çevre kalitesi
araştırıldığı gibi sektörel bazda da araştırılması daha ayrıntılı bilgiler verecektir.
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ÖZET
Sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kalkınma, iktisat politikası yapıcılar için en önemli
makroekonomik hedefler arasında yer almaktadır. Ancak birçok dünya ülkesi ekonomik açıdan
ya gelişememekte ya da sürdürülebilir gelişmeyi sağlayamamaktadır. Ülkeler arasında
ekonomik gelişmişlik farklılıkları iktisat literatüründe tartışılmaya devam etmektedir.
Neoklasik iktisatçılar tarafından ileri sürülen yakınsama hipotezi söz konusu tartışmalara cevap
veren en temel argümanlar arasında yer almaktadır. Yakınsama hipotezinin temeli, Solow
(1956) neoklasik büyüme modeline dayanmaktadır. Hipotez temel olarak, göreli yoksul
ülkelerin zengin ülkelere kıyasla daha hızlı büyüyeceği varsayımına dayanmaktadır. Söz
konusu görüş öne sürüldüğü ilk dönemlerde ciddi biçimde eleştirilmiştir. Yakınsama hipotezi,
ticari ve finansal liberalizasyon sürecinin hızlandığı 1980’li yıllardan günümüze kadar geçen
süreçte iktisat literatüründe geniş biçimde tartışılmaktadır. Bu çalışmada G20 (Almanya, Am
erika Birleşik Devletleri (ABD), Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Gün
ey Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi
Arabistan ve Türkiye) ülkelerine ait 1988-2020 dönemi yıllık kişi başına düşen milli gelir
verileri kullanılarak yakınsama hipotezinin geçerliliği araştırılmaktadır. Ampirik yöntem
olarak Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS, 1992) geleneksel durağanlık testi ve
Becker vd., Fourier KPSS (FKPSS, 2006) durağanlık testi kullanılmaktadır. Ampirik bulgular
analize dahil edilen ülkelerde genel olarak yakınsama hipotezinin geçerli olmadığını
göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Yakınsama Hipotezi, Ekonomik Büyüme, Fourier KPSS, G-20 Ülkeleri
IS THE CONVERGENCE HYPOTHESIS VALID IN G-20 COUNTRIES?
EVIDENCE FROM FOURIER STATIONARITY TESTS
ABSTRACT
Sustainable economic growth and development are among the most important macroeconomic
goals for economic policy makers. However, many world countries either cannot develop
economically or cannot achieve sustainable development. Differences in economic
development between countries continue to be discussed in the economics literature. The
convergence hypothesis put forward by neoclassical economists is among the most basic
arguments that respond to these debates. The basis of the convergence hypothesis is based on
the Solow (1956) neoclassical growth model. The hypothesis is basically based on the
assumption that relatively poor countries will grow faster than rich countries.
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This view was severely criticized in the early days when it was put forward. The convergence
hypothesis has been widely discussed in the economics literature since the 1980s, when the
commercial and financial liberalization process accelerated. In this study, G-20 (Germany,
United States of America (USA), Argentina, Australia, Brazil, China, Indonesia, France, South
Africa, South Korea, India, England, Italy, Japan, Canada, Mexico, Russia, Saudi Arabia and
Turkey) countries The validity of the convergence hypothesis is investigated by using the
annual per capita income data for the 1988-2020 period. Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin
(KPSS, 1992) traditional stationarity test and Becker et al., Fourier KPSS (FKPSS, 2006)
stationarity test are used as empirical methods. Empirical findings show that the convergence
hypothesis is generally not valid in the countries included in the analysis.
Keywords: Convergence Hypothesis, Economic Growth, Fourier KPSS, G-20 Countries
1. GİRİŞ
Ekonomik büyüme ülke ekonomilerinin en önemli makro ekonomik hedefleri arasında yer
almaktadır. Ancak bu hedefin sürdürülebilir olması çok daha önemli görülmektedir.
Küreselleşme süreci ile birlikte ülkeler arasında hem ticari hem de finansal serbestlik ve
derinlik artmıştır. Söz konusu süreçte ülkeler arasında bilgi-iletişim, teknoloji vb. konularda
iş birliğinin arttığı gözlemlenmektedir. Küreselleşme sürecinde yaşanan bu gelişmeler
yakınsama hipotezinin geçerliliğinin tespit edilmesinin önemini artırmıştır. Solow (1956)
tarafından ileri sürülen büyüme modeline dayanan yakınsama hipotezi göreceli olarak yoksul
ülkelerin zengin ülkelere kıyasla daha hızlı büyüyeceğini ifade etmektedir. Yakınsama
hipotezinin temeli, gelirin büyüme hızı ile kişi başına düşen milli gelirin dönem başındaki
değeri arasındaki ters yönlü ilişkiye dayanmaktadır. Göreli olarak yoksul ülkelerin (az
gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler) verimlilikteki artışları, gelişmiş ülke ekonomilerine
kıyasla daha hızlı olacağı savunulmaktadır. Hipoteze göre az gelişmiş ülke ekonomilerinin
gelirlerinin, gelişmiş ülke gelirlerine yakınsaması için nüfus artışı, teknoloji ve sermaye
birikiminin ekonomik sistem içerisinde etkin olması gerekmketedir. Gelişmiş ülkelerde
marjinal sermaye verimliliği az gelişmiş ülkelere kıyasla daha düşüktür (Barro, 1991). Nüfus
yoğunluğu açısından ise az gelişmiş ülkelerde gelişmiş ülkelere kıyasla daha yüksek olduğu
görülmektedir. Dolayısıyla gelişmiş ülkelerden az gelişmiş ülkelere doğru sermaye akışı
ortaya çıkmaktadır. Bu durumun temel sebebi az gelişmiş ülkelerde sermayenin marjinal
verimliliğinin yüksek olmasıdır. Böylece sermaye sahibi daha fazla kâr elde edebilmekte ve
iş gücü maliyetlerinde düşüş gerçekleşmektedir (Yılancı ve Canpolat Gökçe, 2020: 396).
Genel olarak birbiri ile entegre olan dünya ekonomilerinde yakınsama hipotezinin geçerli
olması politika yapıcılar açısından önemli bir bulgu niteliği gösterebilmeketedir.
2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
Alanyazında yakınsama konusunda birçok çalışmanın yaptığı görülmektedir. Söz konusu
çalışmalar çoğunlukla durağanlık ya da birim kök testleri aracılığıyla yapılmaktadır. Son
dönemde hızlı biçimde gelişen birim kök literatürü yakınsama çalışmalarının ortaya
konulmasında önemli rol oynamıştır. Diğer yandan dünya ekonomisinde 1990’lı yıllardan
günümüze kadar geçen süreçte görülen dalgalanmalar yakınsama konusunun önemini ortaya
koymaktadır.
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Söz konusu hipotez araştırmacılar tarafından ilgi çekmekte ve hem makroekonomik verilerin
yayınlanma sıklığının artması hem de bilişim sektöründeki gelişmelere bağlı olarak hızla
gelişen ekonometrik analiz metodlarının ortaya çıkması çalışma sayısında önemli artışlar
görülmeye başlanmıştır (Ceylan, 2010: 49). Araştırmacılar yakınsama konusunu birçok
makroekonomik gösterge üzerinde incelemiştir. En çok kullanılan değişkenler, kişi başına
düşen milli gelir, enflasyon, faiz, kur gibi göstergelerdir (Yılancı ve Zeren, 2011; Nişancı vd.,
2014; Belke ve Al, 2019; Güriş vd, 2020). Milli gelir değişkeninin yakınsaması konusunda
zaman serisi ve panel veri metodlarının kullanıldığı tespit edilmiştir. Farklı nitelikteki
(doğrusal, doğrusal olmayan, yapısal kırılmalı, geleneksel) birim kök testlerinin kullanıldığı
çalışmalarda bulgular; ülke/ülke grubu, örneklem dönemi ve ekonometrik yönteme göre
farklılıklar göstermektedir.
Ceylan (2010) çalışmasında, G-7 ülkelerinde yakınsama hipotezinin geçerliliğini
araştırmıştır. 1870-2006 dönemi verileri aracılığıyla yapılan araştırmada ampirik yöntem
olarak Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) Birim Kök Testi ve Nahar-Inder modelinden
yararlanmıştır. Bulgular söz konusu ülke grubunda yakınsama hipotezinin geçerliliğini ortaya
koymaktadır. Korap (2010)’da 26 Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütü (OECDOrganisation for Economic Co-operation and Development) ülkesine ait 1970-2007 dönemi
verileri aracılığıyla yakınsama hipotezinin geçerliliğini araştırmıştır. Ampirik yöntem olarak
panel birim kök testinin kullanıldığı çalışmada bulgular yakınsamanın geçerli olduğunu
göstermektedir. ABD’de 35 bölge üzerinde yakınsama hipotezinin geçerliliğini ESTAR1ADF kullanarak araştıran Lau (2010), 1929-2005 dönemini incelemiştir. Bulgular söz konusu
bölgeler arasında yakınsama hipotezinin geçerliliğini göstermiştir. Jan ve Chaudhary (2011)
çalışmasında Pakistan’ın 4 eyaletinde 1973-2000 döneminde yakınsama hipotezinin
geçerliliğini Genelleştirilmiş Momentler Metodu aracılığıyla araştırmıştır. Yazarlar söz
konusu dönemde yakınsama hipotezini destekleyen kanıtlara ulaşmıştır. 15 gelişmiş ülke, 48
ABD eyaleti ve 57 ticari ilişkisi olan ülke ekonomisine ait 1870-1994 dönemi verileri
aracılığıyla yakınsama ilişkisini araştıran Oh ve Evans (2011), ampirik olarak panel veri
analizi yöntemini kullanmıştır. Sonuçlar yakınsama hipotezinin geçerliliğini göstermiştir.
Akıncı ve Yılmaz (2012) çalışmasında 1992-2011 döneminde Euro alanı içerisinde yer alan
17 Avrupa Birliği (AB) ülkesinde yakınsama hipotezinin geçerliliğini incelemiştir. HaldaneHall Analizi yapılan çalışmada yakınsama hipotezinin geçerliliği elde edilmiştir. 15 AB
ülkesine ait 1980-2005 dönemi verileri ile yakınsama hipotezinin geçerliliğini panel
regresyon analizi metodu ile inceleyen Poetzold (2013), yakınsamanın geçerliliğini gösteren
bulgulara ulaşmıştır. Sarıbaş ve Vergil (2013)’de 1969-2007 döneminde 29 ülke
ekonomisinde yakınsama hipotezinin geçerliliğini incelemiştir. Ampirik olarak hem yatay
kesit hem de panel veri yöntemlerinin kullanıldığı çalışmada yakınsama hipotezinin geçerli
olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 8 Balkan ülkesi ve 15 AB ülkesinde yakınsama hipotezinin
geçerliliğini araştıran Tsanana vd. (2013), 1989-2009 dönemini incelemiştir. Nahar-Inder
yönteminin kullanıldığı çalışmada yakınsama hipotezinin geçerli olmadığı sonucuna
ulaşılmıştır. Göğül ve Korap (2014)’de 1970-2012 döneminde 26 OECD ülkesinde
yakınsama hipotezinin geçerliliğini incelemiştir. Panel birim kök testinin yapıldığı çalışmada
yakınsamanın geçerliliği elde edilmiştir.
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Yeşilyurt (2014) çalışmasında ADF birim kök testini kullanarak 27 OECD ülkesinde
yakınsama hipotezinin geçerliliğini sınamıştır. 1978-2010 döneminin incelendiği çalışmada
yakınsama hipotezinin geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Akıncı ve Sevinç (2016)’da
kurucu AB ülkeleri ile Balkan ülkelerinde yakınsama hipotezinin geçerliliğini 1990-2014
dönemi verileriyle araştırmıştır. Panel veri analizinden yararlanılan çalışamada yakınsama
hipotezinin geçerli olmadığı sonucu elde edilmiştir. 1960-2012 örneklem döneminde
Hindistan’ın 17 büyük gelişmiş ekonomiye sahip şehrinde yakınsama hipotezinin
geçerliliğini araştıran Mishra ve Mishra (2018), ampirik yöntem olarak Carrion-i Silvestre
vd. (2005) tarafından önerilen birim kök testini kullanmıştır. Ampirik bulgular panel geneli
için yakınsama hipotezinin geçerliliğini göstermiştir. Yılmaz ve Kesbiç (2020)’de kırılgan
beşli ülkelerde yakınsama hipotezinin geçerliliğini araştırmıştır. Paneli oluşturan ülke
içerisinde kişi başına düşen milli gelir açısından en yüksek değere sahip olan ülke (lider ülke)
ile diğer ülkeler arasında topluca ve bireysel yakınsamanın varlığının araştırıldığı çalışmada,
1980-2017 dönemi verilerinden yararlanılmıştır. Yeni nesil panel birim kök testlerinin
kullanıldığı çalışmada bulgular, kırılgan beşli ülkelerinde yakınsama hipotezinin geçerli
olduğunu ortaya koymuştur. Güney Afrika’nın lider ülke seçildiği çalışmada %5 anlamlılık
düzeyinde diğer ülkelerin yakınsadıkları gözlenmiştir. Yılancı ve Canpolat Gökçe (2020)
çalışmasında seçilmiş OECD ülkelerinde 1960-2015 dönemi yıllık kişi başına düşen milli
gelir verileri kullanılarak yakınsama hipotezinin geçerliliği sınamıştır. Ampirik yöntem
olarak Breuer vd. (2001) tarafından ileri sürülen SURADF birim kök testinin yapısal değişim
ve kalıntıların normal dağılmama bilgisini dikkate alan yapı ile genişletilmiş birim kök testi
tercih edilmişir. Ampirik bulgular analize dahil edilen 18 ülkenin yedisinde yakınsama
hipotezinin geçerliliğini ortaya koymuştur.
Bu çalışmada 1988-2020 dönemi G-20 ülkelerine (Almanya, Amerika Birleşik
Devletleri, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney
Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan
ve Türkiye) ait kişi başına düşen milli gelir verileri kullanılarak yakınsama hipotezinin
geçerliliği araştırılmaktadır. Dünya ekonomisinde uluslararası seviyedeki sorunları çözme
amacıyla ortaya çıkan G-20 ülkelerinde yakınsama hipotezinin geçerliliğinin sınanması
büyük önem taşımaktadır. Söz konusu hipotezin geçerliliği söz konusu ülke grubunun
önemini ortaya koyarak, dünya ölçeğindeki sorunların çözümünde önemli politikaların
oluşturulabileceği olasılığını artırmaktadır. Çalışmada kullanılan ülke grubu, güncel veri seti
ve Fourier durağanlık testinin kullanılması bu çalışmayı diğer çalışmalardan ayıran temel
farklılıktır. G-20 ülkelerinde ilgili konuda daha önce bir çalışmanın yapılmamış olması
çalışmanın ana motivasyonunu oluşturmaktadır. Ayrıca yapılan birçok çalışmanın yapısal
kırılmaları dikkate almayan geleneksel birim kök testleri ile yapıldığı tespit edilmiştir. Bu
çalışmada ise birim kök sürecin varlığı hem geleneksel durağanlık testlerinden olan KPSS
hem de yapısal kırılmaları Fourier fonksiyonuyla modele dahil eden FKPSS durağanlık ile
araştırılmaktadır. Böylece elde edilen bulgular hem iktisadi hem de ekonometrik açıdan
değerlendirilecektir. Bu açıdan çalışmanın literatüre katkı sunacağı düşünülmektedir. Takip
eden bölümde ilk olarak veri seti, model ve yöntem tanıtılarak ampirik bulgular ortaya
konacaktır. Son olarak ampirik bulgular ışığında değerlendirmeler yapılarak çalışma
sonlandırılacaktır.
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3. AMPİRİK ANALİZ
Bu kısımda öncelikle kurulan modele ve kullanılan ekonometrik yöntemlere ilişkin
açıklamalara yer verilmektedir. Sonrasında ampirik bulgulara yer verilerek değerlendirmeler
yapılmaktadır. Yapılan analizlerde Gauss 19 paket programından yararlanılmıştır.
3.1. Veri Seti ve Model
Bu çalışmada, 1988-2020 dönemi yıllık kişi başına düşen milli gelir (kbdmg) verileri
kullanılarak G-20 ülkelerinde stokastik yakınsamanın varlığı araştırılmaktadır. Tablo 1’de
kullanılan veri seti ve model tanıtılmaktadır.
Tablo 1. Veri Seti ve Model
Açıklama
Dönem
Kaynak
Logaritmik (t zamanında i
ülkesinde kişi başına düşen
Dünya
LKBDMG ,,
milli gelirin, t zamanında
1988-2020
Bankası
OLKBDMG ,,
G-20 ülkelerinde kişi
OLKBDMG
başına milli gelir
ortalamasına oranı)
Ülkeler
Almanya
ABD
Arjantin
Avustralya
Brezilya
Çin
Endonezya
Fransa
Güney Afrika
Güney Kore
Hindistan
İngiltere
İtalya
Japonya
Kanada
Meksika
Rusya
Suudi Arabistan
Türkiye
Not: “*”:i; kesit boyutunu ve t; zaman boyutunu göstermektedir.
Model*

2.2. Yöntem
Yakınsama hipotezi çalışmaları birim kök ya da durağanlık testleri aracılığıyla
araştırılmaktadır. Söz konusu serinin (OLKBDMG ,,) birim kök süreç içermemesi (durağan
olması) yakınsama hipotezinin geçerli olduğunu göstermektedir. Yakınsama analizleri
çalışmalarında farklı özelliklere sahip birim kök ve durağanlık testleri kullanılmaktadır (Güriş
vd., 2020: 86). Çalışmada, hem geleneksel durağanlık testi olan KPSS hem de yapısal
kırılmaları dikkate alan Fourier KPSS durağanlık testinden faydalanılmaktadır. Böylece elde
edilecek bulgular, hem iktisat teorisi açısından hem de ekonometrik açıdan
karşılaştırılmaktadır.
Bu çalışmada öncelikle ekonometri literatüründe en çok kullanılan durağanlık testi olan KPSS
testi uygulanmaktadır. Söz konusu testin boş hipotezi ilgili serinin birim kök süreç içermemesi
üzerine kurulmaktadır. Araştırılan örneklem döneminde şok/kriz vb. yapısal kırılmaların
olabileceği varsayımından yola çıkılarak yapısal kırılmaları modele dahil eden durağanlık
testinden de yararlanılmaktadır. Bu bağlamda KPSS durağanlık testinin Fourier fonksiyonuyla
genişletilmesi ile elde edilen FKPSS durağanlık testi uygulanmaktadır. Analiz edilen ülke
grubunda, incelenen dönemde yapısal kırılmaların olması ve modele dahil edilmemesi
durumunda durağan olan serinin birim kök süreç içerdiği yönünde sapmalı sonuçlar ortaya
çıkabilmektedir (Büberkökü, 2014: 131). Diğer yandan yapısal kırılma türleri de analizlerde
önem kazanmaktadır.
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Öyle ki ülke ekonomilerinde ani kırılmalar yaşandığı gibi yumuşak geçişli kıırlmalarda mevcut
olabilmektedir. Becker vd. (2006) tarafından geliştirilen Fourier KPSS birim kök testi sadece
ani şokları değil bunun yanında şokların aniden meydana gelip kaybolmayacağını ileri sürerek
yavaş değişimleri de dikkate almaktadır. Bu düşünce, modele
y, X,t β Z,t r, ε,
r, r,I
u,
biçiminde aktarılmış ve veri oluşturma süreci takip edilmiştir. Burada ε, birim kök içermeyen
hata terimini, u, u’ nun varyansla ilişkisiz; ancak benzer dağılıma sahip kalıntıları
p",
p",
göstermektedir. Z, ƒsin o q r , cos o q r„ biçiminde trigonometrik fonksiyona sahip bir
vektördür. Burada t trendi, T zaman boyutunu, k frekans değerini ifade etmektedir.
Durağanlık analizi için gerekli olan test istatistiğini;
2πkt
2πkt
y, a0 γ sin x
{ γ cos x
{ e,
T
T
şeklindeki düzey durağanlık veya
2πkt
2πkt
y, a0 β, γ sin x
{ γ cos x
{ e,
T
T
şeklindeki trend durağanlık modellerden biri koşulup hata terimleri elde edilmekte ve hipotez
sınanmaktadır. Test istatistiği
1 ∑q, S‡, BkC
τ† BkC
T
σ
‰
şeklinde hesaplanabilmektedir. Burada S‡, BkC ∑q, eŠa şeklinde ifade edilmektedir.
Eğer veri türetme süreci lineer olmayan trend içermiyorsa normal KPSS birim kök analizi
tercih edilir. Bu yüzden Becker vd. (2006) lineer trend yoktur temel hipotezini;
BSSR 0 ‹ SSR C/2
F BkC
SSR /BT ‹ qC
şeklindeki F testi ile belirlemeyi önermişlerdir. Burada SSR 0 ve SSR kalıntı kareler toplamını
ve q bağımsız değişkeni ifade etmektedir. F testinin gücü modele dâhil edilen trigonometrik
fonksiyonlu değişkenlerin anlamlılığını da ifade edecektir. Dolayısıyla F testi sonuçlarına göre
eğer temel hipotez reddedilemiyorsa KPSS test istatistiğini verecek ve yorum yapılacaktır.
G-20 ülkelerinde yakınsama hipotezinin geçerliliğini tespit etmek için durağanlık testleri
yapılmıştır. KPSS ve Fourier KPSS durağanlık testlerinden hangisinin tercih edileceğini
trigonometrik değişkenlerin anlamlılığı belirlemektedir. Bunun için F test istatistik değeri
kullanılmaktadır. Eğer F test istatistik değeri kritik değerlerden büyük ise Fourier KPSS
durağanlık testi dikkate alınmaktadır. Diğer durumda ise geleneksel KPSS durağanlık testine
göre değerlendirme yapılmaktadır.
2.3. Ampirik Bulgular
Bu bölümde, geleneksel durağanlık testi olan KPSS ve yapısal kırılmalı durağanlık testi olan
Fourier KPSS test bulguları yer almaktadır. Tablo 2’de sabitli model için KPSS ve FKPSS
durağanlık test bulguları yer almaktadır.
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Tablo 2. KPSS ve FKPSS Durağanlık Test Bulguları (Sabitli Model)
Değişken
Düzey
Frekans MİNSSR

FKPSS
0.090165 (3)
0.419416 (4)
0.236411 (3)
0.159768 (2)
0.453684 (4)
0.345356 (4)
0.306325 (3)
0.239627 (4)

KPSS

F-Testi

0.512244** (4) 0.265311
0.084210 (4) 0.253433
0.097074 (4) 0.581870
0.492243** (5) 0.311124
0.274539 (4) 0.347524
0.649914** (5) 0.171985
0.657636** (4) 0.009951
0.619723** (4) 0.912008
1.733312***(4
Güney Afrika
2
0.040059
0.161268 (8)
1.733312
)
Güney Kore
1
0.233510
0.332620 (4) 0.705650** (4) 0.160986
Hindistan
1
0.199032
0.291639 (4) 0.582601** (5) 0.028213
İngiltere
1
0.034504
0.056439 (3) 0.168856 (4) 0.040302
İtalya
2
0.058938
0.608774 (4) 0.575473** (4) 1.203862
Japonya
1
0.080020
0.308409 (2) 0.675212** (4) 0.188379
Kanada
1
0.027456
0.238544 (4) 0.132711 (4) 0.024600
Meksika
1
0.122800
0.344407 (0) 0.228128 (3) 1.924194
Rusya
1
0.204475
0.146249 (3) 0.365011* (4) 0.018343
Suudi Arabistan 1
0.023636
0.361960 (5) 0.529798** (5) 0.738963
Türkiye
1
0.114145
0.393822 (0) 0.644371** (4) 0.732054
Not: KPSS kritik değerler %1= 0.739000, %5= 0.463000, %10= 0.347000; F test kritik
değerleri %1=6.730,
%5=4.929, %10=4.133; Fourier KPSS k=1 kritik değerler
%1=0.2699, %5=0.1720, %10=0.1318; Fourier KPSS k=2 kritik değerler %1=0.6671,
%5=0.4152, %10=0.3152; KPSS testlerinin uzun dönem varyansı, Barlett çekirdek
tahmincisiyle belirlenmiştir; bant genişliği (bandwidth) ise NeweyWest metodu ile elde
edilmiştir; Parantez içindeki sayılar KPSS testinde uygun bant genişliğini; ***, ** ve *
değerleri sırasıyla %1, %5 ve %10 anlam seviyelerinde serilerin durağan olduğunu
göstermektedir.
Almanya
ABD
Arjantin
Avustralya
Brezilya
Çin
Endonezya
Fransa

1
2
2
1
2
1
1
1

0.016925
0.018027
0.312642
0.030192
0.246204
1.719902
0.375044
0.028382

Tablo 2’de KPSS ve FKPSS durağanlık test bulguları sabitli model için verilmektedir. Tablo
2’de ilk olarak ülkeler özelinde F-test istatistiği, kritik değerler ile kıyaslanarak anlamlılık
incelemesi yapılmaktadır. F-test istatistiğinin, ilgili anlamlılık düzeyinde (%1, %5, %10) Fkritik değerlerinden büyük olması, anlamlı olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. Bu
durumda ikinci aşamaya geçilerek FKPSS durağanlık testinin anlamlılığı araştırılmaktadır.
FKPSS testinde frekans değerlerinin belirlenmesi ile kritik değerlerde farklılıklar ortaya
çıkmaktadır. Dolayısıyla, herbir ülke için frekans değerleri göz önüne alınarak FKPSS test
istatistiği ile FKPSS kritik değeri karşılaştırılarak durağanlığın varlığı araştırılmaktadır. Öyle
ki FKPSS test istatistiği, ilgili frekansta FKPSS kritik değerinden mutlak değer olarak büyük
ise anlamlılık garanti edilmektedir ve söz konusu anlamlılık seviyesinde durağanlığın geçerli
olmadığı sonucu elde edilmektedir. Diğer taraftan, ilk aşamada F-testinin anlamsız olduğuna
karar verildiğinde KPSS test istatistiğinin anlamlılığı incelenmektedir.
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Öyle ki KPSS test istatistiğinin KPSS kritik değerlerinden mutlak değer olarak büyük olması
durumunda KPSS test istatistiğinin anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Böylece boş
hipotezinin durağanlığın varlığı üzerine kurulan KPSS test istatistiğine göre OLKBDMG ,,
değişkeninin durağan olup olmadığına karar verilmektedir. Tablo 2 bulguları, analize dahil
edilen her ülke için F-istatistiğinin anlamlı olmadığını göstermiştir. Dolayısıyla Fourier
fonksiyonuyla genişletilmiş KPSS istatistiği incelenememektedir. Dolayısıyla, OLKBDMG ,,
değişkeninin durağanlığına karar vermek için geleneksel KPSS durağanlık testinden
yararlanılacaktır. KPSS test bulguları %1 anlamlılık seviyesinde Güney Afrika’da; %5
anlamlılık seviyesinde Almanya, Avustralya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Kore,
Hindistan, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan ve Türkiye; %10 anlamlılık düzeyinde ise
Rusya’da sıfır hipotez reddedilmektedir. Diğer bir ifadeyle adı geçen ülkeler, belirtilen
anlamlılık seviyelerinde birim kök süreç içermektedir. Dolayısıyla adı geçen ülkelerde
yakınsama hipotezinin geçerli olmadığı sonucu elde edilmektedir.
Tablo 3’te sabitli ve trendli model için KPSS ve FKPSS durağanlık test sonuçları yer
almaktadır.
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Tablo 3. KPSS ve FKPSS Durağanlık Test Bulguları (Sabitli ve Trendli Model)
Değişken
Düzey
Frekans

MİNSSR

KPSS
F-Testi
FKPSS
Almanya
3
0.015053
0.129321 (1) 0.091446 (3) 0.043413
ABD
2
0.012732
0.093160 (1) 0.081683 (4) 0.239791
Arjantin
1
0.295565
0.167678 (2) 0.088091 (4) 0.658979
Avustralya
1
0.025125
0.064260 (1) 0.116625 (4) 0.340280
Brezilya
2
0.150345
0.122450 (1) 0.074720 (4) 0.641106
Çin
1
0.052379
0.049906 (3) 0.112600 (3) 3.587244
Endonezya
1
0.161920
0.061867 (1) 0.133405* (4) 0.926753
Fransa
2
0.010799
0.175774 (0) 0.085612 (3) 0.684981
Güney Afrika
2
0.039287
0.135970 (7) 0.101290 (3) 2.348895
Güney Kore
3
0.041750
0.118362 (2) 0.091977 (2) 0.378068
Hindistan
1
0.047524
0.068914 (1) 0.181029**(4) 1.036862
İngiltere
1
0.034479
0.055685 (3) 0.151723**(4) 0.012638
İtalya
2
0.021367
0.184866 (2) 0.113675 (3) 2.257687
Japonya
1
0.041431
0.095001 (6) 0.098955 (3) 0.162235
Kanada
1
0.012614
0.064171 (3) 0.099122 (4) 0.045240
Meksika
1
0.091561
0.094062 (6) 0.186842**(3) 1.637804
Rusya
1
0.166320
0.092192 (0) 0.128389* (4) 0.116661
Suudi Arabistan
1
0.016503 0.500000 (32) 0.125590* (4) 0.342419
Türkiye
1
0.078180
0.116001 (9) 0.136914* (3) 0.661575
Not: KPSS kritik değerler %1= 0.216000, %5= 0.146000, %10= 0.119000; F test kritik
değerleri %1=6.873,
%5=4.972, %10=4.162; Fourier KPSS k=1 kritik değerler
%1=0.0716, %5=0.0546, %10=0.0471; Fourier KPSS k=2 kritik değerler %1=0.2022,
%5=0.1321, %10=0.1034; Fourier KPSS k=3 kritik değerler %1=0.2103, %5=0.1423,
%10=0.1141; KPSS testlerinin uzun dönem varyansı, Barlett çekirdek tahmincisiyle
belirlenmiştir; bant genişliği (bandwidth) ise NeweyWest metodu ile elde edilmiştir; Parantez
içindeki sayılar KPSS testinde uygun bant genişliğini; ***, ** ve * değerleri sırasıyla %1, %5
ve %10 anlam seviyelerinde serilerin durağan olduğunu göstermektedir.
Tablo 3’te FKPSS ve KPSS durağanlık test bulguları, sabitli ve trendli model için
verilmektedir. Tablo 3 bulguları analize dahil edilen her ülke için F-istatistiğinin anlamlı
olmadığını göstermiştir. Dolayısıyla Fourier fonksiyonuyla genişletilmiş KPSS istatistiği
incelenememektedir. Dolayısıyla, OLKBDMG ,, değişkeninin durağanlığına karar vermek için
geleneksel KPSS durağanlık testinden yararlanılacaktır.KPSS test bulguları, %5 anlamlılık
seviyesinde Hindistan, İngiltere ve Meksika; %10 anlamlılık seviyesinde Endonezya, Rusya,
Suudi Arabistan ve Türkiye’de sıfır hipotez reddedilmektedir. Diğer bir ifadeyle adı geçen
ülkeler, belirtilen anlamlılık seviyelerinde birim kök süreç içermektedir. Dolayısıyla söz
konusu ülkelerde yakınsama hipotezinin geçerli olmadığı sonucu elde edilmektedir.
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3. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Bu çalışmada G-20 ülkelerinde yakınsama hipotezinin geçerliliği incelenmiştir. 1988-2020
örneklem dönemi yıllık kişi başına düşen milli gelir verileri kullanılarak yakınsama
hipotezinin geçerliliği araştırılmaktadır. Geleneksel KPSS ve FKPSS durağanlık testlerinin
kullanıldığı çalışmada sonuçlar, genel olarak yakınsama hipotezinin geçersiz olduğunu
göstermektedir. G-20 ülkelerinin gelir seviyesi açısından heterojen bir grup olduğu göz önüne
alındığında sonuçların beklentilerle uyumlu olduğu düşünülmektedir. Elde edilen sonuç G20 grubunu oluşturan ülkelerin farklı ekonomik yapılarının olması ile açıklanabilmektedir.
Ancak küreselleşme sürecinde, ticari ve finansal serbestleşme ile birlikte söz konusu
yakınsamanın gerçekleşmesi adına politika yapıcıların önlemler alması gerekmektedir.
Ülkeler arasında ortaya çıkan gelir farklılığının artması anlamına gelen ıraksama olgusu,
uluslararası barış ve huzur ortamını zedeleyecek birtakım gelişmelere sebep olabilir.
Dolayısıyla ekonomik açıdan dünyada önemli bir ağırlığa sahip olan G-20 ülkelerinde ortaya
çıkan ıraksama durumu politika yapıcılar tarafından değerlendirilmeli ve gerekli önlemler
alınmalıdır. Bu amaç doğrultusunda iktisadi faaliyetlerin ve işletmelerin küreselleşme
düzeyinin sürekli arttığı günümüzde, iktisadi politikalara ve kurumsal diğer düzenlemelere
ilişkin kararların yeterli bir uluslararası iş birliği ile alınması gerekmektedir. Bu çalışmayı
takip eden araştırmalarda, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke grupları ayrı ayrı panel veri
setinde analiz edilerek yakınsama hipotezinin geçerliliği sınanabilir. Böylece ekonomik
olarak gelişmişlik farklarının yakınsama hipotezine etkileri ortaya konularak, politika
önerileri sunulabilir.
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ÖZET
Cari açık sorunu özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından önem arz etmektedir. Türkiye
ekonomisi değerlendirildiğinde cari açığı ortaya çıkaran nedenler; dış ticaret açığı, enerji
ithalatı ve enerjide dışa bağımlılık, yatırım-tasarruf dengesizliği, reel döviz kuru politikaları ve
ekonomik büyümenin kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. İktisat alan yazınına bakıldığında
cari açık ile dış ticaret açığı ve döviz kuru arasındaki ilişkilerin incelendiği çok sayıda çalışma
bulunmaktadır. Bu çalışmada ise cari açığın kaynağı olarak görülen enerjide dışa bağımlılık ve
ekonomik büyüme ile cari açık arasındaki ilişkinin incelenmesi için 1990-2019 dönemine ait
Türkiye ekonomisi verileri kullanılmıştır. Modelde, cari açık bağımlı değişken olarak ifade
edilmiştir. Açıklayıcı değişkenler olarak ise kişi başına düşen enerji tüketimi ve ekonomik
büyüme göstergesi olarak da kişi başı gayrisafi yurtiçi hâsıla değişkeni modele dâhil edilmiştir.
Modele dâhil edilen değişkenlerin durağanlık analizleri için ADF ve PP birim kök testleri
kullanılmıştır. Değişkenlerin durağanlık dereceleri tespit edildikten sonra eşbütünleşme
ilişkisinin belirlenmesi için ARDL sınır testi yaklaşımı uygulanmıştır. ARDL (1,0,1) en uygun
model olarak belirlenmiştir. Analiz sonuçlarına göre uzun dönemde enerji tüketimindeki %1’lik
artış cari açığı %2,5 oranında negatif olarak etkilerken, kişi başına gayrisafi yurtiçi hasıladaki
%1’lik artış ise cari açığı %1,3 oranında pozitif etkilemektedir. Kısa dönemde ise kişi başı
gayrisafi yurtiçi hâsıla ile cari açık arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Cari Açık, Enerji İthalatı, Ekonomik Büyüme, ARDL Sınır Testi
ASSESSMENT OF THE CURRENT ACCOUNT DEFICIT PROBLEM IN TURKEY
IN TERMS OF ENERGY IMPORTS AND ECONOMIC GROWTH
ABSTRACT
The current account deficit problem is especially important for development countries. The
reasons that reveal the current account deficit in Turkish economy are foreign trade deficit,
energy imports and foreign dependency in energy, investment-savings imbalance, real
exchange rate and source of economic growth. Looking at the economic literature, there are
many studies examining the relationship between current account deficit, foreign trade deficit
and exchange rate. In this study, Turkey’s economic data for the period 1990-2019 was used to
examine the relationship between current account deficit and foreign dependence on energy and
economic growth, which is considered as the source of the current account deficit. In the model,
the current account deficit is expressed as a dependent variable. Independent variables are
included in the model energy consumption per capita and gross domestic product per capita as
an indicator of economic growth. ADF and PP unit root tests were used for the stability analysis
of the variables included in the model. After determining the degree of stationarity of the
variables, ARDL bounds test was applied to determine the cointegration relationship.
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ARDL (1,0,1) was determined as the most suitable model. According to the results of the
analysis, a 1% increase in energy consumption over the long period negatively affects the
current account deficit by 2.5%, while a 1% increase in gross domestic product per capita
positively affects the current account deficit by 1.3%. In the short run, a significant relationship
was found between the gross domestic product per capita and the current account deficit.
Keywords: Current Account Deficit, Energy Imports, Economic Growth, ARDL Bounds Test
1. GİRİŞ
Cari açık özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için sorun teşkil etmektedir. Kaynağı
açısından bakıldığında cari açık çözülmesi en zor ekonomik sorunlardan birisidir. Türkiye
ekonomisi açısından bakıldığında cari açığı ortaya çıkaran nedenler; dış ticaret açığı, enerjide
yüksek oranda dışa bağımlılık, yatırım-tasarruf dengesizliği, reel döviz kuru politikaları ve
ekonomik büyüme hızı olarak sıralanabilir. Ülkenin ihracattan daha fazla ithalat yapıyor olması
ya da ihracatını karşılamak için yüksek oranda ithal girdiye ihtiyaç duyması ilk ve en temel cari
açık kaynağıdır. Diğer taraftan enerji üretimindeki eksiklik ve alternatif enerji kaynaklarına
sahip olmamakta ekonomileri enerjide dışa bağımlı hale getirmektedir. Ülkenin nitelikli bir
ekonomik büyüme yakalama hedefine ulaşabilmesi için yatırımların artmasına da ihtiyacı
vardır. Ancak diğer taraftan bu yatırımları finanse edecek düzeyde tasarruf stokuna sahip
olmamak cari açığı tetikleyen bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Stabil ve kontrol
edilebilir bir döviz kuru politikasını uygulayamayan ekonomilerin cari açık sorunları süreklilik
arz eden bir hale gelmektedir. Son olarak ise ekonomik büyümenin kaynağı da cari açık
sorununu tetikleyen nedenlerden birisidir. Özellikle üretimde dışa bağımlılığın yüksek olduğu
sektörlerdeki faaliyetlerden kaynaklı ekonomik büyümenin doğal bir sonucu olarak cari açık
problemi ortaya çıkmaktadır.
Son dönemde Türkiye ekonomisinin cari açık sorunu üzerine pek çok çalışma yapılmıştır.
Yanar ve Kerimoğlu (2011), 1975-2009 dönemine ait verilerle Türkiye’de cari açık, enerji
tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Uzun dönemde üç değişken
arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu saptanmıştır. Ekonomik büyüme artıkça enerji tüketiminin
artığını, bunun da cari açığı artırdığını sonucuna ulaşılmıştır.
Demir (2013), 1987-2012 yılları arasındaki verilerle sanayi üretim endeksi ve enerji ithalatı ile
cari açık arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışma sonuçlarına göre sanayi üretiminin artması
enerji talebini artırmakta ve bu da cari açığı oluşturmaktadır.
Uysal, Yılmaz ve Taş (2015) ise 1980-2012 dönemi verilerini kullanarak Türkiye ekonomisinde
enerji ithalatı ve cari açık ilişkisini analiz etmişlerdir. Uzun dönemde cari açık, enerji tüketimi
ve ekonomik büyümenin birlikte hareket ettiklerini ortaya koymuşlardır.
Demiray Erol ve Güneş (2017), enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi ithalat
ve cari açık değişkenleri ile ele alarak 1990-2015 dönemi itibariyle Türkiye ekonomisini
incelemişlerdir. Yapılan ampirik çalışma sonucunda değişkenler arasında uzun dönemli bir
ilişkinin varlığı saptanmıştır. Özellikle enerji ithalatında meydana gelen artışlardan GSYİH
yüksek oranda etkilenmektedir.
Sarıtaş, Genç ve Avcı (2018), 1971-2015 döneminde Türkiye ekonomisinde büyüme ve enerji
ithalatının arasındaki ilişkiyi ve enerjide dışa bağımlılığının cari açığı ne ölçüde tetiklediğini
belirlemek için bir analiz yapmışlardır.
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Ampirik sonuçlara göre enerji ithalatı cari açığın granger nedeni olduğu ifade edilmiştir. Diğer
yandan enerji ithalatındaki bir şokun GSYİH iki dönem boyunca pozitif etkilediği
hesaplanmıştır.
Kızıldere (2020), 1974-2015 yılları verileri ile Türkiye’de cari açık ile ekonomik büyüme ve
enerji tüketimi arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Yapılan Granger nedensellik analizi sonucunda
hem büyümeden hem de enerji tüketiminden cari açığa doğru anlamlı bir nedensellik
bulunmuştur.
Bu çalışmada ise 1990-2019 dönemi Türkiye ekonomisi verileri kullanılarak oluşturulan bir
Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Sınır Testi (ARDL) modeli ile enerji ithalatı ve ekonomik
büyümenin ne ölçüde cari açığı etkilediği hesaplanmaya çalışılmıştır.
2. ARAŞTIRMA VE BULGULAR
2.1. Veri, Data ve Metodoloji
Bu çalışmanın amacı, 1990-2019 dönemi için Türkiye’nin yıllık cari açık, enerji ithalatı ve
ekonomik büyüme arasındaki kısa ve uzun dönemli eşbütünleşme ilişkilerini analiz etmektir.
Teorik çerçeve daha önce yapılmış çalışmalar göz önüne alınarak basit regresyon biçimindeki
eşitlik aşağıda oluşturulmuştur.
lca = α0 + α1len + α2lgdp + εt (1)
Bağımlı değişken olarak alınan cari açık (ca) ve ekonomik büyümeyi ifade etmesi için modele
dâhil edilen kişibaşı gayrisafi yurtiçi hâsıla (gdp) verileri Dünya Bankası veri tabanından elde
edilmiştir. Enerji ithalatını göstermesi açısından kullanılan kişibaşı enerji tüketimi verisi (en)
ise Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerinden derlenmiştir.
Genel olarak iktisadi literatüre bakıldığında değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkilerinin
incelendiği ampirik çalışmalarda Johansen eşbütünleşme testi kullanıldığı görülmektedir.
Ancak söz konusu testin en önemli kısıtı modele dâhil edilen bütün değişkenlerin aynı
durağanlık derecesine sahip olması koşuludur. Farklı durağanlık derecelerine (I(0) veya I(1))
sahip değişkenler arasındaki ilişkiyi inceleyebilmesi hem de az sayıda gözlem ile birlikte
sapmasız ve tutarlı sonuçlar verebilmesi nedeniyle bu çalışmada eşbütünleşme analizi için
Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Sınır Testi (ARDL) kullanılmıştır. Modele dâhil edilen
değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz etmekte kullanılacak ARDL modeli formu aşağıda
verilmiştir.
lcat = α0 + ∑ α1ilcat-i + ∑% 0 α2ilent-i + ∑d 0 α3ilgdpt-i + εt (2)
ARDL modeli eşitliğinde α0 sabit terimi, εt ise hata terimini ifade etmektedir. m, n, o ise uygun
gecikme uzunluklarını gösterir. Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin varlığının tespiti
için 2 nolu eşitlikte yer alan model en küçük kareler yöntemi (OLS) ile tahmin edilir. Optimum
gecikme uzunluğu AIC, HQ ve SB gibi bilgi kriterleri kullanılarak belirlenir. En küçük kareler
yöntemi ile tahmin edilen modelde gecikmeli değişkenlerin hep birlikte anlamlı olup olmadığı
ise F testi yardımıyla sınanır. Modelin hesaplanan F istatistik değeri Pesaran vd. (2001)
tarafından oluşturulan tablodaki alt ve üst tablo kritik değerleri ile karşılaştırılır. Hesaplanan F
istatistik değeri tablo üst kritik değerinden büyük ise yokluk hipotezi reddedilir ve böylece
değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı ortaya konulmuş olur.
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2.2. Ampirik Sonuçlar
Bu bölümde öncelikle çalışmaya dâhil edilen serilerin durağanlık seviyelerinin belirlenmesi
için genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) birim kök testleri kullanılmıştır.
Schwarz bilgi kriteri kullanılarak serilerin sabit terim ve trend içerip içermedikleri
belirlenmiştir. Bilgi kriteri sonuçlarına bakıldığında; cari açık serisi sabit terim ve trend
içermezken, enerji tüketimi ve kişibaşı gayrisafi yurtiçi hâsıla serilerinin sabit terim içerdikleri
saptanmıştır. ADF ve PP birim kök test sonuçları Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. ADF ve PP Birim Kök Testi Sonuçları
ADF

PP

t
kritik
olasılık
istatistiği
değer
değeri
(test)
(%5)
I(0)
-0.219076 -1.953381 0.5983 -0.292085 -1.953381 0.5715
lca
I(1)
-6.819105 -1.953858 0.0000 -7.706296 -1.953858 0.0000
I(0)
-0.591200 -2.971853 0.8573 -0.288658 -2.971853 0.9147
len
I(1)
-5.847727 -2.976263 0.0000 -9.811253 -2.976263 0.0000
I(0)
0.403516
-2.971853 0.9795 1.374259 -2.971853 0.9984
lgdp
I(1)
-5.420306 -2.976263 0.0001 -5.420306 -2.976263 0.0001
ADF testleri için maksimum gecikme 5 olarak kabul edilmiş ve uygun gecikme Schwarz
bilgi kriterine göre belirlenmiştir. PP testleri için ise uygun bant genişliği ise Bartlett
Kemel ve Newey-west Bandwith otomatik bant genişliği seçimi belirlenmiştir.

Değişken

Düzey

t istatistiği
kritik
olasılık
(test)
değer(%5) değeri

Birim kök testi sonuçları değerlendirildiğinde modelde bulunan bütün serilerin düzeyde (I(0))
durağanlık koşulunu sağlayamadıkları görülmektedir. Ancak birinci farkta (I(1)) bütün seriler
durağan hale gelmektedir.
Akaike Bilgi Kriterine göre en uygun gecikmelere sahip model ARDL (1,0,1) olarak
belirlenmiştir. Buna göre cari açık değişkeninin bir gecikmesi, enerji tüketimi değişkeninin
seviyesi ve kişibaşı gayrisafi yurtiçi hâsıla değişkeninin ise bir gecikmesi modele dâhil
edilmiştir. Cari açık ile bağımsız değişkenler arasındaki eşbütünleşmenin varlığının sınanması
için sınır testi yapılmıştır. Aşağıda Tablo 2’de gösterilen sınır testi sonuçlarına göre %5
anlamlılık düzeyinde hesaplanan F istatistiği değeri olan 4,38; gözlem sayısı dikkate alınarak
hesaplanan tablo üst sınır değeri olan 3,83’ten büyüktür. Bu durumda eşbütünleşme ilişkisinin
olmadığını ifade eden sıfır hipotezi reddedilmiştir. Başka bir ifade ile uzun dönemde bağımlı
değişkenle bağımsız değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı saptanmıştır.
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Tablo 2. ARDL Sınır Testi Sonuçları
Test İstatistiği

Değer

F istatistiği

4.38

Anlam
Düzeyi
%10
%5
%1

Alt Sınır Üst Sınır
I(0)
I(1)
2.17
2.72
3.42

3.19
3.83
4.21

Eşbütünleşme ilişkisi saptandıktan sonra, ARDL (1,0,1) modeline ait uzun dönem katsayıları
belirlenmiştir. Buna göre hem enerji tüketimi hem de kişibaşı gayrisafi yurtiçi hâsıla
değişkenleri istatistiksel olarak anlamlıdır. Enerji tüketiminde %1’lik bir artış yapılırsa cari açık
bundan %2,5 negatif etkilenmektedir. Diğer taraftan kişibaşı gayrisafi yurtiçi hasılada %1’lik
bir artış sağlanması durumunda ise cari açık bundan %1,3 oranında pozitif etkilenmektedir.
Modele ait uzun dönem katsayıları aşağıdaki Tablo 3’te gösterilmiştir.
Tablo 3. Modele Ait Uzun Dönem Katsayıları
Değişken
LEN
LGDP

Katsayı t İstatistiği Olasılık
-2.564464 -5.167125
1.315754 7.939746

0.0000
0.0000

Oluşturulan ARDL (1,0,1) modeline ilişkin kısa dönem katsayıları ve hata düzeltme terimine
ait katsayı ise aşağıdaki Tablo 4’te gösterilmiştir. Kısa dönemde bağımsız değişkenlerden
sadece kişibaşı gayrisafi yurtiçi hâsıla değişkeni istatistiksel olarak anlamlıdır ve uzun
dönemden farklı olarak negatif değer almıştır. Modelin kısa dönem formu değerlendirilirken
asıl dikkat edilmesi gereken değer Hata Düzeltme Terimi (ECT (-1)) katsayısıdır. Bu
hesaplanan değer bize kurulan modelde kısa dönemde yaşanabilecek bir şok durumunda
modelin uzun dönem dengesine dönüş ve ayarlanma hızının ne olduğunu gösterir. Analizde
oluşturulan modelde bu katsayı -0,46 olarak hesaplanmıştır. Bu katsayıya göre kısa dönemde
oluşabilecek bir şokun etkilerinin %46’lık kısmının ilk dönemde ortadan kalkacağını ve
yaklaşık iki dönem sonunda modelin uzun dönem dengesine döneceği ortaya konulmuştur.
Tablo 4. ARDL Modelinin Hata Düzeltme Gösterimi
Değişken
D(LGDP)
ECT(-1)*
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Ekonometrik analizin son aşamasında ise modele ait bazı tanısal ve istikrar testlerinin
sonuçlarından bahsedebiliriz. İlk olarak modelin bir otokorelasyon problemi olup olmadığına
Breusch-Godfrey LM testi sonuçlarına bakılarak karar verilebilir. Test sonuçları 0,258 (0,7744)
olarak hesaplanmıştır. Parantez içindeki değer olasılık değerini ifade ettiği ve 0,05’ten büyük
olduğu için modelde otokorelasyon olmadığını ifade eden sıfır hipotezi kabul edilmiştir. Bir
sonraki aşamada ise modelin değişen varyans problemi yaşayıp yaşamadığı Breusch-PaganGodfrey testi ile sınanmıştır. Test sonuçlarında olasılık değeri 0,2622 olarak hesaplandığı için
değişen varyans olmadığını ifade eden sıfır hipotezi kabul edilmiştir. Üçüncü aşamada ise
Ramsey RESET ile modelde herhangi bir spesifikasyon hatası olmadığı gösterilmiştir. Hem F
istatistik hem de t istatistik olasılık değerleri 0,6697 çıkmıştır. Dördüncü aşamada ise
modeldeki kalıntıların normal dağılım gösterdiği Jarque Berra testi ile açıklanmıştır. Olasılık
değeri 0,34 olarak hesaplandığı için kalıntılar normal dağılım göstermektedir. Son olarak ise
modele ait katsayıların istikrarının tespiti için CUSUM ve CUSUMQ testleri kullanılmıştır.
Serilerin bant içinde hareket ettikleri ortaya konulmuştur. Bütün bu tanısal ve istikrar testlerinin
sonuçları bize çalışmada oluşturulan modelin ekonomik politikada karar alma süreçlerinde
kullanılmaya uygun olduğunu göstermektedir.
3.SONUÇ
Cari açık problemi ekonomik problemler arasında ön sıralarda yer almaktadır. Özellikle
gelişmekte olan ekonomilerin ekonomik büyüme sağlarken cari açığı da kontrol edilebilir bir
seviyede tutma çabaları oluşturulan ekonomi politikalarında önemli hedeflerden birisidir. Daha
önce de ifade edildiği gibi cari açık problemini ortaya çıkaran farklı nedenler vardır. Bu
çalışmada cari açık sorununu tetikleyen nedenlerden enerji tüketimi ve ekonomik büyümenin
ne ölçüde etkili oldukları Türkiye ekonomisi için 1990-2019 verileri kullanılarak analiz
edilmiştir.
Modele dâhil edilen değişkenlerin öncelikle durağanlık analizleri yapılmış ve bütün serilerin
birinci farkta (I(1)) durağan hale geldikleri ADF ve PP birim kök testleri ile gösterilmiştir. Daha
sonra oluşturulan ARDL formu ile bağımlı değişkenle ile bağımsız değişkenler arasında %5
anlamlılık düzeyinde anlamlı bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Uzun dönem ilişkisine
bakıldığında cari açık ile enerji tüketimi arasında negatif yönlü, cari açık ile ekonomik büyüme
arasında ise pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Kısa dönemde ise ekonomik büyüme ile cari
açık arasında negatif yönlü bir ilişki saptanmıştır. Bu sonuç ekonomik büyüme hedefleri için
belli bir süre cari açığın kontrolünden vazgeçilebileceğini savunan yaklaşımla örtüşmektedir.
Diğer yandan enerji tüketimindeki artışın uzun dönemde cari açık üzerinde negatif etkiye sahip
olması da Türkiye ekonomisinin enerji sektöründe yüksek oranda dışa bağımlı olması nedeniyle
doğal bir sonuçtur
Cari açık ile doğrudan ve etkili bir mücadele yapılmak isteniyorsa ekonomik anlamda yapısal
reformların acilen hayata geçirilmesi gerekmektedir. Sürdürülebilir ve doğru kaynaklardan
beslenen bir ekonomik büyüme trendine girilmesi ve enerjide dışa bağımlılığı azaltacak enerji
sektörü yatırımlarına hız verilerek, enerji tüketiminin cari açığın kaynağı olması durumundan
çıkılabilir.
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ÖZET
Son dönemlerde beşeri sermaye gelişmekte olan ülkelerde önemli bir faktör olmaktadır. Çünkü
beşeri sermayenin temel bileşenlerinden biri olan sağlık harcamaları ekonomik büyümede
etkilidir. Artan sağlık harcamaları, ülke ekonomileri ve sağlık sistemleri içerisinde önemli bir
yer teşkil etmektedir. Sağlık harcamalarının sağlık çıktılarının önemli bir belirleyicisi
olmasından dolayı ülkeler, sağlık harcamalarını verimli bir şekilde kullanarak önemli sağlık
çıktıları elde etmek ve vatandaşlarının sağlık statülerinde iyileştirmeler gerçekleştirmeyi arzu
etmektedir. Bu bağlamda, etkin sağlık harcamasına ulaşmak tüm ülkelerin temel amaçları
arasında gösterilmektedir. Çünkü etkin sağlık harcamasına ulaşmak bir ülkenin ekonomik
olarak da kalkınmasını göstermektedir. Alkol tüketiminin ölümle sonuçlanabilecek ciddi
hastalıkların nedeni olduğu ve bunların sadece sağlığı değil, ekonomiyi ve çevreyi de etkilediği
tüm dünyada bilinen bir gerçektir. Alkol kullanımının yol açtığı sağlık sorunları ve buna
yönelik kamu harcamaları, özellikle sosyal güvenlik kurumlarına önemli bir yük getirmektedir.
Bu anlamda söz konusu sağlık sorunlarını gidermeye yönelik harcamaların önemli bir alternatif
maliyeti de bulunmaktadır. Buradan yola çıkarak araştırmanın temel amacı, BRICS+T
(Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika ve Türkiye) ülkelerinde sağlık harcamaları ile
alkol tüketimi arasında karşılıklı bir nedensellik ilişkisinin olup olmadığının saptanmasıdır. Bu
amaç doğrultusunda çalışmada değişkenlere ait 2000-2019 dönemi verileri Granger
nedensellik testi ile sınanmıştır. Çalışmada elde edilen veriler WORD BANK ve OECD
STAT’tan temin edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Alkol, Sağlık Harcaması, Panel Veri Analizi
DOES ALCOHOL CONSUMPTION AFFECT HEALTH EXPENDITURES? AN
EVALUATION IN TERMS OF BRICS-T COUNTRIES
Summary
Recently, human capital has become an important factor in developing countries. Because
health expenditures, one of the basic components of human capital, are effective in economic
growth. Increasing health expenditures have an important place in national economies and
health systems. Since health expenditures are an important determinant of health outcomes,
countries want to achieve significant health outcomes and improve the health status of their
citizens by using health expenditures efficiently.
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In this context, reaching effective health expenditure is among the main objectives of all
countries. Because reaching effective health expenditure shows the economic development of
a country. It is a well-known fact all over the world that alcohol consumption is the cause of
serious diseases that can result in death and that these affect not only health but also the
economy and the environment. The health problems caused by alcohol use and public
expenditures for this cause a significant burden especially on social security institutions. In this
sense, there is an important alternative cost for the expenditures to eliminate the said health
problems. From this point of view, the main purpose of the research is to determine whether
there is a reciprocal causality relationship between health expenditures and alcohol
consumption in BRICS+T (Brazil, Russia, India, China, South Africa, and Turkey) countries.
For this purpose, the 2000-2019 period data of the variables in the study were tested with the
Granger causality test. The data obtained in the study were obtained from WORD BANK and
OECD STAT.
Keywords: Alcohol, Health Expenditure, Panel Data Analysis
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ÖZET
Rakiplerin atılımlarını önceden fark edebilmek için istenilen istihbarata doğrudan ulaşmak zor
olabilmektedir. Bu istihbarata ise genellikle çeşitli kaynaklardan toplanan verilerin işlenmesi
yoluyla ulaşılabilmektedir. Çalışmanın özünü rekabetçi istihbarat bilgilerinin toplanması için
kaynakların elde edilmesi, rekabet istihbaratı oluşturmak için analitik yöntemler ve istihbarat
bulgularını dağıtmak ve sunmak için yöntemlerin araştırılması oluşturmaktadır. Araştırmada
anket ile veri toplama tekniği kullanılmıştır. Anket, Adana, Ankara, Antalya, Mersin ve
Kahramanmaraş illerine ait Teknokentlerde yazılım firmaları çalışanlarından tesadüfi
örneklem yöntemiyle seçilen 279 yazılım personeline uygulanmıştır. Daha sonra firmaların (1)
rekabetçi istihbarat bilgilerini toplamak için kullanılan kaynakların, (2) rekabetçi istihbaratın
oluşturulması için kullanılan analitik yöntem veya modellerin, (3) rekabetçi istihbarat
bulgularının dağıtımı ve sunumu için kullanılan yöntemlerin kullanım durumlarına göre
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla ANOVA testi yapılmıştır.
Elde edilen temel sonuçlar şu şekildedir: Firmaların rekabetçi istihbarat bilgilerini toplamak
için kullanılan kurumsal web siteleri, araştırma raporları, sergiler/yol gösterileri/fuarlar vb.,
kaynakları hiç kullanmayan, ara sıra kullanan ve her zaman kullanan firma puanları arasında
“her zaman kullananların” lehine anlamlı bir farklılık elde edilmiştir. Yine firmalar tarafından
rekabetçi istihbaratın oluşturulması için kullanılan rakip analizi, müşteri bölümlendirme
analizi, müşteri değer analizi, deneyim eğrisi analizi vb., yöntem veya modelleri hiç
kullanmayan, ara sıra kullanan ve her zaman kullanan firma puanları arasında “her zaman
kullananların” lehine anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Son olarak, rekabetçi istihbarat
bulgularının dağıtımı ve sunumu için kullanılan müşteri/rakip/tedarikçi profilleri, piyasa veya
endüstri denetimleri vb., yöntemleri hiç kullanmayan, ara sıra kullanan ve her zaman kullanan
firma puanları arasında “her zaman kullananların” lehine anlamlı bir farklılık olduğu
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Rekabet İstihbaratı, Rekabet İstihbaratı Toplama, Rakip Analizi, Rekabet
İstihbaratı Dağıtımı
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A RESEARCH ON THE FACT OF COMPETITIVE INTELLIGENCE IN THE HEEL
OF DIFFERENT PARAMETERS
ABSTRACT
It can be difficult to reach the desired intelligence directly in order to be able to notice the
breakthroughs of the competitors in advance. This intelligence can usually be accessed by
processing data collected from various sources. The essence of the work is to obtain resources
for the collection of competitive intelligence information, analytical methods to create
competitive intelligence, and research methods for distributing and presenting intelligence
findings. In the research, data collection technique with a questionnaire was used. The
questionnaire was applied to 279 software personnel selected by random sampling method
from the software companies' employees in the Technopolises of Adana, Ankara, Antalya,
Mersin and Kahramanmaraş provinces. Then, ANOVA test was conducted to determine
whether there is a difference according to the use cases of the companies (1) the sources used
to collect competitive intelligence information, (2) the analytical methods or models used to
generate competitive intelligence, and (3) the methods used for the distribution and
presentation of competitive intelligence findings.
The main results obtained are as follows: A significant difference was found in favor of "always
use" among the scores of companies that never use, occasionally use, and always use resources
such as corporate websites, research reports, exhibitions/road shows/fairs, etc., which are used
to collect competitive intelligence information of companies. Again, there is a significant
difference was found in favor of "always use" among the scores of companies that never use,
occasionally use, and always use resources such as competitor analysis, customer segmentation
analysis, customer value analysis, experience curve analysis, etc., which are used to create
competitive intelligence of companies. Finally, it has been observed that there is a significant
difference was found in favor of "always use" among the scores of companies that never use,
occasionally use, and always use resources such as customer/competitor/supplier profiles,
market or industry audits, etc. which are used to dissemination and presentation of competitive
intelligence findings of companies.
Keywords: Competitive Intelligence, Competitive Intelligence Gathering, Competitor
Analysis, Competitive Intelligence Distribution
1. GİRİŞ
Modern iş ortamında bilgi en önemli kaynaktır. Bu bilgiler rakiplerin pazar payını ve
tekliflerini, harcamalarının düzeyi ve yapısını, ürün ve hizmet kalite-fiyat ilişkilerini, satış
hacmini, faaliyet kapsamını, nakit akışlarını, likiditesini, ödeme gücünü ve karlılığını ifade
eder. Rekabetle ilgili bilgiler günümüzde her şirketin hem taktik hem de stratejik karar
vermesinde kritik bir bileşenidir. Rekabet istihbaratı, taktik ve stratejik karar vermeye kritik
bilgi desteği sağlayarak modern rekabet mücadelesinde yeri doldurulamaz bir araç olarak
görülmektedir (Gračanin ve diğerleri, 2015: 27).
Rekabet istihbaratı ortak bir tanıma ulaşamamış kavramlardan biri olmasından ötürü bazen
ticari istihbarat, bazen de işletme istihbaratı gibi kavramlarla beraber kullanılmaktadır.

861

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES & HUMANITIES
18-19 Sep, 2021 / MUŞ-TURKEY
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https:// www.ispecongress.org/
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

Rekabet istihbaratı işletmelerin rekabet çevresi faktörlerine odaklanan ve işletmenin rekabetçi
gücünü artıracak yapısı içinde yerini almaktadır (Aktepe, 2019: 158).
Rakipler ile ilgili bilgiler yöneticiler için çok önemli olduğundan dolayı rekabet analizlerinin
yapılması, işletmelerin stratejik ve taktik eylemleri açısından da değerli olmaktadır. Rekabet
istihbaratına ilişkin analizler ise, rakiplerin faaliyetleri, kapasiteleri, kaynakları, stratejileri,
yönetim süreçleri ve organizasyonu hakkındaki verilerin değerlendirilmesi şeklinde olmakta
ve bu verilerin analizi, rakiplerin güçlü ve zayıf yönleriyle işletmenin hareketlerine yönelik
rakiplerin olası tepkilerinin belirlemesine destek vermektedir (Özdemir, 2010: 68).
Rekabet istihbaratının geliştirilmesi, entegrasyonu ve uygulanması, müşteriler için değeri
artırma amacına hizmet eder (Gračanin ve diğerleri, 2015:29). Günümüzde rekabet istihbaratı
ve rekabet analizlerine önem verilmesinin yanında işletmelerin rekabet istihbaratı dağıtımına
da ilgi göstermesi gerekmektedir (Özdemir, 2010:68).
Bu amaç doğrultusunda, çalışmada ilk olarak rekabet istihbaratı kavramı ve süreci ele alınmış,
çalışmanın araştırma bölümünde ise firmaların (1) rekabetçi istihbarat bilgilerini toplamak için
kullanılan kaynakların, (2) rekabetçi istihbaratın oluşturulması için kullanılan analitik yöntem
veya modellerin, (3) rekabetçi istihbarat bulgularının dağıtımı ve sunumu için kullanılan
yöntemlerin kullanım durumlarına göre farklılık olup olmadığı incelenmiştir.
Sonuç bölümünde ise, elde edilen bulgular tartışılmakta, rekabet istihbaratı toplama, analiz ve
dağıtımın geliştirilmesi için gerçekleştirilebilecek önlemler sunulmakta ve gelecekte yapılacak
araştırmalar için önerilerde bulunulmaktadır.
Rekabet istihbaratı sürecinin araştırılması üzerine daha önce yapılmış bir araştırmaya
rastlanılmamış olmasından ötürü, bu çalışmanın literatürdeki önemli bir boşluğu kapatacağı
varsayılmaktadır. Araştırmaya dahil olan işletmeler, rekabetçi istihbarat sürecini işletmelerinin
başarısı için önemli bulmaktadırlar ve sürekli bu süreçlerle ilgilenmektedirler. Yakın bir
zamanda, artan rekabetin yoğunluğu ile birlikte istihbarat süreçlerinin de öneminin artacağını
belirtmektedirler.
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Rekabet İstihbaratı Kavramı
1986 yılında kurulan ve merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Rekabet İstihbaratı
Yöneticileri Topluluğu (The Society for Competitive Intelligence Proffessionals-SCIP) rekabet
istihbaratını işletmenin planlarını, kararlarını ve faaliyetlerini etkileyen bilginin toplanması,
analiz edilmesi ve yönetimi için sistematik ve etik bir program oluşturulması olarak ifade eder
(Özdemir, 2010: 68).
Rekabet istihbaratının temel amacı rakiplere karşı stratejik ve taktik üstünlük oluşturmak
olmaktadır. Bu üstünlüğün oluşturulabilmesi için işletmenin “kendisini”, “rakiplerini”,
“müşterilerini”, “dünyayı”, “pazarı” ve “olası gelişmeleri” bilmesi ve öngörebilmesi şarttır.
Bütün istihbarat süreci “tezlerle hayatın gerçekliği arasındaki çelişkiyi” çözme amacına
yönelik olmaktadır (Aktepe, 2019: 158).
Rekabet istihbaratının bazı temel özellikleri şu şekilde sıralanabilir (Aktepe, 2019: 160):
• Rekabet istihbaratı karar almayı kolaylaştırıcı bir destek sistemi olarak düşünülmelidir ve bu
yönde yapılmalıdır. Gelen tüm veriler ham haliyle değil, bir süzgeçten geçirildikten sonra
dikkate alınmalıdır.
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• Gelen istihbaratlar rekabet içeriklidir yani işletmenin rakiplerinin önüne çıkmasını sağlayıcı
bir özellik taşır. Bu tür veriler işletmelerin tüm çevre unsurlarından elde edilebilir ama önemli
olan rekabetçi yapıyı sağlamasıdır.
• Rekabet istihbaratı süreci sistematik bir süreçtir. Açıkça, toplanan verilerin sonucunda elde
edilen bilgiler işletmelerde bir fayda sağlamalı ve bu fayda, tüm istihbarat faaliyetlerinin ortaya
çıkardığı maliyetlerin üzerinde olmalıdır. Bu durum, işin sürdürülebilir olmasının da temel
gerekçesini vurgular.
• Rekabet istihbaratı işletmelerin rekabet sürecinde avantaj sağlayacağı bilgilerin elde
edilmesine yöneliktir. İşletmelerin rekabetçi gücünü artırmayacak verilerin elenmesi ve sürece
dahil edilmemesi gerekir. Bundan ötürü işletmelerin rekabetini etkileyen tüm çevre unsurları
bu sürece dahil olması gerektiği belirtilmektedir.
• Etik ve ahlaki sınırların dışında bilgi ve veri toplamaya yönelik istihbarat çalışmaları rekabet
istihbaratının sınırları dışında sayılmaktadır. Rekabet istihbaratı açık veriler üzerinden yapılan
bir istihbarattır.
Rekabet istihbaratı kavramı sadece işletmeler ve işletme yöneticileri için önem arz etmez.
İşletmelerle beraber, ülkeler de siyasal iktidarın belirlediği kısa, orta ve uzun vadeli hedefler
doğrultusunda rekabet istihbaratına sahip olmayı ister. Böylelikle, ulusal ve uluslararası
hedeflere ulaşmada rekabet istihbaratı büyük önem arz eder (Akdeve ve Benli, 2020:3).
2.2. Rekabet İstihbaratı Süreci
Rekabet istihbaratı süreci, birbirini takip eden ve bir sonraki aşamaya geçmeden önce her adımı
tamamlayan çeşitli adımlar halinde sınıflandırılan kilit alanlardan oluşan döngüsel bir süreçtir
(Kruger, 2010: 53).
Rekabet istihbaratı sürecinde yerine getirilen temel faaliyetler veri toplama, analiz ve
dağıtımdır. Rekabet istihbaratı süreci işlevlerinin bir süreç olarak değerlendirilmesinin altında
yatan düşünce, üretilen ve yöneticilere dağıtılan istihbaratın yöneticilerde yeni istihbarat
ihtiyacı doğurması ve bu durumun tekrar veri toplamayı gerektirmesi olmaktadır. Böylelikle,
rekabet istihbaratı süreci süreklilik kazanacaktır.
Rekabet istihbaratı sürecini oluşturan başlıca aşamalar şu şekilde açıklanmaktadır (Seviçin,
2005:185).
1) Veri Toplama Aşaması
Veri toplama aşaması, istihbarata dönüştürülecek verilerin toplanması aşaması sayılmaktadır.
İhtiyaçların belirlenmesi yoluyla, zaman, finansal, organizasyonel, bilgilendirici ve yasal
konular gibi kısıtlamalara bağlı olarak kaynaklar tanımlanabilir (Kruger, 2010: 53). Rekabet
istihbaratı sürecinde veri toplamak amacıyla başvurulacak kaynaklar işletme dışı ve işletme içi
kaynaklar olabilir. Başlıca işletme dışı veri kaynakları; kitap, dergi, gazete, radyo, televizyon,
ticari yayınlar, konferanslar, internet, veri tabanı, satıcılar, tüketiciler, rakipler vb.dir. Rekabet
istihbaratı, işletme dışı kaynaklardan veri toplamayı yasal ve ahlaki olarak yerine getirir. Elde
edilemeyen kısım, iyi bir analizle çıkarım yapılarak oluşturulabilir (Seviçin, 2005:185).
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2) Analiz ve Yorum Aşaması
Analiz ve yorum aşaması, "gerçek" istihbaratın oluşturulduğu, kısacası bilgilerin stratejik ve
taktiksel kararlarla eyleme dönüştürüldüğü yerdir (Dishman ve Calof, 2007:769). Analiz
faaliyetleri, içindeki kalıpları, ilişkileri veya anormallikleri belirlemek için toplanan verileri
analiz etmeyi içerir (Bose, 2007:513). Rekabet istihbaratı açısından analiz, ilgili gerçekleri ve
bunlar arasındaki önemli ilişkileri belirleyerek, önemli bulgular ve sonuçlar çıkartmak için
verilerin sistematik incelemeye tabi tutulması amacını taşır. Bu ana faaliyet genellikle pazar
araştırması veya ürün geliştirmeden elde edilen çıktılara dayanan süreçtir (Kruger, 2010: 53).
Çeşitli analiz tekniklerini kullanarak; verilerin önemlendirilmesi, veriler arasında bağlantılar
kurulması ve bunlara bağlı bir senaryo üretilmesi analiz aşamasının temel özelliğini gösterir.
Bu aşama çeşitli analiz tekniklerinin kullanımını gerektirmekle birlikte, önemli ölçüde
düşünme, yargılama, sentezleme, sezme gibi bilişsel yeteneklerin kullanımına da ihtiyaç duyar.
Bu sebeple, analiz, tamamen bilimsel bir aşama değil, bunun yanında sanatsal bir aşama da
sayılmaktadır. Rekabet istihbaratı analiz aşamasında kullanılan standart teknikler
bulunmamaktadır. Kullanılan teknikler amaca ve spesifik durumlara göre değişim
göstermektedir (Herring, 1998). Bu tekniklerden yaygın olarak kullanılanlar arasında; rakipler
profili, finansal analiz, SWOT analizi, savaş oyunları, kazan-kaybet analizi ve senaryo
geliştirme örnek gösterilebilir (The Pine Ridge ve T.W. Powell Co., 1998; Akt.Seviçin,
2005:186).
3) İstihbaratın Dağıtımı Aşaması
İstihbaratın dağıtımı aşaması, kullanıcıların faydalı bulacağı istihbaratı üreten rekabet
istihbaratı sürecindeki son fakat en önemli adımdır (Wolter, 2011:206-207). Rekabet istihbaratı
analiz aşamasından sonra, üretilen istihbaratın yöneticilere dağıtımı aşamasıdır. Bu aşamada,
dağıtılan istihbaratın zamanlı, güvenilir, doğru ve öz olması istenir. Yöneticilerin bu sistemin
ürettiği istihbarata güven duyması için en azından, sistemin işleyişi ve kullanılan yöntem ve
teknikler hakkında bilgilendirilmeleri şarttır. Bunun yanı sıra, istihbaratın kimlere ve nasıl
dağıtılacağı da önemli konular arasındadır. Rekabet istihbaratı esas olarak üst kademe
yöneticiler için tasarlanmakla birlikte, ihtiyaç duyan diğer yöneticiler ve çalışanlar için de
işlemektedir. İstihbaratın kimlere dağıtılacağı kullanılacak dağıtım araçlarını da
etkilemektedir. Çeşitli dağıtım araçları bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; kişisel iletişim,
toplantı, sunuş, raporlar, duyurular, e-posta, intranet ve ilan panosudur. İstihbarat dağıtıldıktan
sonra, genellikle, kullanıcılar yeni istihbarat talebinde bulunurlar. Bundan dolayı, veri toplama
aşaması yeniden başlamış ve bu faaliyetler sürekli devam eden bir sürece dönüşmüş olur. Bu
aşamada, yöneticinin istihbaratı kullanıp kullanmadığı, kullandı ise bir yarar sağlayıp
sağlamadığına bakmak gerekmektedir (Seviçin, 2005:186-187).
3. YÖNTEM
Bu çalışmanın ana kütlesini; Adana, Ankara, Antalya, Mersin ve Kahramanmaraş illerinde
bulunan Teknokentlerde faaliyet gösteren yazılım firmaları çalışanları oluşturmuştur.
Araştırmanın örneklemini ise toplam 279 yazılım çalışanı oluşturmuştur. Katılımcıların
%17,9’u kadın, %82,1’i kadındır. Yaş dağılımlarına göre ise %58,4’ü 20-30, %38,4’ü 31-45,
%3,2’si 46-60 yaş aralığında olduğu görülmektedir.
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Araştırmaya katılanların %48’i evli, %52’si ise bekardır. Eğitim durumlarına göre inceleme
yapıldığında katılımcıların çoğunluğunun (%84,2) üniversite mezunu olduğu görülmektedir.
Araştırmaya katılanların %42,3’ü bilgisayar mühendisliği, %11,1’i bilgisayar programcılığı,
%6,8’i yazılım mühendisliği, %5'i elektrik elektronik mühendisliği, %5’i bilgisayar ve öğretim
teknolojileri, %2,9’u yönetim ve bilişim sitemleri, %26,9’u ise diğer bölümlerden mezundur.
Katılımcıların firmadaki pozisyonlarına göre inceleme yapıldığında, %5,4’ü CEO, %1,4’ü
CIO, %10,8’i departman müdürü, %82,4’ü ise diğer pozisyonlarda çalışmaktadırlar.
Bu çalışmada veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Anket dört bölümden
oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek amacı ile ifadeler
yer almaktadır. İkinci bölümde firmaların rekabetçi istihbarat bilgileri toplarken kullandıkları
kaynakları belirlemek amacıyla, üçüncü bölümde firmaların rekabetçi istihbaratı oluşturmak
için kullandıkları analitik yöntem ve modelleri belirlemek amacıyla ve son olarak dördüncü
bölümde ise firmaların istihbarat bulgularını dağıtmak ve sunmak için kullandıkları yöntemleri
belirlemek amacıyla ölçekler yer almaktadır. İlki ve sonuncusunun 12, ikincisinin ise 22 olmak
üzere toplamda 46 ifadeden oluşan her üç ölçek Kruger (2010) tarafından yazılan doktora
tezinden alınmıştır.
4. BULGULAR
4.1. Firmaların Rekabetçi İstihbarat Bilgileri Toplarken Kullandıkları Kaynaklara
Yönelik Bulgular
Firmaların 18’i (%6,8) hiç kullanmazken, 80’i (%30,1) ara sıra, 168’i (%63,2) ise kurumsal
web sitelerini her zaman kullandıklarını belirtmişlerdir. Bilgi toplamak için araştırma
raporlarını firmaların 46’sı (%17,8) hiç, 98’i (%37,8) ara sıra, 115’i (%44,4) ise her zaman
kullanmıştır. Firmalar tarafından rekabetçi istihbarat bilgilerini toplamak için kullanılan diğer
kaynakları ortalama değerler üzerinden yorumlayarak şu şekilde değerlendirilebilir:
Katılımcıların verdiği cevaplara göre – sergiler/yol gösterileri/fuarlar (1,874), müşteriler
(1,479), satış departmanı (1,693), promosyon malzemesi (1,907), rakip ürünlerin analizi
(1,684), kurumsal yıllık/üç aylık raporlar (1,733), dağıtımcılar (1,978), tedarikçiler (1,866),
internet (1,439), endüstri süreli yayınların ara sıra kullanılan kaynaklar olduğu görülmektedir
(Tablo 1).
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Tablo 1: Firmaların Rekabetçi İstihbarat Bilgilerini Toplamak İçin Kullandıkları Kaynaklara
Göre Dağılımı
Ara sıra
Her zaman
Hiç kullanmayız
kullanırız
kullanırız
Ort.
S.S.
n
%
n
%
n
%
18
6,8
80
30,1
168
63,2
1,436
0,6186
Kurumsal Web Siteleri
46
17,8
98
37,8
115
44,4
1,734
0,7435
Araştırma Raporları
Sergiler/Yol
55
21,1
118
45,2
88
33,7
1,874
0,7307
gösterileri/Fuarlar
24
9,0
80
30,0
163
61,0
1,479
0,6565
Müşteriler
50
18,9
83
31,4
131
49,6
1,693
0,7705
Satış Departmanı
79
28,3
122
43,7
78
28,0
2,004
0,7515
Endüstri Süreli Yayınları
63
24,3
109
42,1
87
33,6
1,907
0,7668
Promosyon Malzemesi
34
12,8
114
42,9
118
44,4
1,684
0,6881
Rakip Ürünlerin Analizi
Kurumsal Yıllık/Üç
46
17,6
100
38,2
116
44,3
1,733
0,7410
Aylık Raporlar
69
24,7
135
48,4
75
26,9
1,978
0,7194
Dağıtımcılar
62
23,8
102
39,1
97
37,2
1,866
0,7704
Tedarikçiler
25
9,5
66
25,0
173
65,5
1,439
0,6613
İnternet
4.2. Firmaların Rekabetçi İstihbaratı Oluşturmak İçin Kullandıkları Analitik Yöntemler
veya Modellere Yönelik Bulgular
İlk olarak firmalara rekabetçi istihbaratı oluşturmak için kör nokta analizini ne sıklıkla
kullandıkları sorulmuştur. Firmaların 79’u (%28,3) kör nokta analizini hiç kullanmadığını
belirtirken, 116’sı (%41,6) ara sıra kullandığını, 84’ü (%30,1) ise her zaman kullandığını
belirtmiştir. Dağılım ortalamasına bakıldığında (1,982) ise firmaların bu analitik yöntemi ara
sıra kullandığını söyleyebiliriz. Rakip analizi yönteminin ortalama değerleri (1,616)
değerlendirildiğinde firmalar tarafından ara sıra kullanılan rekabetçi istihbaratı oluşturan
yöntem olduğu görülmektedir (Tablo 2).
Kullanılan diğer analitik yöntemler veya modellerin ortalama değerleri göz önünde
bulundurularak değerlendirilme yapıldığında ortaya şu sonuçlar çıkabilir: Müşteri
bölümlendirme analizi (1,727), müşteri değer analizi (1,703), finansal analiz ve değerleme
(1,783), fonksiyonel yetenek ve kaynak analizi (1,748), senaryo analizi (1,802), SWOT analizi
(1,889) gibi analitik yöntemler veya modellerin diğerlerine göre firmalar tarafından daha fazla
tercih edildiği görülse de ortalama değerlerinin “ara sıra kullanılan” yöntemler veya modeller
arasında yer aldığı ortaya çıkmaktadır.
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Deneyim eğrisi analizi (1,924), GAP analizi (2,085), büyüme vektör analizi (2,018), endüstri
analizi (2,007), sorun analizi (1,817), makro-çevresel (STEEP) analizi (2,064), yönetim profili
oluşturma (1,968), patent analizi (1,993), paydaş analizi (1,933), stratejik grup analizi (1,867),
sürdürülebilir büyüme hızı (1,877) ve değer zinciri analizi (1,989) gibi analitik yöntemler veya
modellerin diğer yöntem veya modellere göre firmalar tarafından daha fazla tercih edildiği ve
ortalama değerlerinin de “ara sıra kullanılan” yöntemler veya modeller arasında bulunduğu
anlaşılmaktadır (Tablo 2).
Tablo 2: Firmaların Rekabetçi İstihbaratı Oluşturmak İçin Kullandıkları Analitik Yöntemler
veya Modellere Göre Dağılımı
Ara sıra
Her zaman
Hiç kullanmayız
kullanırız
kullanırız
Ort.
S.S.
n
%
n
%
n
%
79
28,3
116
41,6
84
30,1
1,982
0,7655
Kör Nokta Analizi
27
10,5
105
40,7
126
48,8
1,616
0,6690
Rakip Analizi
Müşteri Bölümlendirme
41
16,2
102
40,3
110
43,5
1,727
0,7242
Analizi
39
15,2
102
39,8
115
44,9
1,703
0,7179
Müşteri Değer Analizi
60
24,0
111
44,4
79
31,6
1,924
0,7433
Deneyim Eğrisi Analizi
Finansal Analiz ve
54
21,3
90
35,6
109
43,1
1,783
0,7742
Değerleme
Fonksiyonel Yetenek ve
47
18,5
96
37,8
111
43,7
1,748
0,7488
Kaynak Analizi
86
34,7
97
39,1
65
26,2
2,085
0,7773
GAP Analizi
Genel Elektrikli İş
96
38,4
92
36,8
62
24,8
2,136
0,7848
Ekranı Matrisi
79
28,3
126
45,2
74
26,5
2,018
0,7416
Büyüme Vektör Analizi
77
27,6
127
45,5
75
26,9
2,007
0,7394
Endüstri Analizi
44
17,5
118
46,8
90
35,7
1,817
0,7074
Sorun Analizi
Makro-çevresel (STEEP)
87
34,8
92
36,8
71
28,4
2,064
0,7940
Analizi
Yönetim Profili
73
26,2
124
44,4
82
29,4
1,968
0,7460
Oluşturma
74
26,5
129
46,2
76
27,2
1,993
0,7345
Patent Analizi
59
23,5
96
38,2
96
38,2
1,853
0,7734
Ürün Yaşam döngüsü
56
22,2
90
35,7
106
42,1
1,802
0,7784
Senaryo Analizi
66
26,1
104
41,1
83
32,8
1,933
0,7660
Paydaş Analizi
62
24,3
97
38,0
96
37,6
1,867
0,7773
Stratejik Grup Analizi
Sürdürülebilir Büyüme
60
23,8
101
40,1
91
36,1
1,877
0,7658
Hızı
68
26,9
89
35,2
96
37,9
1,889
0,7991
SWOT Analizi
71
25,4
134
48,0
74
26,5
1,989
0,7221
Değer Zinciri Analizi
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4.3. Firmaların İstihbarat Bulgularını Dağıtmak ve Sunmak İçin Kullandıkları
Yöntemlere Yönelik Bulgular
İlk olarak firmalara sahip oldukları rekabetçi istihbaratı doğrultusunda müşteri/rakip/tedarikçi
profilleri hangi sıklıkla kullandıklarına ilişkin sorulan soruya yanıt olarak; firmaların 37’si
(%41,6) müşteri/rakip/tedarikçi profillerini hiç kullanmazken, 91’i (%35,3) ara sıra
kullandığını, 130’u (%50,4) ise her zaman kullandığı belirtmiştir. Firmalar tarafından her
zaman kullanılan dağıtım ve sunmak için kullanılan yöntemlere teknik değerlendirmeler
(1,660), raporlar (1,645), sunumlar (1,745), merkezi veri tabanı (1,764), rakip kıyaslama
(1,631), e-posta (1,591), kişisel teslimat (1,737) örnek verilebilir. Piyasa veya endüstri
denetimleri (1,819), uyarı uyarıları (1,900), brifingler (1,782) gibi dağıtım ve sunuş yöntemleri
ise firmalar tarafından ara sıra kullanılmaktadır (Tablo3).
Tablo 3: Firmaların İstihbarat Bulgularını Dağıtmak ve Sunmak İçin Kullandıkları
Yöntemlere Göre Dağılımı
Ara sıra
Her zaman
Hiç kullanmayız
kullanırız
kullanırız
Ort.
n
%
n
%
N
%
Müşteri / Rakip /
37
14,3
91
35,3
130
50,4
1,640
Tedarikçi Profilleri
Piyasa veya Endüstri
50
19,7
108
42,5
96
37,8
1,819
Denetimleri
32
12,5
105
41,0
119
46,5
1,660
Teknik Değerlendirmeler
36
14,1
93
36,3
127
49,6
1,645
Raporlar
49
19,2
92
36,1
114
44,7
1,745
Sunumlar
52
20,5
90
35,4
112
44,1
1,764
Merkezi Veri Tabanı
31
12,2
99
38,8
125
49,0
1,631
Rakip Kıyaslama
57
22,7
112
44,6
82
32,7
1,900
Uyarı Uyarıları
31
12,2
88
34,6
135
53,1
1,591
E-posta
46
18,0
96
37,6
113
44,3
1,737
Kişisel Teslimat
45
17,9
107
42,5
100
39,7
1,782
Brifingler
54
21,5
99
39,4
98
39,0
1,825
Bültenler

S.S.
0,7207
0,7377
0,6901
0,7158
0,7593
0,7695
0,6912
0,7389
0,6984
0,7461
0,7279
0,7597

4.4. Varyans Analizi Sonuçları
Tablo 4’te firmaların rekabetçi istihbarat bilgilerini toplamak için kullanılan kaynakların
kullanım durumlarına ilişkin ANOVA sonuçları incelendiğinde, kurumsal web siteleri,
araştırma raporları, sergiler/yol gösterileri/fuarlar, satış departmanı, endüstri süreli yayınları,
promosyon malzemesi, rakip ürünlerin analizi, kurumsal yıllık/üç aylık raporlar, dağıtımcılar
ve tedarikçiler kaynaklarını hiç kullanmayan, ara sıra kullanan ve her zaman kullanan firma
puanları arasında “her zaman kullananların” lehine anlamlı bir farklılık elde edilmiştir
(p<0,05). Müşteriler ve internet kaynaklarının kullanım durumlarına göre ise istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir (p>0,05).
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Tablo 4: Rekabetçi İstihbarat Bilgilerini Toplanmak İçin Kullanılan Kaynakların Kullanım
Durumlarına İlişkin ANOVA Sonuçları
1. Rekabetçi İstihbarat Bilgilerinin toplanması için Kurumsal Web Siteleri önemli
kaynaklardır ve bizim kullanma durumumuz:
Kullanım durumuna göre
firma grupları

Sayı

Aritmetik
Ortalama

Standart
Sapma

Hiç kullanılmayanlar

18

2,20

,78

Ara sıra kullanılanlar

80

2,50

,88

Her zaman kullanılanlar

168

3,24

1,05

F

14,177

p

,000

2. Rekabetçi İstihbarat Bilgilerinin toplanması için Araştırma Raporları önemli
kaynaklardır ve bizim kullanma durumumuz:
Kullanım durumuna göre
firma grupları

Sayı

Aritmetik
Ortalama

Standart
Sapma

Hiç kullanılmayanlar

46

2,09

,76

Ara sıra kullanılanlar

98

2,30

,74

Her zaman kullanılanlar

115

3,06

,96

F

25,069

p

,000

7. Rekabetçi İstihbarat Bilgilerinin toplanması için Promosyon Malzemesi
önemli kaynaktır ve bizim kullanma durumumuz:
Kullanım durumuna göre
firma grupları

Sayı

Aritmetik
Ortalama

Standart
Sapma

Hiç kullanılmayanlar

63

2,20

,83

Ara sıra kullanılanlar

109

2,28

,85

Her zaman kullanılanlar

87

2,77

,85

F

p

9,702

,000

8. Rekabetçi İstihbarat Bilgilerinin toplanması için Rakip Ürünlerin Analizi
önemli kaynaktır ve bizim kullanma durumumuz:
Kullanım durumuna göre
firma grupları

Sayı

Aritmetik
Ortalama

Standart
Sapma

Hiç kullanılmayanlar

34

2,07

,77

Ara sıra kullanılanlar

114

2,46

,84

Her zaman kullanılanlar

118

3,01

,98

F

p

19,098

,000

3. Rekabetçi İstihbarat Bilgilerinin toplanması için Sergiler/Yol gösterileri/Fuarlar
önemli kaynaklardır ve bizim kullanma durumumuz:
Kullanım durumuna göre
Aritmetik
Standart
Sayı
F
p
firma grupları
Ortalama
Sapma
Hiç kullanılmayanlar
55
2,28
,83
Ara sıra kullanılanlar
118
2,29
,87
4,359
,014
Her zaman kullanılanlar
88
2,67
,89

9. Rekabetçi İstihbarat Bilgilerinin toplanması için Kurumsal Yıllık/Üç Aylık
Raporlar önemli kaynaklardır ve bizim kullanma durumumuz:
Kullanım durumuna göre
Aritmetik
Standart
Sayı
F
p
firma grupları
Ortalama
Sapma
Hiç kullanılmayanlar
46
2,08
,75
Ara sıra kullanılanlar
100
2,40
,88
19,109
,000
Her zaman kullanılanlar
116
2,95
,84

4. Rekabetçi İstihbarat Bilgilerinin toplanması için Müşteriler önemli kaynaklardır
ve bizim kullanma durumumuz:
Kullanım durumuna göre
Aritmetik
Standart
Sayı
F
p
firma grupları
Ortalama
Sapma

10. Rekabetçi İstihbarat Bilgilerinin toplanması için Dağıtımcılar önemli
kaynaklardır ve bizim kullanma durumumuz:
Kullanım durumuna göre
Aritmetik
Standart
Sayı
F
p
firma grupları
Ortalama
Sapma

Hiç kullanılmayanlar

24

2,29

,86

Ara sıra kullanılanlar

80

2,38

,82

Her zaman kullanılanlar

163

2,75

1,03

2,97

,053

5. Rekabetçi İstihbarat Bilgilerinin toplanması için Satış Departmanı önemli
kaynaktır ve bizim kullanma durumumuz:
Kullanım durumuna göre
firma grupları

Sayı

Aritmetik
Ortalama

Standart
Sapma

Hiç kullanılmayanlar
Ara sıra kullanılanlar

50
83

2,04
2,41

,87
,77

Her zaman kullanılanlar

131

2,68

,95

Sayı

Aritmetik
Ortalama

Standart
Sapma

F

p

5,75

,004

Hiç kullanılmayanlar

79

2,07

,75

Ara sıra kullanılanlar

122

2,35

,86

Her zaman kullanılanlar

78

2,64

,92

869

F

8,571

69

2,35

1,00

Ara sıra kullanılanlar

135

2,18

,74

Her zaman kullanılanlar

75

2,70

,87

8,500

,000

11. Rekabetçi İstihbarat Bilgilerinin toplanması için Tedarikçiler önemli
kaynaklardır ve bizim kullanma durumumuz:

6. Rekabetçi İstihbarat Bilgilerinin toplanması için Endüstri Süreli Yayınları
önemli kaynaklardır ve bizim kullanma durumumuz:
Kullanım durumuna göre
firma grupları

Hiç kullanılmayanlar

p

,000

Kullanım durumuna göre
firma grupları

Sayı

Aritmetik
Ortalama

Standart
Sapma

Hiç kullanılmayanlar
Ara sıra kullanılanlar

62
102

2,07
2,32

,72
,78

Her zaman kullanılanlar

97

2,95

,72

F

p

23,053

,000

12. Rekabetçi İstihbarat Bilgilerinin toplanması için İnternet önemli kaynaktır ve
bizim kullanma durumumuz:
Kullanım durumuna göre
firma grupları

Sayı

Aritmetik
Ortalama

Standart
Sapma

Hiç kullanılmayanlar

25

2,34

,85

Ara sıra kullanılanlar

66

2,30

,82

Her zaman kullanılanlar

173

2,57

1,09

F

p

,957

,385
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Tablo 5’te firmaların rekabetçi istihbaratın oluşturulması için kullanılan analitik yöntem veya
modellerin kullanım durumlarına ilişkin ANOVA sonuçları incelendiğinde, rakip analizi,
müşteri bölümlendirme analizi, müşteri değer analizi, deneyim eğrisi analizi, finansal analiz ve
değerleme, büyüme vektör analizi, sorun analizi, makro-çevresel (STEEP) analizi, yönetim
profili oluşturma, patent analizi, ürün yaşam döngüsü, senaryo analizi, paydaş analizi, stratejik
grup analizi, sürdürülebilir büyüme hızı, SWOT analizi ve değer zinciri analizi yöntem veya
modellerini hiç kullanmayan, ara sıra kullanan ve her zaman kullanan firma puanları arasında
“her zaman kullananların” lehine anlamlı bir farklılık elde edilmiştir (p<0,05). Kör nokta
analizi, fonksiyonel yetenek ve kaynak analizi, GAP analizi, genel elektrikli iş ekranı matrisi
ve endüstri analizi analitik yöntem veya modellerinin kullanım durumlarına göre ise
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir (p>0,05).
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Tablo 5: Rekabetçi İstihbaratın Oluşturulması İçin Kullanılan Analitik Yöntem veya
Modellerin Kullanım Durumlarına İlişkin ANOVA Sonuçları
1. Rekabetçi İstihbaratın Oluşturulması için kullanılan Kör Nokta Analizi önemli
analitik yöntem veya modeldir ve bizim kullanma durumumuz:
Kullanım durumuna göre
Aritmetik
Standart
Sayı
F
p
firma grupları
Ortalama
Sapma
Hiç kullanılmayanlar
79
2,31
,99
Ara sıra kullanılanlar
116
2,26
,82
2,533
,081
Her zaman kullanılanlar
84
2,54
,80
2. Rekabetçi İstihbaratın Oluşturulması için kullanılan Rakip Analizi önemli
analitik yöntem veya modeldir ve bizim kullanma durumumuz:
Kullanım durumuna göre
Aritmetik
Standart
Sayı
F
p
firma grupları
Ortalama
Sapma
Hiç kullanılmayanlar
27
2,18
,82
Ara sıra kullanılanlar
105
2,47
,87
7,377
,001

12. Rekabetçi İstihbaratın Oluşturulması için kullanılan Sorun Analizi önemli
analitik yöntem veya modeldir ve bizim kullanma durumumuz:
Kullanım durumuna göre
Aritmetik
Standart
Sayı
F
p
firma grupları
Ortalama
Sapma
Hiç kullanılmayanlar
44
2,14
,90
Ara sıra kullanılanlar
118
2,35
,81
10,763
,000
Her zaman kullanılanlar
90
2,87
,88
13. Rekabetçi İstihbaratın Oluşturulması için kullanılan Makro-çevresel (STEEP)
Analizi önemli analitik yöntem veya modeldir ve bizim kullanma durumumuz:
Kullanım durumuna göre
Aritmetik
Standart
Sayı
F
p
firma grupları
Ortalama
Sapma
Hiç kullanılmayanlar
87
2,24
,93
Ara sıra kullanılanlar
92
2,28
,79
3,778
,024

Her zaman kullanılanlar

Her zaman kullanılanlar

126

2,80

,98

3. Rekabetçi İstihbaratın Oluşturulması için kullanılan Müşteri Bölümlendirme
Analizi önemli analitik yöntem veya modeldir ve bizim kullanma durumumuz:
Kullanım durumuna göre
Aritmetik
Standart
Sayı
F
p
firma grupları
Ortalama
Sapma
Hiç kullanılmayanlar
41
2,19
,91
Ara sıra kullanılanlar

102

2,33

,73

Her zaman kullanılanlar

110

2,95

,94

12,321

,000

71

2,58

,92

14. Rekabetçi İstihbaratın Oluşturulması için kullanılan Yönetim Profili Oluşturma
önemli analitik yöntem veya modeldir ve bizim kullanma durumumuz:
Kullanım durumuna göre
Aritmetik
Standart
Sayı
F
p
firma grupları
Ortalama
Sapma
Hiç kullanılmayanlar
73
2,10
,90
Ara sıra kullanılanlar

124

2,39

,81

Her zaman kullanılanlar

82

2,58

,88

6,453

,002

4. Rekabetçi İstihbaratın Oluşturulması için kullanılan Müşteri Değer Analizi
önemli analitik yöntem veya modeldir ve bizim kullanma durumumuz:
Kullanım durumuna göre
Aritmetik
Standart
Sayı
F
p
firma grupları
Ortalama
Sapma
Hiç kullanılmayanlar
39
2,16
,82
12,670
,000
Ara sıra kullanılanlar
102
2,38
,85
Her zaman kullanılanlar
115
2,95
,87

15. Rekabetçi İstihbaratın Oluşturulması için kullanılan Patent Analizi önemli
analitik yöntem veya modeldir ve bizim kullanma durumumuz:
Kullanım durumuna göre
Aritmetik
Standart
Sayı
F
p
firma grupları
Ortalama
Sapma
Hiç kullanılmayanlar
74
2,16
,87
4,088
,018
Ara sıra kullanılanlar
129
2,35
,82
Her zaman kullanılanlar
76
2,57
,93

5. Rekabetçi İstihbaratın Oluşturulması için kullanılan Deneyim Eğrisi Analizi
önemli analitik yöntem veya modeldir ve bizim kullanma durumumuz:

16. Rekabetçi İstihbaratın Oluşturulması için kullanılan Ürün Yaşam Döngüsü
önemli analitik yöntem veya modeldir ve bizim kullanma durumumuz:

Kullanım durumuna göre
firma grupları
Hiç kullanılmayanlar

60

Aritmetik
Ortalama
2,18

Ara sıra kullanılanlar

111

2,31

,78

Her zaman kullanılanlar

79

2,71

,92

Sayı

Standart
Sapma
,90

F

6,839

p

,001

6. Rekabetçi İstihbaratın Oluşturulması için kullanılan Finansal Analiz ve
Değerleme önemli analitik yöntem veya modeldir ve bizim kullanma durumumuz:
Kullanım durumuna göre
firma grupları
Hiç kullanılmayanlar

54

Aritmetik
Ortalama
2,16

Standart
Sapma
,81

Ara sıra kullanılanlar

90

2,44

,84

Her zaman kullanılanlar

109

2,70

,97

Sayı

F

7,647

p

,001

7. Rekabetçi İstihbaratın Oluşturulması için kullanılan Fonksiyonel Yetenek ve
Kaynak Analizi önemli analitik yöntem veya modeldir ve bizim kullanma
durumumuz:
Kullanım durumuna göre
Aritmetik
Standart
Sayı
F
p
firma grupları
Ortalama
Sapma
Hiç kullanılmayanlar
47
2,27
,92
Ara sıra kullanılanlar

96

2,38

,75

Her zaman kullanılanlar

111

2,61

,99

871

2,580

,078

Kullanım durumuna göre
firma grupları
Hiç kullanılmayanlar

59

Aritmetik
Ortalama
2,17

Ara sıra kullanılanlar

96

2,39

,79

Her zaman kullanılanlar

96

2,69

,98

Sayı

Standart
Sapma
,86

F

p

6,518

,002

17. Rekabetçi İstihbaratın Oluşturulması için kullanılan Senaryo Analizi önemli
analitik yöntem veya modeldir ve bizim kullanma durumumuz:
Kullanım durumuna göre
firma grupları
Hiç kullanılmayanlar

56

Aritmetik
Ortalama
2,16

Standart
Sapma
,80

Ara sıra kullanılanlar

90

2,36

,86

Her zaman kullanılanlar

106

2,78

,96

Sayı

F

p

9,866

,000

18. Rekabetçi İstihbaratın Oluşturulması için kullanılan Paydaş Analizi önemli
analitik yöntem veya modeldir ve bizim kullanma durumumuz:
Kullanım durumuna göre
firma grupları
Hiç kullanılmayanlar

Sayı
66

Aritmetik
Ortalama
2,20

Standart
Sapma
,95

Ara sıra kullanılanlar

104

2,35

,84

Her zaman kullanılanlar

83

2,60

,89

F

p

3,914

,021
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8. Rekabetçi İstihbaratın Oluşturulması için kullanılan GAP Analizi önemli
analitik yöntem veya modeldir ve bizim kullanma durumumuz:
Kullanım durumuna göre
firma grupları

Sayı

Aritmetik
Ortalama

Standart
Sapma

Hiç kullanılmayanlar

86

2,32

1,03

Ara sıra kullanılanlar

97

2,32

,77

Her zaman kullanılanlar

65

2,49

,89

19. Rekabetçi İstihbaratın Oluşturulması için kullanılan Stratejik Grup Analizi
önemli analitik yöntem veya modeldir ve bizim kullanma durumumuz:

F

p

Kullanım durumuna göre
firma grupları

Sayı

Aritmetik
Ortalama

Standart
Sapma

Hiç kullanılmayanlar

62

2,14

,87

1,050

,351

Ara sıra kullanılanlar

97

2,42

,85

Her zaman kullanılanlar

96

2,62

,88

F

p

6,169

,002

9. Rekabetçi İstihbaratın Oluşturulması için kullanılan Genel Elektrikli İş Ekranı
Matrisi önemli analitik yöntem veya modeldir ve bizim kullanma durumumuz:

20. Rekabetçi İstihbaratın Oluşturulması için kullanılan Sürdürülebilir Büyüme
Hızı önemli analitik yöntem veya modeldir ve bizim kullanma durumumuz:

Kullanım durumuna göre
Aritmetik
Standart
Sayı
F
p
firma grupları
Ortalama
Sapma
Hiç kullanılmayanlar
96
2,34
,96
Ara sıra kullanılanlar
92
2,33
,78
,510
,601
Her zaman kullanılanlar
62
2,45
,93
10. Rekabetçi İstihbaratın Oluşturulması için kullanılan Büyüme Vektör Analizi
önemli analitik yöntem veya modeldir ve bizim kullanma durumumuz:
Kullanım durumuna göre
Aritmetik
Standart
Sayı
F
p
firma grupları
Ortalama
Sapma
Hiç kullanılmayanlar
79
2,19
1,00
Ara sıra kullanılanlar
126
2,23
,75
9,765
,000

Kullanım durumuna göre
Aritmetik
Standart
Sayı
F
p
firma grupları
Ortalama
Sapma
Hiç kullanılmayanlar
60
2,14
,90
Ara sıra kullanılanlar
101
2,38
,80
7,237
,001
Her zaman kullanılanlar
91
2,69
,92
21. Rekabetçi İstihbaratın Oluşturulması için kullanılan SWOT Analizi önemli
analitik yöntem veya modeldir ve bizim kullanma durumumuz:
Kullanım durumuna göre
Aritmetik
Standart
Sayı
F
p
firma grupları
Ortalama
Sapma
Hiç kullanılmayanlar
68
2,10
,84
Ara sıra kullanılanlar
89
2,44
,83
9,109
,000

Her zaman kullanılanlar

Her zaman kullanılanlar

74

2,71

,82

11. Rekabetçi İstihbaratın Oluşturulması için kullanılan Endüstri Analizi önemli
analitik yöntem veya modeldir ve bizim kullanma durumumuz:
Kullanım durumuna göre
firma grupları
Hiç kullanılmayanlar
Ara sıra kullanılanlar
Her zaman kullanılanlar

Sayı
77
127
75

Aritmetik
Ortalama
2,39
2,24
2,51

Standart
Sapma
1,05
,76
,84

F

p

2,438

,089

96

2,66

,91

22. Rekabetçi İstihbaratın Oluşturulması için kullanılan Değer Zinciri Analizi
önemli analitik yöntem veya modeldir ve bizim kullanma durumumuz:
Kullanım durumuna göre
firma grupları
Hiç kullanılmayanlar
Ara sıra kullanılanlar
Her zaman kullanılanlar

Sayı
71
134
74

Aritmetik
Ortalama
2,18
2,26
2,71

Standart
Sapma
,90
,79
,90

F

p

8,312

,000

Tablo 6’da firmaların rekabetçi istihbarat bulgularının dağıtımı ve sunumu için kullanılan
yöntemlerin kullanım durumlarına ilişkin ANOVA sonuçları incelendiğinde,
müşteri/rakip/tedarikçi profilleri, piyasa veya endüstri denetimleri, teknik değerlendirmeler,
raporlar, sunumlar, merkezi veri tabanı, rakip kıyaslama, uyarı uyarıları, e-posta, kişisel
teslimat, brifingler ve bültenler yöntemlerini hiç kullanmayan, ara sıra kullanan ve her zaman
kullanan firma puanları arasında “her zaman kullananların” lehine anlamlı bir farklılık elde
edilmiştir (p<0,05).
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Tablo 6: Firmaların Rekabetçi İstihbarat Bulgularının Dağıtımı ve Sunumu İçin Kullanılan
Yöntemlerin Kullanım Durumlarına İlişkin ANOVA Sonuçları
1. Firmaların Rekabetçi İstihbarat Bulgularını dağıtması ve sunması için
Müşteri/Rakip/Tedarikçi Profilleri önemli yöntemlerdir ve bizim kullanma
durumumuz:
Kullanım durumuna
göre firma grupları

Sayı

Aritmetik
Ortalama

Standart
Sapma

F

p

Hiç
37
2,22
,88
kullanılmayanlar
Ara sıra
91
2,45
,80
4,503
,012
kullanılanlar
Her zaman
130
2,68
1,00
kullanılanlar
2. Firmaların Rekabetçi İstihbarat Bulgularını dağıtması ve sunması için
Piyasa veya Endüstri Denetimleri önemli yöntemlerdir ve bizim kullanma
durumumuz:
Kullanım durumuna
göre firma grupları

Sayı

Aritmetik
Ortalama

Standart
Sapma

F

p

Hiç
50
2,23
,91
kullanılmayanlar
Ara sıra
108
2,37
,83
5,249
,006
kullanılanlar
Her zaman
96
2,71
,86
kullanılanlar
3. Firmaların Rekabetçi İstihbarat Bulgularını dağıtması ve sunması için
Teknik Değerlendirmeler önemli yöntemlerdir ve bizim kullanma
durumumuz:
Kullanım durumuna
göre firma grupları

Sayı

Aritmetik
Ortalama

Standart
Sapma

F

p

Hiç
32
2,20
,90
kullanılmayanlar
Ara sıra
105
2,42
,81
8,138
,000
kullanılanlar
Her zaman
119
2,88
,89
kullanılanlar
4. Firmaların Rekabetçi İstihbarat Bulgularını dağıtması ve sunması için
Raporlar önemli yöntemlerdir ve bizim kullanma durumumuz:
Kullanım durumuna
göre firma grupları

Sayı

Aritmetik
Ortalama

Standart
Sapma

F

p

Hiç
36
2,15
,85
kullanılmayanlar
Ara sıra
93
2,56
,84
8,508
,000
kullanılanlar
Her zaman
127
2,68
,94
kullanılanlar
5. Firmaların Rekabetçi İstihbarat Bulgularını dağıtması ve sunması için
Sunumlar önemli yöntemlerdir ve bizim kullanma durumumuz:
Kullanım durumuna
göre firma grupları
Hiç
kullanılmayanlar
Ara sıra
kullanılanlar
Her zaman
kullanılanlar
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Sayı

Aritmetik
Ortalama

Standart
Sapma

49

2,19

,86

92

2,43

,88

114

2,73

,85

F

p

6,919

,001

7. Firmaların Rekabetçi İstihbarat Bulgularını dağıtması ve sunması için
Rakip Kıyaslama önemli yöntemdir ve bizim kullanma durumumuz:
Kullanım
durumuna göre
firma grupları
Hiç
kullanılmayanlar
Ara sıra
kullanılanlar
Her zaman
kullanılanlar

Sayı

Aritmetik
Ortalama

Standart
Sapma

31

2,15

,89

99

2,51

,81

125

2,80

,85

F

p

9,309

,000

8. Firmaların Rekabetçi İstihbarat Bulgularını dağıtması ve sunması için
Uyarı Uyarıları önemli yöntemlerdir ve bizim kullanma durumumuz:
Kullanım
durumuna göre
firma grupları
Hiç
kullanılmayanlar
Ara sıra
kullanılanlar
Her zaman
kullanılanlar

Sayı

Aritmetik
Ortalama

Standart
Sapma

57

2,18

,81

112

2,33

,88

82

2,77

,89

F

p

8,416

,000

9. Firmaların Rekabetçi İstihbarat Bulgularını dağıtması ve sunması için
E-posta önemli yöntemdir ve bizim kullanma durumumuz:
Kullanım
Aritmetik Standart
durumuna göre
Sayı
F
p
Ortalama
Sapma
firma grupları
Hiç
31
2,19
,82
kullanılmayanlar
Ara sıra
88
2,55
,82
9,475
,000
kullanılanlar
Her zaman
135
2,79
1,04
kullanılanlar
10. Firmaların Rekabetçi İstihbarat Bulgularını dağıtması ve sunması için
Kişisel Teslimat önemli yöntemdir ve bizim kullanma durumumuz:
Kullanım
Aritmetik Standart
durumuna göre
Sayı
F
p
Ortalama
Sapma
firma grupları
Hiç
46
2,19
,85
kullanılmayanlar
Ara sıra
96
2,41
,80
7,198
,001
kullanılanlar
Her zaman
113
2,75
1,00
kullanılanlar
11. Firmaların Rekabetçi İstihbarat Bulgularını dağıtması ve sunması için
Brifingler önemli yöntemlerdir ve bizim kullanma durumumuz:
Kullanım
Aritmetik Standart
durumuna göre
Sayı
F
p
Ortalama
Sapma
firma grupları
Hiç
45
2,22
,81
kullanılmayanlar
Ara sıra
107
2,33
,86
8,850
,000
kullanılanlar
Her zaman
100
2,85
,95
kullanılanlar
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6. Firmaların Rekabetçi İstihbarat Bulgularını dağıtması ve sunması için
Merkezi Veri Tabanı önemli yöntemdir ve bizim kullanma durumumuz:
Kullanım durumuna
göre firma grupları
Hiç
kullanılmayanlar
Ara sıra
kullanılanlar
Her zaman
kullanılanlar

Sayı

Aritmetik
Ortalama

Standart
Sapma

52

2,09

,80

90

2,51

,86

112

2,74

,91

F

p

12,184

,000

12. Firmaların Rekabetçi İstihbarat Bulgularını dağıtması ve sunması için
Bültenler önemli yöntemlerdir ve bizim kullanma durumumuz:
Kullanım
Aritmetik Standart
durumuna göre
Sayı
F
p
Ortalama
Sapma
firma grupları
Hiç
54
2,28
,96
kullanılmayanlar
Ara
sıra
99
2,20
,67
9,571 ,000
kullanılanlar
Her
zaman
98
2,80
,89
kullanılanlar

5. SONUÇ VE TARTIŞMA
Rekabet istihbaratı, işletmelerin rekabetçi gücüne katkı sağlayan ve işletmeler için katma değer
oluşturan meşru bir uygulama sayılmaktadır. Rekabet istihbaratı süreci, son yıllarda rekabet
gücünü artırmak isteyen işletmeler için vazgeçilmez bir hizmet haline gelmiştir (Akdeve ve
Benli, 2020:3).
Araştırmada farklılıklara ilişkin elde edilen sonuçlar şu şekildedir:
Rekabetçi istihbarat bilgilerinin toplanması için kullanılan kaynakların kullanım durumlarına
göre farklılık olup olmadığını belirlemek için yapılan ANOVA testi sonucunda ortaya çıkan
sonuçlar şu şekildedir:
- Kurumsal web siteleri, araştırma raporları, sergiler/yol gösterileri/fuarlar, satış departmanı,
endüstri süreli yayınları, promosyon malzemesi, rakip ürünlerin analizi, kurumsal yıllık/üç
aylık raporlar, dağıtımcılar ve tedarikçiler kaynaklarını her zaman kullanan firmaların lehine
anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (p<0,05).
- Müşteriler ve internet kaynaklarının kullanım durumlarına göre ise istatistiksel olarak anlamlı
bir farklılık tespit edilememiştir (p>0,05).
Rekabetçi istihbaratın oluşturulması için kullanılan analitik yöntem veya modellerin kullanım
durumlarına göre farklılık olup olmadığını belirlemek amacı ile yapılan ANOVA testi sonuçları
aşağıdaki gibidir:
- Rakip analizi, müşteri bölümlendirme analizi, müşteri değer analizi, deneyim eğrisi analizi,
finansal analiz ve değerleme, büyüme vektör analizi, sorun analizi, makro-çevresel (STEEP)
analizi, yönetim profili oluşturma, patent analizi, ürün yaşam döngüsü, senaryo analizi, paydaş
analizi, stratejik grup analizi, sürdürülebilir büyüme hızı, SWOT analizi ve değer zinciri analizi
yöntem veya modelleri her zaman kullanan firmaların lehine anlamlı bir farklılık olduğu
belirlenmiştir (p<0,05).
- Kör nokta analizi, fonksiyonel yetenek ve kaynak analizi, GAP analizi, genel elektrikli iş
ekranı matrisi ve endüstri analizi analitik yöntem veya modellerinin kullanım durumlarına göre
ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir (p>0,05).
Rekabetçi istihbarat bulgularının dağıtımı ve sunumu için kullanılan yöntemlerin kullanım
durumlarına göre farklılık olup olmadığını belirlemek amacı ile yapılan ANOVA testi
sonucunda elde edilen bulgular şu şekildedir:
- Müşteri/rakip/tedarikçi profilleri, piyasa veya endüstri denetimleri, teknik değerlendirmeler,
raporlar, sunumlar, merkezi veri tabanı, rakip kıyaslama, uyarı uyarıları, e-posta, kişisel
teslimat, brifingler ve bültenler yöntemleri her zaman kullanan firmaların lehine anlamlı bir
farklılık olduğu tespit edilmiştir (p<0,05).
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Düzgün işleyen bir rekabet istihbaratı süreci ile; işletmeler doğru kararlar verebilecek, tutarlı
stratejiler kurabilecek, sektördeki fırsatları rakiplerinden önce fark edebilecek ve kendilerine
tehdit oluşturan unsurları zarar görmeden bertaraf edebilmelerine olanak oluşturulacaktır
(Uyanık, 2019:76).
Türkiye’de daha önce yazılım firmalarının rekabetçi istihbarat bilgilerinin toplanması,
oluşturulması, dağıtımı ve sunumu için kullanılan yöntem ve modellerin kullanım durumları
açısından farklılık olup olmadığının belirlenmesi amacıyla herhangi bir çalışmaya
rastlanamamıştır. Bu durum çalışmaya özgünlük katmakta ve gelecekte Türkiye’de ve
yurtdışında yapılacak olan araştırmalara kaynak niteliği taşıyacağı düşünülmektedir. Ayrıca,
araştırmada elde edilen sonuçların başka firmalar ile genellenebilmesi için, Türkiye’de ve
yurtdışında farklı sektörlerde faaliyet gösteren firma çalışanları üzerine araştırmalar
gerçekleştirilerek ortaya çıkan sonuçlar karşılaştırılabilir.
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COVID-19 SALGINININ TÜRK TURİZM SEKTÖRÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Salih TELLİOĞLU
Alanya Alaadin Keykubat Üniversitesi, ALTSO Turizm MYO
ORCID: 0000-0001-6510-110X
ÖZET
Turizm sektörü Türk ekonomisi içerisinde önemli bir yere sahiptir. Özellikle sağladığı döviz
girdisi sayesinde ülkenin dış ticaret açığının kapanması noktasında da kritik bir öneme sahiptir.
Ancak turizm sektörün hassas yapısı itibariyle krizlerden çok kolay etkilenmesi ülke ekonomisi
olan etkilerinin yıldan yıla farklılık gösterilmesine neden olmaktadır. Özellikle 2015 yılından
itibaren üst üste yaşanan birçok farklı kriz Türk turizm sektörünü oldukça olumsuz etkilemiştir.
Bu krizler içerisindeki en önemlisi ise COVID-19 salgın krizidir. Salgın krizi Çin’in Wuhan
kentinde ortaya çıkmış olsa da etkileri tüm dünyayı sarmıştır. Ülkelerin aldığı kısıtlama
kararları ve seyahat engelleri turist sayısında önemli bir düşüşe neden olmuştur. Türk turizm
sektörü de 2020 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık % 70 düşüş yaşamıştır. Dünya turist
ortalamasında da yine benzer bir azalma söz konusudur. Salgının etkileri 2020 yılı ile de sınırlı
kalmayıp 2021 yılında da devam etmektedir. Ayrıca salgın sadece turist sayısını ve turizm
gelirlerini etkilememiştir. Türk turizm sektöründe bir milyondan fazla kişi çalışmakta ve bu
süreçte sektörde çalışan personel sayısında da önemli bir düşüş olmuştur. Bu bağlamda krizin
istihdama da olumsuz etkilerinin olduğu ifade edilebilir. Bu tür krizler ayrıca yatırımcıların
sektöre olan güvenlerinin azalmasına da neden olmaktadır. Bunun sonucu olarak da krizler
etkisini kaybetse bile sektördeki yatırımların artması biraz zaman alabilir.
Anahtar Kelimeler: Turizm Sektörü, COVID-19 Salgını, Kriz, Salgının Etkileri
THE EFFECTS OF THE COVID-19 EPIDEMIC ON THE TURKISH TOURISM
SECTOR
ABSTRACT
The tourism sector has an important place in the Turkish economy. It has a critical importance
in closing the foreign trade deficit of the country, especially due to the foreign exchange input
it provides. However, due to the sensitive nature of the sector, the fact that it is easily affected
by the crises causes the effects on the country's economy to differ from year to year. Especially
since 2015, many different crises that have been experienced in a row have affected the Turkish
tourism sector negatively. The most important of these crises is the COVID-19 epidemic crisis.
Although the epidemic crisis emerged in the city of Wuhan, China, its effects swept the whole
world. Restriction decisions and travel barriers taken by countries have caused a significant
decrease in the number of tourists. The Turkish tourism sector also experienced a decrease of
approximately 70% in 2020 compared to the previous year. There is a similar decrease in the
world tourist average. The effects of the epidemic are not limited to 2020, but continue in 2021
as well. In addition, the epidemic did not only affect the number of tourists and tourism
revenues. More than one million people work in the Turkish tourism sector and there has been
a significant decrease in the number of personnel working in the sector in this process.
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In this context, it can be stated that the crisis also had negative effects on employment. Such
crises also cause a decrease in investors' confidence in the sector. As a result, even if the crisis
passes, it may take some time to increase the investments in the sector.
Keywords: Tourism Sector, COVID-19 Epidemic, Crisis, Effects of the Epidemic
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DOES BANK'S LENDING INFLUENCE ECONOMIC GROWTH?: EMPIRICAL
EVIDENCE FROM SRI LANKA
Ravindran Mithusana
Postgraduate Student of University of Sri Jayewardenepura
Lingesiya Kengatharan
Department of Financial Management, University of Jaffna
ABSTRACT
The study aimed to find out the impact of commercial lending on Sri Lankan economic growth.
The data was collected from the secondary sources including annual reports of Central Bank
of Sri Lanka, Central Bank bulletins from 1991 – 2019. The outstanding public debt was found
to be increasing in the context of Sri Lanka and therefore the contribution of banking sector
becomes a question on their loan products and services. In order to identify the significance of
banking system in Sri Lankan economy the study was employed a time series analysis. The
total loans issued by commercial banks were considered as independent variable whereas
economic growth was considered as dependent variable. Interest rate, inflation and exchange
rate were considered as control variables on the relationship between bank lending and
economic growth. The study also deployed the research techniques including unit root test,
Johansen’s Cointegration Test, VECM and Granger Causality to analyse the research problem.
The Unit root test confirmed that the variables included in the study are stationary.
Continuously, the results of the study revealed that there is a significant long term relationship
exists in between commercial lending and economic growth. However, in short run the
relationship was not found. Finally, the study implied that in Sri Lanka, the bank lending to
commercial institutions are not invested in effective avenues which is therefore to contribute
ultimately on economy. Hence, the study suggests to the banking sector to revise their loan
products and its achievement of goals. Further it is suggested to incorporate strong monitoring
mechanism for the loans especially those taken with the intention of expansion and
development purposes. However, the study only considered secondary sources for the analysis
purpose and it is expected to analyze further including primary sources as well by prioritizing
the banking products those are key drivers to the economy as a whole.
Keywords: Commercial Lending, Economic Growth, Time series analysis, Sri Lanka, Gross
Domestic Product, VECM
1. Introduction
The banking sector is referred as the intermediary, which maintain the confidence in the
financial system and also the failure of this would eventually have an impact on activities of
all other financial and non-financial entities and finally to the economy (Central Bank of Sri
Lanka [CBSL], 2019). This is because almost the business entities are depending on financial
institutions in the form of debt capital. Banking system plays a vital role in an economy since
accelerating the transformation of savings into capital accumulation and this is one of the key
force in the economic growth (Vaithilingam, Guru & Shanmugam, 2003). The banks are
considered as additional wealth generators of an economy through supplying funds collected
from the depositors to the investors (Levine, 1997).
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Therefore, the stability of banking system is a crucial concern not only for depositors but only
for the entire economy including government. Global financial crisis during the period of 2007
– 2008 is a fruitful example is to realize the significance of banking system to an economy
since this was occurred due to excessive risk taken by banks across the world (Bordo & Landon,
2010). The bank lending to the business entities are considered as commercial lending and this
has to be eventually contributes to the stability in operation of an economy (Perera, 2017).
However, in Sri Lanka it was recorded a reduction in lending growth from the year 2018 to
2019 by 19.6% to 5.6% (CBSL, 2019). The reduction in the demand for borrowings was caused
due to the subdued economic activities and the uncertainty caused by the Easter Sunday attacks
and the political instability which prevailed during the year. Even though, it was mentioned
that out of 5.6% lending, 77% was attributed to rupee loans considering the purpose of
expansion and development of organizations. The statistics therefore, allow to generalize the
effect on lending on the development of the Sri Lankan economy especially after major
economic downturn in Sri Lanka. Further, Sri Lankan monetary policy also flexed in 2019 in
order to make developments in the domestic economy as well as the global economy after the
event of bomb blast (CBSL, 2019). Therefore, it is observed that the economic growth is at the
center point when making monetary policies or bank decisions.
The role of bank lending on economic growth has gained significant attention in recent
literature due to the turbulent economic environment especially in Asian countries (Awad &
Al Karaki, 2019; Anyanwu, Ananwude & Okoye, 2017; Černohorský, 2017; Ragonmal, 2016;
Tahir, Shehzadi, Ali & Ullah, 2015; Mulu, 2012; Vaithilingam, Guru & Shanmugam, 2003).
Hence, the empirical literature in Sri Lanka is very rare (Muthusamy, Dewasiri, Weerakoon &
Amarasinghe, 2018; Perera, 2017). The studies conducted in Sri Lanka analyzed the sector
wise lending contribution to the economic growth. The findings of empirical studies proved a
significant impact of commercial lending on economic growth. Hence, the analysis is carried
out before the economic crisis faced in 2019 by Easter Sunday Attack in Sri Lanka. Also, the
effectiveness of monetary policy decisions and therefore the changes in commercial lending
patterns and the impact on economy are not accounted in empirical studies that are carried out
in Sri Lanka. Further, the past analysis in Sri Lanka only considered the period of 10 – 12 years.
Therefore, by identifying the research gap, the study goes beyond the period of past literature
and intends to find out the impact of commercial lending on economic growth in Sri Lanka
from the period of 1991 to 2019.
In addition, the review of external debt of Sri Lanka is drastically increasing continuously
(Refer figure 1: World Bank, 2019) and it was stated that Sri Lanka’s foreign debt crisis could
get critical in the year of 2021 (Umesh, 2021) since the credit rating agencies; Standard and
Poor’s downgraded Sri Lanka’s sovereign credit ratings from CCC+ or C from B-/ B; Sri
Lanka’s long-term foreign currency issuer and senior unsecured ratings also downgraded by
Moody’s from B2 to Caa1 due to country’s fiscal position is estimated to worsen over the
upcoming years due to unfavorable economic conditions. The above mentioned problem
attributed towards Sri Lanka brings out a question about the effectiveness of the Sri Lankan
financial debt providers and its contribution to the economy and especially the banking sector
since it dominates the financial system and recorded for the highest proportion of the total
assets in the financial system (CBSL, 2019). Because, if the domestic financial sector
contributes enough to the economic development, the level of foreign debt would be
maintained at appropriate level (Tejvan, 2019).
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Therefore, the study developed based on the above research problem with the intention to
identify the significant contribution of commercial lending on Sri Lankan economic growth.
Thus, the research question is stated as follows. ‘To what extent the commercial lending has
an impact on economic growth in Sri Lanka’.
Insert Figure 1 her
Further, the present study clearly analyzes the contribution of commercial lending on economic
growth from the year 1991 to 2019 since the past studies considered only a few year time
period. Further, the previous studies emphasized the sector wise commercial lending and its
impact on economic growth. Even though, the findings are fruitful to the banks to prioritize the
sectors in lending, all the sectors are contributing to the economic growth at different
proportions. Therefore, identifying which sectors are more profitable to the banks for lending
and enhancing the particular sectors in respective to their expansion and development only,
would not literally contribute to the economic growth at optimum level. The overall sector
contribution is essential to the economy to growth at its maximum level (CBSL 2019). This is
because, for the banks focusing and providing more support including lending services on those
industries which are higher contributors of the gross domestic product, may fail if there is any
adverse economic effect on particular industries (Easter Sunday Attack and COVID 19 have
massive impact on Tourism industry). In such circumstances, the other sectors may enhance
the development of the economy if those sectors are facilitated with required financial services.
Therefore, the objective of the present study is to assess the impact of overall commercial
lending on economic growth regardless the sector classifications.
Continuously, the findings of the study can provide more insights to the management of
banking sector in their lending decisions to focus on overall sectors rather than selective
decisions. Also, the study analyses more beyond the period and the context of empirical studies
and therefore the academicians and economic decision makers could be beneficial the findings
of this study.
The remaining sections of this study is organized as follows. Section two provides literature
review and hypothesis development continuously section three describes the methodology
employed in this study, section four discuss the result of the study and section five conclude
and provides the suggestions from the results of this study.
2. Literature Review and Hypothesis Development
The country’s real sector performance is emphasized as the empowerment from a sound and
resilient banking system (Muthusamy et al., 2018). It was stated that the more successful
economies in the world are that developed a well-established financial system at their earlier
stage (Patrick, 1966). Wicksell theory, Cobb-Douglas theory and Robert Solow model of
growth are the ground theories provides more insights to the development of this study.
Wicksell theory of lending and economic growth was initially developed by Knut Wicksell in
1901 based on the comparison between marginal product of capital and the cost associated with
borrowing money. It was explained that if the Standing Lending Facility Rate (SLFR) was
lesser than the natural rate of return on capital, the business entities would borrow at the money
rate to acquire the capital items (equipment and building). This effect would lead to increase
in demand for the resources and finally in the prices. On the other hand, if the SLFR was greater
than the natural rate of return the business entities would sell the capital items and therefore
the demand for the money would increase and in turn the cost associated with borrowing.
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Likewise, Wicksell (1901) integrated the interest rate with the production gap. The theory
contributes a significant influence in this study since this explains a direct interrelationship
between interest rates, purchase of capital items and finally on production.
Secondly, the Cobb-Douglas theory expose the relationship among the production, labor and
capital (Cobb & Douglas, 1928). In their analysis about the theory of production, emphasized
that the production (output) was a function of labor and capital accumulation. Under the capital
accumulation the borrowings from bank and from other institutions are comprised and
therefore, the accumulated capital considered as a variable of economic growth in this
particular theory (Ghani & Suri, 1999).
Robert Solow model of growth intends to explain that the long run economic growth as a
function of capital accumulation, labor growth and the increase in productivity (Solow, 1956).
In such a way the credit distribution to the economic growth was emphasized to the capital
accumulation in terms of debt capital (Muthusamy et al., 2018). The theoretical review reveals
the interrelationship among the capital accumulation on the economic growth in terms of
production (output). Thus, the study developed based on the implications of the theories
discussed above.
Empirical studies provide a mixed finding about the impact of commercial lending on the
economic growth. Muthusamy et al., (2018) analyzed the relationship of the sector wise
commercial bank credit distribution in terms of Sri Lankan economy. For the analysis purpose
quarterly data of 26 licensed commercial banks were collected from the period of 2005 – 2017.
The results revealed that lending to agricultural sector was insignificant in contributing to the
economic growth. Also an inverse relationship was found in between the lending to service
sector and economic growth. Hence, the results emphasized a highest significant positive
impact among industrial commercial lending on economic growth in Sri Lanka.
A study proposed the aggregate, sectoral and sub sectoral credit intensity of economic growth
in Sri Lanka using 52 observations from the period of 2003 to 2015 (Perera, 2017). Real private
sector credit by commercial banks, the consumer price index and the average weighted call
money rate were considered as independent variable and real gross domestic product was
considered as dependent variable for the analysis of this study. Based on aggregate system, the
study concluded that the credit impacted positively on both aggregate output and the price
levels. Also, stated that the effect of credit shocks on the price level influenced the second wave
of growth in output and therefore, revealed that the lending pattern in Sri Lanka follows more
of an inflationary aspect rather than a growth aspect. Further, the sectoral output found to be
positively and favorably affected by the credit impulses in long run.
Based on the Sri Lankan empirical review, it was observed that a positive relationship in
between sectoral commercial lending and economic growth, especially the industrial lending
(Muthusamy et al., 2018). However, the lending to service and agricultural sector was not
significantly influenced the economic development as a whole ((Muthusamy et al., 2018;
Perera, 2017). Regardless of the sectoral analysis, the aggregate analysis carried out by Perera,
(2017) also did not significantly influenced the growth of the economy in fact as per the study,
this was created the inflationary affect in the economy.
Awad and Al Karaki, (2019) investigated the impact of bank lending on Palestine economic
growth based on the period from 1996 to 2015. The study incorporated gross capital formation,
percentage of labour and bank lending as independent variable and gross domestic product as
dependent variable for the analysis purpose.
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Time series analysis concluded that the bank lending was not significantly drive the economic
growth in Palestine. The results of this study is in line with the findings of Mulu, (2012). The
study examined the effect of commercial bank loans on the economic growth in Kenyan context
using the data of 43 commercial banks from the period of 2008 to 2012. Changes in lending
was considered as independent variable and the economic growth was proxied by the gross
domestic product and used as the dependent variable in this study. Time series analysis were
carried out to analyze the data and concluded that the variation in economic growth was
statistically insignificant with the changes in lending of Kenyan banks and therefore there were
no relationship found in between the commercial lending and economic growth in terms of
Kenya.
Tahir et al., (2015) analyzed the impact of bank lending on economic growth in Pakistan based
on the data collected from 1974 to 2013. Real gross domestic production was utilized as the
dependent variable, bank credit was used as the independent variable and interest rate, inflation,
investment to gross domestic product and investment to government consumption were
deployed as the control variables for this study. Based on the time series analysis, the results
revealed an extensive relationship with economic progression in short term, however in long
run bank credit found to be negatively related with economic growth in Pakistan.
The above discussed empirical analysis based on developing countries and are revealed a
negative and insignificant impact of bank lending on economic growth. It can be generalized
that the lack of well-structured financial system and operations of banking industry caused an
ineffective contribution on economic growth (Muthusamy et al., 2018).
The reviewed literature over the developed countries are summarized below.
A study explored the impact of commercial banking sector development on Vanuatu economic
growth over the period from 1983 to 2013. The financial sector capital accumulation and
technological innovations were considered as the independent variables and economic growth
was employed as the dependent variable in this study. The findings of the study revealed a
positive impact in between financial development and economic growth of Vanuatu economy
(Ragonmal, 2016). The findings of a study analyzed by Černohorský, (2017) about the types
of bank loans and its impact on economic development of Czech Republic also in line with the
findings of Ragonmal, (2016). The study incorporated the total loans as independent variable
and gross domestic product as dependent variable and the results revealed that the consumer
loans are dependent on economic growth. Further, concluded that the loans to non-financial
businesses, loans to households, mortgage loans and total loans were significantly impact on
the development of gross domestic product.
Liang and Reichert, (2006) found out the relationship between economic growth and banking
sector development in terms of developing countries and advanced countries. The study
considered population growth, gross fixed capital formation, exports of goods and services and
liquid liabilities as independent variable and gross domestic product as dependent variable.
Based on the time series analysis it was emphasized that a ‘supply-lending’ relationship may
reveal a changing role for financial sector development in the economic development process.
A study analyzed the relationship between bank lending and economic growth in Malaysia
using the data from the period of 1965 to 1998. The value of loans made by commercial banks
were deployed as independent variables and the real gross domestic product growth was
considered as the dependent variable for the analysis purpose.
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The results based on the time series analysis revealed a positive direct impact in between
commercial bank loans and real income of the country (Vaithilingam et al., 2003).
The summary of empirical analysis based on the developed countries implied an existence of
significant impact among commercial lending and economic growth of those countries.
Therefore, the financial system especially the banking sector was concluded as a key driver of
economic growth of developed countries since the well-developed and facilitated structure of
managing the finance system (Patrick, 1966). Therefore, the mix findings of empirical analysis
evolved the researcher to analyze the impact of commercial lending on economic growth in
terms of Sri Lanka since it is a developing country in Asia.
According to the review of the literature, the following hypothesis has been formulated to test
the impact of commercial lending on economic growth in Sri Lanka.
H1: There is a significant impact of commercial lending on economic growth in Sri Lanka.
3. Methodology
The methodology is explained based on the research problem and question of the study
(Dewasiri, Weerakoon & Azeez, 2018). Since the research problem of the present study is
relationship bounded the quantitative methodology can be applied (Onwuegbuzie & Leech,
2006). The data confined for the period of 29 years from 1991 to 2019. The annual data was
collected from Commercial Banks in Sri Lanka and cross checked with the bulletin of the
CBSL from 1990 to 2019. All the commercial banks lending was considered in this study.
Cobb-Douglas theory, estimated the economic growth as a function of capital and labour as
follows (Fernando & Rajapakshe, 2018):
Y = f (K, L) (1)
Where;
Y= Production/ Economic Growth
K = Capital accumulation
L = Labour
In this study, the estimation of the equation (1) is extended by incorporating the commercial
lending as proxy to the capital accumulation as considered by Ghosh, (2016) and Mulu, (2012)
and given in the equation (2).
EG = f (TL, LR, ER, INF) (2)
Where;
EG – Economic Growth
TL – Total lending
LR – Interest rate
ER – Exchange rate
INF – Inflation rate
The conceptualization of the study is stated in Figure 2.
Insert Figure 2 here
Following to the conceptualization, the operationalization is given below in table 1:
Insert table 1 here

884

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES & HUMANITIES
18-19 Sep, 2021 / MUŞ-TURKEY
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https:// www.ispecongress.org/
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

Model Specification
This section discuss the econometric methodology used to investigate the impact of
commercial lending on economic growth. The methodology of this study strictly follows a time
series analysis and estimation techniques as analyzed in the literature (Awad & Al Karaki,
2019; Ragonmal, 2016; Mulu, 2012). It examined the research question which was to what
extent the commercial lending has an impact on economic growth in Sri Lanka. Also the control
variables considered in this study in order to account the other determinants that can have an
impact on economic growth in Sri Lanka.
The model estimation covers the unit root tests to rectify the stationary pattern of the data set,
Co-Integration Test using Johansen Model in order to observe the long run relationship, the
Vector-Error-Correction Model (VCEM) to express the short run and long run relationship
among the variables and the Granger Causality Test to find out whether one-time series is
beneficial for forecasting another. Initially the study tested the stationary of the variables used
for the analysis purpose using the unit root test. The stationary time series express that the
statistical properties such as mean, standard deviation, variances and auto correlation etc are
constant over the time period in order to derive a meaningful result. The unit root of the data
set was derived based on the Augmented Dickey-Fuller (ADF) test and Phillips-Peron (PP)
test. The null hypothesis was stated as the variables are non-stationary and the alternative
hypothesis was stated as the variables are stationary and if the P value of ADF and PP test
shows a value which is less than 0.05 the null hypothesis would be rejected and the variables
would be concluded as stationary.
Continuously, if the variables are found to be stationary the Co-Integration Test was carried
out as a modelling process that interrelate the non-stationarity with both long term relationships
and short-term dynamics. The study incorporated the Johansen’s method to test the
cointegrating relationships among the variables. The Johansen’s cointegration test allows for
more than one cointegrating vector since the method can test more than two test variables. If
the integration of all variables are indicated in a same order at very first level, the long run
relationship is estimated (Dimitrios, 2006).
The Johansen’s method is explained as a maximum likelihood method which defines the
number of cointegration vectors in a vector error correction model (VECM). The Johansen’s
estimation model is given below:
•
∆X, = μ +∑a γ∆Xt-i + αβ Xt-1 + et (3)
Where,
Xt = vector of all non-stationary variables in the study
γ = matrix of coefficients
α= matrix of error correction coefficients where r is the number of cointegration relationships
in the variables.
β = matrix of r cointegration vectors
After forming the number of cointegrating vectors, the Error Correction Model (ECM) is
estimated by selecting unrestricted VAR if there is no evidence of cointegration and selecting
Vector Error Correction Model if there is evidence of cointegration.
The Error-Correction Model (ECM) is given in the following form (Engle & Granger, 1987):
∆X1t = μ1 + α1[X1t-1 – βX2t-1] + ∑a γ1j∆X1t-j + ∑a γ2j∆X2t-j + ε1t (4)
∆X2t = μ2 + + α2[X1t-1 – βX2t-1] + ∑a γ2j∆X1t-j + ∑a γ2j∆X2t-j + ε1t (5)
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Where,
α1 and α2 – error correction (adjustment coefficient)
The Error Correction Model links the existence of long-run equilibrium relationship between
X1t and X2t. The relationship implicated by cointegration with the short run dynamic adjustment
method that explains the effect of two series reaction when they move out of long-run
equilibrium. Further, the parameters α1 and α2 are calculate the speed of adjustments of X1t and
X2t to the long-term equilibrium. Therefore, this explains the amount of adjustment that takes
place in the equilibrium during the period or this can be stated as the level of corrected
equilibrium error. The Error Correction model measures the short run as well as the long run
effect. In addition, all the terms in the Error Correction Model are considered as stationary.
Following to the Johansen’s Cointegration test the study intended to find out the direction of
the causality between two set of variables and therefore Granger Causality Test was carried
out. It was argued by Greenwood, Sanchez and Wang (2010) and Greenwood and Jovanovic
(1990) that the causality runs in both ways. Therefore, the Granger non-causality is tested
because if two variables, X and Y are cointegrated, then stated that either X must Granger cause
Y or vice-versa.
The following VAR model estimates the Granger causality:
Yt = μ1 + ∑% βiXt-i + ∑a γjYt-j + ε1t (6)
Xt = μ2 + ∑% θiXt-i + ∑a δjYt-j + ε2t (7)
Following hypothesis is tested using the above model:
H0: ∑% βi = 0 is the test that Xt does not cause Yt
H1: ∑% βi ‘ 0 is the test that Xt does cause Yt
When testing the hypothesis, the rejection of null hypothesis explains an existence of causality
among the variables and the causality test usually tests using two variables together to rectify
their interaction. The outcomes that can be derived in Granger Causality Test are unidirectional
Granger causality from variable Yt to variable Xt, unidirectional Granger causality from
variable Xt to variable Yt, Bi-directional causality and no causality.
The following section discusses the findings of the study analyzed based on the above
discussed models.
4. Discussion of findings
The current research aimed on empirical methodologies such as Unit Root, Johansen cointegration, Vector error correlation model, and Granger causality, which are used to explain
including stationary, long and short term predictability of the variables.
Insert Table 2 here
To check the stationary of the data set, Augmented Dickey-Fuller (ADF) test and PhillipsPeron (PP) test were carried out by the researcher. Table 2 displays the stationary of economic
growth at zero level difference P value was 0.0004. Also PP test shows a significant probability
value of 0.004 at zero level difference. Therefore, economic growth was found as stationary at
zero level difference based on the ADF and PP test carried out. The unit root results of total
loan (ADF) at zero level difference P value was 0.9065. Continuously the P value of PP test
also found to be 0.4293 for total lending. At zero level difference, the variable total loan was
non-stationary. So that it was performed first level difference, and the P value based on ADF
test was 0.0011. Likewise, it was performed first level difference on PP test and the P value
found to be the same as ADF test which is 0.0011.
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Therefore, total loan was considered as stationary at first level difference. Similarly, the
variable exchange rate also found to be non-stationary at zero level difference and the P value
was 0.3087 based on ADF test (the same P value based on PP test which is 0.3087). Thus, it
was constructed first level difference and the P value was found to be 0.000 (P value of PP test
found to be 0.0001). Therefore, the exchange rate is confirmed as stationary at first level
difference. Further, interest rate was proved as stationary at zero level difference based on the
ADF test and the P value of the unit root test was 0.0396 (PP test value found to be the same
as ADF test which was 0.0396). Correspondingly, the stationary of inflation at zero level
difference P value was 0.0004 based on ADF test and PP test also revealed the same P value.
Therefore, inflation was found as stationary at zero level difference. Thus, the variables
included in the study were confirmed as stationary.
Following the unit root test, Johansen Co- Integrating Test was carried out to find out the long
term association among the variables and the results are displayed in the table 3.
Insert Table 3 here
In order to evidence the long run association among the commercial lending on economic
growth in the study, the null hypothesis stating no Co-integration should be rejected at 5%
significant level.
Table 3 displays that at most 1 should not be rejected at the 5% significant level. Because at
most 1, P value was 0.8360, which was greater than the 5% significance level. Also, trace test
statistic value was 0.0428 and this was lower than the 5% significance critical value of 3.8415.
Also Maximum Eigenvalue test value (0.0428) is lower than the 0.05 level critical value
(3.8415). So, long term relationship found to be not exists among two variables total loans and
economic growth.
Correspondingly, at most 2 should not be rejected at the 5% significance level since, the at
most 2, P value was 0.3886 and this was higher than 0.05. Similarly, the trace test statistic
showed a statistic value of 20.5142 and this was lower than the 5% critical value of 29.7970.
Likewise, Maximum Eigenvalue test value (13.9200) is lower than the 0.05 level critical value
(21.1316). Based on the statistics values, it was found that there is no significant long term
relationship between interest rate and economic growth.
Also, at most 3 displays a P value of 0.3987 which was less than 0.05 and therefore this should
not be rejected at 5% significance level. The value of trace statistics was 35.9528 and less than
the 5% critical value of 47.8561. Also, the value of Maximum Eigenvalue test value was
15.4386 and this was less than the critical value of 27.5843. Therefore, the long term
relationship was not evidenced among inflation and economic growth based on the statistic
values.
Finally, at most 4 also not to be rejected at 5% significant level since the p value became
0.6252. The trace test statistic value found to be 6.5946 and this was less than the 5% critical
value of 15.4947. Also, Maximum Eigenvalue test value was found to be 6.5518 and lesser
than the 5% critical value of 14.2646. Therefore, the two variables exchange rate and economic
growth were explained as not associated in long run.
Thus it concluded that a long-run relationship does not exist among total loans, interest rate,
inflation, exchange rate and economic growth.
Continuously, the Vector Error Correction Model (VECM) was carried out to test the existence
of co-integration among the variables of the study and the results are displayed in the table 4.
Insert Table 4 here
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Long-Run Causality
The above table 4 displays the results of long-run relationships. The negative and significant
coefficients are expected from the adjustment to the long run as well as long run causality.
According to the cointegration equation (1), the exchange rate only showed a negative direction
and therefore it can be explained as the adjustment to the long run was taken place in these
models. However, this is contrary to the variables of total loan, interest rate and inflation since
the coefficient sign is found to be positive. Therefore, it can be concluded that other than
exchange rate in relation with other independent variables, the adjustment to the long run was
not taken place in these models.
Short-run Causality
Based on the results provided in below table 5, it can be stated that about 8.36% of
disequilibrium ‘corrected’ each year by changes in economic growth. Also, there is about
0.12% of disequilibrium ‘corrected’ each year by changes in total lending. Further, a 16.62%,
33.68% and 0.13% changes of disequilibrium ‘corrected’ each year based on the changes in
interest rate, inflation and exchange rate respectively.
Insert Table 5 here
Table 5 further shows the short-run relationships. In the short-run, total lending (lagged by on
and two year periods) has a negative relationship with economic growth. Interest rate (lagged
by one-year period) has a negative relationship with economic growth and a positive
relationship with economic growth (lagged by two- year period). Further, Inflations has a
positive and exchange rate has a negative relationship with economic growth (lagged by one
and two- year period). Further the R2 value was found to be 67.7% and represented that the
current period’s economic growth is significantly explained by current-period’s cointegrating
errors as modeled.
Following to the above test, Johansen normalization restriction imposed test was carried out to
identify the long run relationship between economic growth, total lending, inflation, interest
rate and exchange rate from 1991 to 2019 in Sri Lanka as shown in table 6.
Insert Table 6 here
The results can be summarized that total lending and inflation have significant (p< 0.05) impact
on economic growth. The exchange rate found to be significant at 10% confidence level on
economic growth. Also found that total lending and inflation had a positive while the exchange
rate had a negative impact on economic growth in Sri Lanka. On the other hand, interest rate
has no significant (p > 0.05) impact on economic growth. The VEC model of the study is
formulated as follows:
EGt-1 = 144.8789 TLt-1 + 10.2552 INFt-1 - 3.5089 LRt-1 - 276.5634ERt-1 + 76.8747t-1
Hence, the long run relationship is evidenced in between total lending, inflation and exchange
rate on economic growth in this study.
Continuously the diagnostics test was carried out and the Lagrange-multiplier test results are
inserted in the table 7 below.
Insert Table 7 here
The test was employed to test the autocorrelation issues among the considered variables. The
Lagrange – multiplier test probability values are found to be more than 0.05 and thus can be
concluded that there are no autocorrelation issues among the variables of the study.

888

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES & HUMANITIES
18-19 Sep, 2021 / MUŞ-TURKEY
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https:// www.ispecongress.org/
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

Following to the VECM analysis, the study analyzed the Granger Causality of the variables to
find out whether one-time series are useful to forecasting the another. Table 8 displays the
outcome of Granger Causality test.
Insert Table 8 here
The findings show a bi-directional causality between interest rate and economic growth. The
causality is running from interest rate to economic growth. However, total lending, inflation
and exchange rate do not induce economic growth since the p value of Granger Causality
becomes more than 0.05. As a result, it can be concluded that only interest rate has directional
impact on economic growth in short run.
5. Conclusion
The study aimed to investigate the impact of commercial lending on economic growth in Sri
Lanka. For the analysis purpose, the time series data was collected from 1991 to 2019 based
on banking sector. The analysis was carried out using the research techniques including unit
root test, Johansen Co- Integrating Test, VECM and Granger Causality Test to find out the
stationary of the variables as well as the long and short run impact on economic growth against
the independent variables used in the study. Accordingly, found that the variables were
stationary and therefore further analyzed for short and long run relationships and evidenced
that there is significant long term relationship in between commercial lending and economic
growth (Ragonmal, 2016). However, the short run relationships among commercial lending
and economic growth are found to be insignificant. The role of the banking system is defined
as accelerating the transformation of savings into capital accumulation and this is considered
as vital in the economic growth (Vaithilingam, Guru & Shanmugam, 2003). Based on the
empirical review on literature, it also found a similar type of trend over the developing countries
compared to developed countries. The main reason behind the particular relationship would be
the lack of establishment in Banking system. Since there is a long run relationship found, it is
expected the bank products should act in a way to reach the ultimate goal of a country which
is the enhancement of the economy. Therefore, it is suggested for banks in Sri Lanka to revise
their existing policies on bank lending to commercial institutions. Proper monitoring
mechanisms should be carried out by the banks for the loans granted to commercial institutions.
Further, suggested to develop controls in lending by evaluating the purpose of lending to
commercial institutions and the fruitful execution of those investment avenues. The study
developed used secondary sources to collect data. However, future researches can be carried
out by prioritizing the most contributing banks products to economic growth in Sri Lanka
incorporating the primary sources of data set. Hence, a sound information could be provided
to banks further to focus on such loan products.
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Figure 1: The external debt of Sri Lanka in US $
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Figure 2: The conceptualization
Independent Variable


Total loan

Control Variables
 Interest rate
 Inflation
 Exchange rate
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Dependent Variable

 GDP growth

Source: Developed by the researcher
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Variables

Acronyms

Economic
Growth

EG

Total lending

TL

Interest rate

LR

Inflation

INF

Exchange rate

ER

Variables
EG
TL
LR
INF
ER

Log of total loans granted
Lending rate derived from CBSL
Bulletin
Inflation rate derived from CBSL
Bulletin
Exchange rate derived from CBSL
Bulletin
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Table 2: Unit root analysis of variables
Zero Level
1st Level
ADF
PP
ADF
PP
t stats
Prob.
t stats Prob.
t stats
Prob.
t stats
Prob.
-4.0187 0.0004 -4.0187 0.0004
0.9065 0.3733 0.8025 0.4293 -3.6736
0.0011 -3.6736 0.0011
-2.1620 0.0396 -2.1620 0.0396
-4.0473 0.0004 -4.0473 0.0004
-1.0375 0.3087 -1.0375 0.3087 -4.6680
0.0001 -4.6680 0.0001

Hypothesized
no.
of CE(s)
None *
At most 1 *
At most 2 *
At most 3 *
At most 4

892

Table 1: Operationalization
Measurement
Dependent Variable
GDP of this year ‹ GDP of last year
GDP of last year
∗ 100
Independent Variables

Table 3: Co-Integration Test using Johansen Model
Trace test
Maximum eigenvalue test
Test
Critical
Test
Critical
Prob.**
Prob.**
statistic
value 5%
Statistic value 5%
EG, TL, LR, INF, ER
56.91310
69.81889
0.3421
20.96027 33.87687
0.6871
0.042817
3.841466
0.8360
0.042817 3.841466
0.8360
20.51421
29.79707
0.3886
13.91959 21.13162
0.3717
35.95284
47.85613
0.3987
15.43863 27.58434
0.7128
6.594613
15.49471
0.6252
6.551797 14.26460
0.5434
Notes: *Denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
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Table 4: Results of the VECM– Long-Run Relationships
Cointergrating
CointEq1
equation
EG
1.0000
TL
61.65151
(16.0199)
[ 3.84844]
LR
1.018172
(0.72451)
[ 1.40532]
INF
2.568005
(0.64599)
[ 3.97533]
ER
-80.90031
(35.9243)
[-2.25196]
Table 5: Results of the VECM– Short-Run Relationships
Error
correction
Coint Eq1
D (EG (−1))
D (EG (−2))
D (TL (−1))
D(TL(-2))
D (LR (−1))
D (LR (−2))
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D(EG)

D(TL)

D(LR)

D(INF)

D(ER)

-0.083616
(0.06286)
[-1.33010]
-0.260412
(0.30722)
[-0.84763]
-0.197055
(0.22705)
[-0.86788]
-0.157123
(5.71169)
[-0.02751]
-0.193120
(5.52389)
[-0.03496]
-0.434631
(0.15497)
[-2.80469]
0.066578
(0.22117)
[0.30103]

-0.001057
(0.02172)
[-0.04864]
0.024760
(0.10615)
[0.23324]
0.117683
(0.07845)
[1.50005]
-4.943485
(1.97352)
[-2.50491]
-2.762148
(1.90863)
[-1.44719]
0.023601
(0.05354)
[0.44078]
-0.046178
(0.07642)
[-0.60428]

-0.166243
(0.11491)
[-1.44675]
0.294388
(0.56156)
[0.52423]
0.180855
(0.41502)
[0.43577]
8.413964
(10.4402)
[0.80592]
11.22132
(10.0969)
[1.11136]
-0.105767
(0.28326)
[-0.37340]
0.140398
(0.40426)
[0.34729]

-0.336785
(0.08987)
[-3.74735]
-0.031333
(0.43921)
[-0.07134]
-0.472637
(0.32460)
[-1.45606]
21.42902
(8.16556)
[2.62432]
1.165915
(7.89708)
[0.14764]
0.703309
(0.22154)
[3.17459]
0.435353
(0.31619)
[1.37688]

-0.001272
(0.00063)
[-2.01044]
-0.001970
(0.00309)
[-0.63703]
0.000619
(0.00229)
[0.27106]
0.046428
(0.05749)
[0.80758]
-0.009772
(0.05560)
[-0.17576]
0.003950
(0.00156)
[2.53254]
0.001299
(0.00223)
[0.58334]
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D (INF (−1))
D (INF (−2))
D (ER (−1))
D (ER (−2))
C
R squared
Adj. Rsquared

0.290606
(0.14619)
[1.98792]
0.036077
(0.12211)
[0.29545]
-42.47705
(27.2638)
[-1.55800]
-27.20752
(25.1964)
[-1.07982]
1.422717
(0.97481)
[1.45947]
0.676616

-0.007525
(0.05051)
[-0.14898]
0.024780
(0.04219)
[0.58732]
4.707379
(9.42030)
[0.49971]
-0.876977
(8.70596)
[-0.10073]
0.423093
(0.33682)
[1.25614]
0.686049

0.197264
(0.26721)
[0.73824]
0.064700
(0.22320)
[0.28988]
-61.09765
(49.8344)
[-1.22601]
-59.98989
(46.0555)
[-1.30256]
1.548923
(1.78182)
[0.86929]
0.332011

0.110531
(0.20899)
[0.52888]
0.047418
(0.17457)
[0.27163]
-62.83168
(38.9770)
[-1.61202]
-92.94336
(36.0214)
[-2.58023]
2.540789
(1.39362)
[1.82316]
0.389833

0.000685
(0.00147)
[0.46583]
0.001332
(0.00123)
[1.08348]
-0.163268
(0.27442)
[-0.59495]
-0.122587
(0.25361)
[-0.48337]
0.029893
(0.00981)
[3.04658]
0.435163

0.439467

0.455818

-0.157848

-0.057622

0.020948

Table 6: Johansen normalization restriction imposed
[95% confidence
Beta
Coef.
Std. Err.
Z
P>[z]
interval]
EG
1
-----TL 144.8789 62.0236 2.34 0.019 23.3149 266.443
INF 10.2552
2.2443
4.57 0.000 5.8565 14.6539
LR
-3.5089
2.6818 -1.31 0.191 -8.7651 1.7473
ER
144.1907 -1.92 0.055
6.0451
276.5634
559.172
-cons 76.8747
-----lag
1
2
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Table 7: Lagrange –multiplier test
Chi2
df
16.1924
25
17.0771
25
H0: No autocorrelation at lag order

Prob> chi2
0.90898
0.87898
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Table 8: Pair-wise Granger Causality Test
Null Hypotheses
F_Stat
Prob
Decision
INF does not Granger Cause EG 0.40330 0.6727
Do not Reject
EG does not Granger Cause INF 1.15218 0.3335
LR does not Granger Cause EG 6.14657 0.0073
Reject
EG does not Granger Cause LR 0.29679 0.7460
Do not Reject
ER does not Granger Cause EG 1.85266 0.1795
Do not Reject
EG does not Granger Cause ER 0.07728 0.9259
TL does not Granger Cause EG 0.07222 0.9305
Do not Reject
EG does not Granger Cause TL 0.64873 0.5320
LR does not Granger Cause INF 2.58710 0.0970
Do not Reject
INF does not Granger Cause LR 0.43833 0.6504
ER does not Granger Cause INF 2.31896 0.1209
Do not Reject
INF does not Granger Cause ER 1.47385 0.2499
TL does not Granger Cause INF 4.24657 0.0269
Reject
INF does not Granger Cause TL 0.30851 0.7375
Do not Reject
ER does not Granger Cause LR 5.81313 0.0091
Reject
LR does not Granger Cause ER 1.44123 0.2572
Do not Reject
TL does not Granger Cause LR 3.83586 0.0365
Reject
LR does not Granger Cause TL 0.31856 0.7304
Do not Reject
TL does not Granger Cause ER 0.15214 0.8597
Do not Reject
ER does not Granger Cause TL 1.26728 0.3005
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MACROECONOMIC VARIABLES AND STOCK MARKET PERFORMANCE:
EMPIRICAL EVIDENCE FROM SRI LANKA
Lingesiya Kengatharan
Department of Financial Management, University of Jaffna
Jeyan Suganya Dimon Ford
Department of Financial Management, University of Jaffna
ABSTRACT
The study aims is to examine the impact of selected macroeconomic variables on stock market
performance. The current study uses annual data from the Central Bank of Sri Lanka to look at
the effect of macroeconomic variables on stock market performance in Sri Lanka from 1990
for a 30 years period. The stock market performance is measured using the All Share Price
Index (ASPI), and macroeconomic variables such as interest rate, inflation, real exchange rate
and money supply have been selected to conduct the study. The data was analyzed using the
Auto Regressive Distributed Lag (ARDL) bounds test after all variables were converted to log
form. The Augmented Dickey-Fuller (ADF) test was used to ensure that the data was
stationary. Breusch-Godfrey LM Test was used to detect serial correlations between variables,
but no serial correlations were found in this analysis. As per the results of the ARDL test,
interest rate and inflation had a negative effect on stock market performance, although
exchange rate and money supply had no significant impact on stock market performance in the
long run. In the short run, however, interest rates had a negative and significant impact on stock
market performance, despite the fact that all other variables had no significant effect on stock
market performance in short run.
Keywords: Macroeconomic Variables, All Share Price Index, ARDL Test, Sri Lankan Stock
Market
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DOES INTELLECTUAL CAPITAL MAKE AMBIDEXTROUS ORGANISATIONS?
Dr. Y. Nanthagopan
University of Vavuniya
Dr. N. Kengatharan
University of Jaffna
ABSTRACT
In the 21st century, ambidexterity is treated as one of the salient features of a firm that thrives
on the markets. Ambidexterity is about the ability of an organisation in exploiting (existing)
and exploring (new) capabilities. The contribution of intellectual capital to ambidexterity is
little known in developing countries. Drawing on the knowledge-based theory of the firm and
organisational learning theory, the present study explores the effect of intellectual capital on
firm ambidexterity. The study adopts a survey research strategy based on ontological and
epistemological assumptions. The data were marshalled from 197 firms’ managers working in
Sri Lankan organisations. Frequently used standardised questionnaires for measuring
intellectual capital and ambidexterity were piloted in the sample and used with modifications.
Before testing the hypotheses, the data were examined to see their quality in meeting statistical
assumptions. The results show that human capital and social capital are significantly related to
ambidexterity, nonetheless, there is no sufficient evidence to confirm the relationship between
organisational capital and ambidexterity. The study contributes to the frontiers of human
resource management literature and provides many useful practical implications for promoting
ambidextrous organisations. The direction for future research studies and limitations are
discussed at the end of the paper.
Keywords: Intellectual capital, ambidexterity, knowledge-based theory, organisational
learning theory
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A SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL ECONOMICS MODEL FOR ECOTOURISM
ZONES OF INDIA
Kshitij Tewari
School of Planning and Architecture, Department of Planning
ORCID: 0000-0003-4879-9213
ABSTRACT
Tourism may very well be one of the largest and oldest industries of the world (WTO 1991;
WTTC 1993), but a newly branched subsector of Ecotourism is rather new and progressive yet
poorly defined (Matthews 1993). The underlying idea of the concept of ecotourism is
sustainability and environmental preservation along with an economic basis of revenue and
employment generation by allowing nature based tourism in the locations which are rich in
natural assets. Environmental economics as a subject came to existence for the preservation of
environment alongside economic development initiatives. Application of environmental
economics concepts may stand against the present day point of view of the governance and
industry which looks at the entire ecotourism paradigm as a product based industry. It is this
misguided understanding that leads to ecotourism harming the environment more than
preserving it. This leads to an increased social cost against a meagre private benefit. One of the
biggest appeals of ecotourism concept is the caliber it has to achieve economic benefits in the
way of income and employment along with an environmental conservatory attitude. Economic
validation of this concept has been tried by several authors in the past such as Lindberg (1991)
assessed the net earnings of nature tourism in the developing countries to be $12 billion with
yet more potential figures possible. Kenya’s economy is primarily based on ecotourism which
is the largest earner for foreign exchange in the country (McNeely, Thorsell, and CeballosLascurain 1992). Several issues that arise due to normal economic concepts being applied
without an environmental perspective to the ecotourism zones are: a) Environmental
deterioration due to unplanned development; b) Damage to landscape; c) Loss of biodiversity
and habitat; d) Increasing pollution; e) Treatment of all ecotourism zones as similar.
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This thesis is an attempt at proposing an environmental economics based dynamic sustainable
model for Indian ecotourism zones by analyzing and comparing a few major ecotourism
locations of India on the basis of ecosystem valuation, biodiversity analysis and if possible
Ecological Footprint analysis.
Keywords: Ecotourism, Sustainable economic development, Environmental economics,
ecosystem valuation, Tourism industry1

1
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THE RELATIONSHIP BETWEEN OVERQUALIFICATION AND EMPLOYEE
TURNOVER INTENTION: DOES THE SENSE OF PSYCHOLOGICAL
BELONGINGNESS MATTER?
Dr. A. Saravanabawan
Department of Human Resource Management, University of Jaffna
Dr. N. Kengatharan
Department of Human Resource Management, University of Jaffna
ABSTRACT
Of late, many individuals are deprived of a better job and feeling that they are overqualified.
Taken together with previous studies, overqualification is a universal phenomenon, almost one
in three employees are overqualified in many countries. Overqualification refers to the
knowledge, skills, abilities and experience that an employee has, not used on the job or
possessing such qualifications that exceeded the requirements of the job.
Albeit
overqualification is widespread across nations, developing countries are more likely to suffer
insidiously. Drawing on the theories of person-job fit, the present study aims to investigate the
relationship between overqualification and employee turnover intention with the moderating
effect of employee’s belongingness. The study adopted a hypothetic-deductive quantitative
approach with a survey research strategy. Data were gleaned from conveniently selected 607
employees working in public sector organisations in Sri Lanka. The findings disclosed that
there is a significant positive relationship between overqualification and employee turnover
intention. It means that overqualification increases employee turnover intention. Nonetheless,
overqualified employees who perceived a higher level of belongingness are willing to stay
longer with the organisations. To wit, the positive relationship between overqualification and
employee turnover intention is weaker at the high level of belongingness. The study contributes
to the frontiers of HRM literature and the findings offer many useful practical implications for
the HR managers, practitioners and employees. The directions for future research studies and
limitations are discussed at the end of the paper.
Keywords: Overqualification, turnover intention, belongingness, person-job fit
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DO HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PRACTICES AUGMENT
ORGANIZATIONAL PERFORMANCE? MODERATING ROLE OF EMPLOYEE
COMPETENCIES
Mathushan. P
Department of Human Resource Management, University of Jaffna
Kengatharan. N
Department of Human Resource Management, University of Jaffna
Nanthagoban. Y
Department of Human Resource Management, University of Jaffna
ABSTRACT
It has become axiomatic that human resource development (HRD) has been recognized as the
most influential factor in many organizations. Managers and researchers have engaged in
endless discussions about the pertinent objectives of HRD. Some contend that HRD should
emphasize expanding the performance necessities of host organizations and more
straightforwardly the efficiency of the labour force. Others contend that HRD should focus on
fostering the person in a wide way without utilizing bottom-line results as the litmus trial of an
intercession's worth. HRD flourishes as a significant space of research practice. HRD is
committed to propelling a variety of potentials of labourers and advancing an energetic work
culture in the organization to absorb the abilities of individuals and extremely upgrades
organizational effectiveness. Ironically, the proper use of the HRD practices in firms was found
to be lack. Thus, the main aim of the study was to investigate the moderating role of employee
competencies in the relationship between HRD practices and organisational performance. Data
were marshalled through a self-reported questionnaire with 287 firms’ employees working in
both public and private sector organizations in Sri Lanka. As a caveat, the reliability and
validity of the variables were confirmed. The hypotheses were examined with statistical
software, AMOS (Analysis of Moment Structures). The findings of the study revealed that all
components of HRD practices have a significant impact on organisational performance.
Provided that a high level of employee competencies, the relationship between HRD practices
and organisational performance becomes stronger. The study contributed to the extant HRM
literature in many ways that are discussed at the end of the paper. On an equal footing, practical
implications for HR managers, practitioners and employees were lucidly discussed. The present
becomes a springboard for future scholarly works.
Keywords: human resource development, organizational performance, employee
competencies, organizational effectiveness
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HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PRACTICES AND FIRM INNOVATION IN
SRI LANKAN SMEs
Mathushan. P
University of Sri Jayewardenepura
Gamage. AS
University of Sri Jayewardenepura
ABSTRACT
Unprecedentedly, firm innovation has been seen as a fundamental weapon for firms to contend
in this cutthroat business climate. Especially, Sri Lankan SMEs seek to turn their business
structure from labour-intensive to knowledge-intensive, which expect to inundate themselves
in higher value-added exercises, viz., introducing novel products, processes, and services, to
ceaseless support the intensity inside the competitions. Further, an organisation’s human
capital is accepted to be a significant wellspring of supported cutthroat advantage. This is
particularly so for those organizations working in turbulent and dynamic cutthroat conditions
where the capacity to quickly obtain and, acclimatize new market and technological capacities
is the way to enduring advantage over contenders. Undoubtedly, human resource management
practices (HRMP) have been acquiring extended consideration particularly in the fields of
economics of the firm, strategic management and human resource management. Innovation can
be advanced through the legitimate administration of individuals. Moreover, human capital
when utilized organizational expertise is developed. In this manner, innovation would arise as
new products and services. Notwithstanding, the connection between HRMP and innovation
has been portrayed as a black box, where a great deal actually should be examined. This study
partially addresses this gap in the literature. Accordingly, the overriding purpose of this paper
is to examine the relationship HRMP (recruitment and selection, training and development,
performance appraisal, and reward and compensation management) have with innovation
(product innovation, process innovation, administrative innovation) among Sri Lankan SMEs.
Drawing upon a rich longitudinal data of 220 Sri Lankan SMEs with the aid of purposive
sampling, our findings support a model of positive relationships between certain HRM
practices and innovation in SMEs. The findings disclose that recruitment and selection, training
and development, reward and compensation management are positively linked with firm
innovation. Paradoxically, performance appraisal was found to be an insignificant practice in
evoking innovation. This could be due to the lack of an appraisal system practised by SME
managers. The results also show that HRM practices are more viable in affecting innovation
when applied together, as contrasted and circumstances in which individual practices are
applied alone in SMEs. Our findings further entail that SME managers ought to provide
adequate technical oriented and on-the-job training to their employees to evoke innovation.
Further, it is also pivotal to have a proper performance evaluation mechanism as a tool to
evaluate employee performance.
Keywords: Human resource management practices, innovation, cutthroat advantage, Sri
Lankan SMEs.
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THE CORRELATION BETWEEN AGE OF ALGERIAN CONSUMER AND ITS
ASSETS ON ENVIRONMENTAL SEMINARS: ANALITIC STUDY IN ALGERIAN
FOOD MARKET
Chems Eddine BOUKHEDIMI
University of Tizi Ouzou, Department of commerce. Management Marketing Algeria
ORCID: 0000-0003-1728-1809
ABSTRACT
Green marketing must be the major trend in the 21st century, this process is beneficial for
companies, healthcare consumers, and it environment. This idea came to tackle pollution,
resource depletion, and human illness.
In order to increase awareness level toward the use of green products, the assets on seminars
which hold about ecological and healthcare issues this is the main action to do by consumer’s
community. However, the number of green customers is not big compared to the whole of
community consumers, because of their specials characteristics as high-level income,
educational level, and awareness to use green products as natural oil, natural juice, for a healthy
reason despite their high prices.
It should be noted that “Green Marketing is the marketing that consists of all activities designed
to generate and facilitate any exchanges intended to satisfy human needs or wants, such that the
satisfaction of these needs and wants occurs, with minimal detrimental impact on the natural
environment” as Michael Jay POLONSKY (1994) defined ft.
The aim of this paper is to examine the influence of the age of customers on its attending
environmentally seminars in Algerian territory. The question of this paper research is as follow:
Is there any relationship between the age of green consumers and their wellness in attending
the environmental seminars?
To achieve our research objective, we chosen an analytic methodology by holding an online
investigation between 11 and 25 February 2021, the size of the sample was 100 persons.
As result, we find that there is no relationship between the age of customers and attending
environmentally seminars, in other words, the age in our investigation doesn’t affect attending
environmentally seminars. So tall ages categories are concerned about attending
environmentally seminars).
Keywords: Green marketing, Green consumer, Environmental awareness, Consumer behavior,
Age of consumer
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A MACHINE LEARNING APPROACH TO REGIONAL INCOME INEQUALITIES
IN TURKEY
Assist. Prof. Dr. Mehmet Güney CELBİŞ
Yeditepe University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of
Economics
ORCID: 0000-0002-2790-6035
ABSTRACT
Income inequality is frequently measured by the Gini coefficient and is often regarded to be a
cause underlying many negative socioeconomic outcomes. While per-capita income disparities
across regions is present, intra-regional inequalities also persist. It has been shown in the
literature that intra-regional inequality is often accompanied by regional economic growth. This
being said, per-capita income inequality within a region can be associated with various factors,
and may pertain to different structural natures. For instance, regional inequality may be largely
due to urban segregation, which in turn, has a spatial dimension. On the other hand, a tolerable
inequality level may be a signal of regional economic vibrancy and dynamism. Migration into
a region as well as migration from a region towards other locations may both be associated with
fluctuating inequality levels. In the present study, I implement an algorithmic selection of
variables from a large set of regional socioeconomic attributes for the purpose of exploring the
mechanisms related to regional inequality through novel big data methods. More specifically,
tree-based ensemble models (a random forest algorithm and a stochastic gradient boosting
machine) are used for selecting and ranking features, exploring non-linear relationships, and
predict regional inequality levels through machine learning techniques. Results indicate that
regions with high agricultural activity are particularly prone to income inequalities. On the other
hand, relatively less populated regions with higher shares of persons over 55 year old
participating into the labor force have lower inequality levels. Finally, we observe that lowerincome regions have higher intra-regional inequality, but the association is subject to
heterogeneous effects further explored in the study.
Keywords: Income inequality, regional economics, rural economies, agriculture, random
forest, machine learning
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YEDİ İKLİM VE GAZİ YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE B1 DÜZEYİ DERS
KİTAPLARINDAKİ DİNLEME METİNLERİNİN NİTELİKLERİ
Doç. Dr. Serpil ÖZDEMİR
Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD
ORCID: 0000-0002-8063-8690
İrem KELEŞ
Bartın Üniversitesi, Yabancılara Türkçe Öğretimi ABD
ORCID: 0000-0001-6889-9444
ÖZET
Dinleme, anlamaya dayalı bir dil becerisidir ve günlük hayatta çok sık kullanılmaktadır.
Dinleme zor ve karmaşık bir beceridir. İşitsel iletişimde başarı için yabancı dil öğrencilerinin
dinlediğini anlama becerilerini geliştirmek önemlidir. Bu gelişimi sağlamada en önemli
araçlardan biri ders kitaplarında yer alan dinleme metinleridir. Bu araştırmanın amacı Yedi
İklim ve Gazi yabancılar için Türkçe B1 düzeyi ders kitaplarındaki dinleme metinlerinin
niteliklerini belirlemektir. Araştırmada metinlerin oluşturulma biçimleri, işlevleri, sözcük
sayıları, okunabilirlik düzeyleri, süreleri ve düzey dışı dil bilgisi konuları değerlendirilmiştir.
Araştırma doküman analizi yöntemi ile yapılmıştır ve verilere betimsel analiz uygulanmıştır.
Araştırmanın evrenini Gazi Yabancılar İçin Türkçe ve Yedi İklim Türkçe ders kitapları
oluşturmaktadır. Bu kitapların B1 düzeyi örneklem olarak alınmıştır. Toplam 47 dinleme metni
incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar şunlardır: Metinlerin oluşturulma biçimine
göre Gazi Yabancılar İçin Türkçe ders kitabında 19 oluşturulmuş, 1 özgün metin; Yedi İklim
Türkçe kitabında 23 oluşturulmuş metin, 4 özgün metin belirlenmiştir. İşlevlerine göre
metinlerin Gazi Yabancılar İçin Türkçe ders kitabında 14 kullanım işlevli, 6 edebi metin; Yedi
İklim Türkçe ders kitabında 11 kullanım işlevli, 15 edebi metin, 1 diğer metin olduğu tespit
edilmiştir. Gazi Yabancılar İçin Türkçe ders kitabında 7 farklı metin çeşidine; Yedi İklim
Türkçe ders kitabında ise 13 farklı metin çeşidine yer verilmiştir. Ayrıca bir ders kitabında yer
alıp diğerinde yer almayan toplam 9 çeşit metne rastlanmıştır. Sözcük sayısı olarak Gazi
Yabancılar İçin Türkçe ders kitabında 2.735, Yedi İklim Türkçe ders kitabında ise 6.016 sözcük
kullanılmıştır. Yedi İklim Türkçe ders kitabındaki metinlerin süreleri, Gazi Yabancılar İçin
Türkçe ders kitabındaki metinlerin sürelerine göre daha uzundur. Gazi Yabancılar İçin Türkçe
ders kitabındaki okunabilirlik düzeyleri incelendiğinde çok zor metin bulunmamaktadır. 3 zor,
5 orta güçlükte, 9 kolay, 1 çok kolay metinler yer almaktadır. Yedi İklim kitabında ise çok zor
metin bulunmazken 1 zor, 13 orta güçlükte, 7 kolay, 4 çok kolay metin yer almaktadır. Ders
kitaplarında standardın sağlanabilmesi için yabancılara Türkçe öğretimi programı hazırlanarak
metin sayısı, zorluk derecesi, türü ve sürelerinin belirlenmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Dinleme becerisi, Dinleme metinleri, Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi,
ders kitapları
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QUALIFICATIONS OF LISTENING TEXTS IN YEDI IKLIM AND GAZI TURKISH
TEXTBOOKS FOR FOREINGER AT B1 LEVEL
ABSTRACT
Listening is a language skill based on understanding and is frequently used in daily life.
Listening is a difficult and complex skill. It is important to improve the listening comprehension
skills of foreign language learners for success in auditory communication. One of the most
important tools in providing this development is the listening texts in the textbooks. The aim of
this research is to determine the qualities of the listening texts in the Turkish B1 level course
books for foreigners in Yedi Iklim and Gazi. The forms, functions, word counts, readability
levels, durations and the conformity of the grammar topics of the texts was evaluated. The
research was carried out with document analysis method and descriptive analysis was applied
to the data. The universe of the research consists of Gazi Turkish for Foreigners and Yedi Iklim
Turkish textbooks. The B1 level of these books was taken as a sample. A total of 47 listening
texts were analyzed. The findings of the research are as follows: According to the way the texts
were created, there are 19 created texts and 1 original text in the Gazi Turkish for Foreigners
textbook; there are 23 created and 4 original texts in the Yedi Iklim textbook. According to their
functions, Gazi Turkish for Foreigners textbook has 14 functional and 6 literary text; there are
15 literary texts with 11 functional and 1 other text in the Yedi Iklim. According to their types
there are 7 different text types in the Gazi Turkish for Foreigners textbook, and 13 different text
types in the Yedi Iklim. In addition, a total of 9 types of texts were found in one textbook but
not in the other. The word count is 2.735 in the Gazi Turkish for Foreigners textbook; on the
other hand, 6.016 words are used in the Yedi Iklim. The duration of the texts in the Yedi Iklim
is longer than the Gazi Turkish for Foreigners textbook. When the readability levels in the Gazi
Turkish for Foreigners textbook are examined, there is not a very difficult text. There are 3
difficult, 5 middle difficulty, 9 easy, 1 very easy texts. While there are no very difficult texts in
the Yedi Iklim textbook, 1 difficult, 13 middle difficulty, 7 easy, 4 very easy texts are found. In
order to ensure the standard in textbooks, it is recommended to prepare a Turkish teaching
program for foreigners and to determine the number of texts, difficulty levels, types and
durations in this program.
Keywords: Listening skill, Listening texts, Teaching Turkish as a foreign language, textbooks
GİRİŞ
Dil becerisi olarak dinleme yabancılara Türkçe öğretiminde önemli bir rol oynamaktadır. Dilin
etkili ve güzel kullanılmasına, söz varlığını zenginleştirmeye, diğer becerileri geliştirmeye katkı
sunması dinleme becerisini önemli kılmaktadır.
İnsanların günlük hayatında başvurduğu becerilerin başında dinleme yer almaktadır. Güneş
(2014), dinlemeyi günlük yaşamda iletişim kurmanın önemli bir aracı olarak tanımlamaktadır.
Dinleme-izleme becerisi insanların günlük yaşamlarında en sık kullandığı bir beceri olarak
karşımıza çıkmaktadır. Araştırmalar öğrenilen bilgilerin çoğunun, dinleme sayesinde
öğrenildiğini göstermektedir. Çifçi (2001), dinleme alanında yeterli beceriye sahip olmayan bir
öğrencinin zihinsel kapasite bakımından zayıf olmamasına rağmen verimsiz bir öğrenim süreci
yaşayacağını dile getirmektedir.
Sezer (2010) dinlemenin yazılı veya yazısız mesajları seçmek, onları zihinde anlamlandırmak
ve onlara karşılık vermekten oluşan bir değişim olarak ifade etmektedir.
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Özbay ve Çetin (2011) ise dinlemenin, anlamanın ve öğrenmenin en önemli yollarından biri
olduğunu ifade etmektedir.
“Dinleme, dinleyicinin işittiklerini anlamlandırması,
anlamlandırdıklarını ön bilgileriyle sentezlemesi gibi karmaşık bir yapıyı içermektedir.”
(Vandergrift, 2003 akt. Melanlıoğlu, 2016, s.1207) Dinleme ile ilgili yapılan incelemelerde bazı
ortak hususlar dikkat çekmektedir. Epçaçan (2013) bu ortak hususları sıralarken dil eğitiminin
dört temel fonksiyonundan biri olduğunu, çeşitli zihinsel süreçler gerektirdiğini, karmaşık ve
aktif bir oluşumu içerdiğini ifade etmektedir.
Dinleme becerisi zor bir beceridir. Dil öğrenenlerin dinleme metnini hem dinleyip hem anlayıp
hem de sorulan soruları cevaplaması istenir. Bütün bu becerilerin aynı anda yetkin bir şekilde
kullanılması kolay değildir. Bu nedenle dinleme eğitimine önem verilmelidir. Kişi dinlediğini
doğru anladığında sağlıklı bir iletişim gerçekleşir. “İyi bir dinleyici olunduğunda, doğru ve
etkin dinleme becerileri sergilendiğinde, kişinin kendisine söylenenleri yanlış ve eksik anlaması
mümkün olduğunca azalır” (Maden, 2013, s.61-62). Dinleme becerisi diğer beceriler ile de
doğrudan ilgilidir.
Alanyazın incelendiğinde dinleme becerisinin geliştirilmesi ile ilgili çalışmaların diğer dil
becerilerine oranla az olması dikkat çekmektedir (Maden ve Önal, 2021). Ders kitaplarındaki
dinleme metinleri ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde dinleme etkinlikleri (Tabak ve
Göçer, 2017), dinleme etkinliklerinde kronolojik sıralamanın önemi (Baş ve Tekin, 2020),
dinleme etkinliklerinin Avrupa Ortak Başvuru Metni’ne uygunluğu (Tüm, 2016), dinleme
metinlerinin örtülü anlam açısından değerlendirilmesi (Tiryaki ve Kayatürk, 2017), dinleme
becerisi alanında yapılan alıştırmaların değerlendirilmesi (Özbal ve Genç, 2019), dinleme
etkinliklerinin yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ne göre değerlendirilmesi (Biçer, 2019) dinleme
metinlerinin dinlenebilirlik açısından tanımlanması (Özaltun, 2018), yabancılara Türkçe
öğretiminde dinleme metinlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi (Korkmaz, 2019a) gibi
araştırmalar yapılmıştır. Dört temel dil becerisinin aralarında bir etkileşim olduğu yadsınamaz
bir gerçektir. Anlama becerisinin öğretimine yönelik yapılan etkinliklerde dinlediğini anlama
becerisinin okuduğunu anlama becerisine etki ettiği görülmektedir (Yorulmaz, 2009). Aynı
zamanda konuşma ve dinleme becerilerini de birbirinden ayrı düşünmek imkânsızdır. İki beceri
de birbirini tamamlamaktadır. İletişimin olabilmesi için konuşan ve dinleyen biri olmalıdır.
Konuşma becerisi ile dinleme becerisi arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Özbay’ın
(2001) araştırmasında gelişim dönemi sürecinde duyma becerisini yitirenlerin konuşma
becerisinin de gerilediği görülmektedir.
Dinleme diğer dil becerilerinin de gelişimine katkı sağladığı için dinleme eğitimi önemlidir.
Dinleme eğitiminin yürütülmesinde ders kitapları, öğreticiler için yol gösterici niteliktedir.
Yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarındaki dinleme metinlerinin niteliklerinin, türlerinin
ve işlevlerinin araştırılıp değerlendirilmesi, dinleme eğitimine nasıl katkılar sunduklarını
betimlemek açısından önemlidir. Bu araştırmada iki öğretim setinde B1 düzeyinde yer alan
dinleme metinlerinin nitelikleri, okunabilirlik düzeyleri, metin sayıları, sözcük sayısı,
metinlerin süreleri ve dil bilgisi unsurlarının düzeye göre uygunluğu bakımından incelenmesi
amaçlanmaktadır. Araştırmanın ders kitaplarındaki dinleme metinlerini çeşitli yönlerden ele
alması, dinleme metinlerinin niteliklerini betimleme açısından literatüre katkı sağlayacaktır.
Araştırmanın problem cümlesi “Yabancılara Türkçe öğretimi B1 düzeyi ders kitaplarında
dinleme metinlerinin görünümü nasıldır?” şeklinde belirlenmiştir. Çalışma şu alt problemlerle
ele alınmıştır:
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Yedi İklim ve Gazi yabancılar için Türkçe B1 düzeyi ders kitaplarındaki dinleme metinlerinin;
- ünitelere göre dağılımı nasıldır?
- oluşturma şekillerine göre dağılımı nasıldır?
- işlevlerine göre dağılımı nasıldır?
- sözcük sayılarına göre dağılımı nasıldır?
- okunabilirlik düzeylerinin değerlendirme sonuçları nasıldır?
- kur dışındaki dil bilgisi unsurlarına yer verme durumuna göre dağılımı nasıldır?
- sürelerine göre dağılımı nasıldır?
YÖNTEM
Araştırmanın modeli
Yabancılara Türkçe öğretimi kitaplarında yer alan dinleme metinlerinin türlerini ve özelliklerini
ortaya koymayı amaçlayan bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinde doküman incelemesi
yöntemi ile yürütülmüştür. “Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu ve olaylar
hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar.” (Yıldırım ve Şimşek, 2013, s. 217).
Evren ve örneklem
Çalışmanın evrenini Yunus Emre Enstitüsü tarafından hazırlanan Yedi İklim B1 ile Gazi
Üniversitesi TÖMER tarafından hazırlanan Yabancılar İçin Türkçe B1 düzeyindeki ders
kitaplarında yer alan dinleme metinleri oluşturmaktadır. Örneklem alınmamıştır. Toplam 47
metin incelenmiştir.
Verilerin toplanması
Yedi İklim ve Gazi Yabancılar İçin Türkçe ders kitaplarındaki dinleme metinlerinde yer alan
metinlerin nitelikleri, okunabilirlik düzeyleri, metin sayıları, sözcük sayısı, süresi ve dil bilgisi
unsurlarının düzeye uygunluk durumu, doküman analizi tekniği kullanılarak tespit edilmiştir.
Verilerin çözümlenmesi
Ders kitabında yer alan metin çeşitleri, metin sayıları, öğretilmeyen dil bilgisi yapılarının
kullanılması, metinlerde kullanılan sözcük sayıları, dinleme metinlerinin sürelerine ait bulgular,
çözümlemeler ve yorumlar doküman analizi yoluyla incelenmiştir. Dinleme metinleri
oluşturulmuş ve özgün olmak üzere iki grupta incelenmektedir. Daha sonra dinleme
metinlerinin işlevlerine bağlı olarak kullanım işlevli ve edebi olmak üzere kategorilere
ayrılmaktadır. Kullanım işlevli metinler “resmî yazılar, öğretici metinler, iletişimsel metinler”;
edebi metinler öğretici metinler, anlatmaya/göstermeye dayalı metinler, nazım” olmak üzere
sınıflandırılmıştır. İşlevlerine göre metin türlerinin ayrımında İltar ve Açık’ın (2019) yapmış
olduğu çalışma esas alınmıştır. Metin türlerine bağlı olarak; iletişimsel metin, öğretici metin,
edebi metin, resmi yazılar, anlatmaya/göstermeye dayalı ve diğer olmak üzere incelemesi
yapılmıştır. Okunabilirlik incelemeleri Ateşman (1997) formülüne göre yapılmıştır. Bu formüle
göre ortalama sözcük uzunluğunu bulmak için; toplam hece sayısı toplam cümle sayısına
bölünür. Ortalama cümle uzunluğunu tespit etmek için ise toplam sözcük sayısı toplam cümle
sayısına bölünür. Okunabilirlik puanının hesaplanması şu şekilde gerçekleşmektedir: 40,175 ile
ortalama sözcük uzunluğu çarpılır. 2,610 ile de ortalama cümle uzunluğu çarpılır.
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Bunun sonucunda ortaya çıkan verilerden 198,825 çıkartılır. Elde edilen puan 90 ile 100
arasında ise metin çok kolay, 70 ile 89 arasında ise metin kolay, 50 ile 69 arasında ise orta
güçlükte, 30 ile 49 arasında ise metin zor ve 1 ile 29 arasında ise çok zor olarak
değerlendirilmektedir.
BULGULAR
Araştırmanın bu bölümünde yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan Yedi İklim ve Gazi
Yabancılar İçin Türkçe B1 düzeyi ders kitaplarındaki dinleme metinleri, araştırmanın alt
problemleri doğrultusunda sırasıyla incelenmektedir.
Yedi İklim ve Gazi Yabancılar İçin Türkçe Dinleme Metinlerinin Ünitelere Göre Dağılımı
Tablo 1. Yedi İklim ve Gazi Yabancılar İçin Türkçe dinleme metinlerinin ünitelere göre
dağılımı
Üniteler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Topla
Gazi
4
4
4
4
4
------20
Yedi İklim
3
5
3
3
3
4
3
3
27
Toplam
7
9
7
7
7
4
3
3
47
Yedi İklim kitabı 8 üniteden oluşmaktadır ve toplamda 27 dinleme metni bulunmaktadır.
Birinci ünitede 3, ikinci ünitede 5, üçüncü ünitede 3, dördüncü ünitede 3, beşinci ünitede 3,
altıncı ünitede 4, yedinci ünitede 3 ve sekizinci ünitede 3 dinleme metni yer almaktadır. Gazi
Yabancılar İçin Türkçe ders kitabı ise 5 üniteden oluşmaktadır ve toplamda 20 dinleme metni
bulunmaktadır. Gazi ders kitabındaki dinleme metinlerinin ünitelere eşit bir şekilde dağıldığı
görülmektedir. Her iki kitabın toplam dinleme metin sayısı ise 47’dir.
Yedi İklim ve Gazi Yabancılar İçin Türkçe dinleme metinlerinin oluşturulma şekline
ilişkin bulgular
Tablo 2. Yedi İklim ve Gazi Yabancılar İçin Türkçe dinleme metinlerinin oluşturma
şekillerine göre dağılımı
Oluşturulma Şekli
Oluşturulmuş
Özgün
Toplam
Gazi
19
1
20
Yedi İklim
23
4
27
Toplam
42
5
47
Tablo 2’de görüldüğü gibi hem Yedi İklim hem de Gazi Yabancılar İçin Türkçe ders
kitaplarında yer alan dinleme metinlerinde oluşturulmuş metin sayısı (f=42) özgün metinlerin
sayısından (f=5) fazladır.
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Yedi İklim ve Gazi Yabancılar İçin Türkçe dinleme metinlerinin işlevlerine ilişkin
bulgular
İşlevlerine göre metin türlerini üçe ayırmak mümkündür. Bunlar; edebi işlevli, kullanım işlevli
ve diğer olmak üzere gruplandırılmaktadır.
Tablo 3. Yedi İklim ve Gazi Yabancılar İçin Türkçe dinleme metinlerinin işlevlerine göre
dağılımı
Kullanım
Edebi
Diğer
Toplam
İşlevli
Gazi
14
6
--20
Yedi İklim
11
15
1
27
Toplam
25
21
1
47
Gazi’de 14 kullanım, 6 edebi işlevli metin türü olduğu görülmektedir. Yedi İklim’de ise 11
kullanım işlevli, 15 edebi metin ve 1 diğer metin belirlenmiştir. Gazi’de kullanım işlevli
metinler fazla iken Yedi İklim’de edebi metinler daha fazladır.

Öğretici
Edebî
Metinler
Anlatmaya/
Göstermeye
Dayalı

Nazım

Diğer

Toplam

Gazi TÖMER
Yedi İkim
Toplam

Resmî
Yazılar
Kullanım
işlevli
Öğretici
Metinler
İletişimsel
Metinler

Tablo 4. Yedi İklim ve Gazi Yabancılar İçin Türkçe dinleme metinleri türlerinin genel
dağılımı
Kullanım İşlevli
Edebi Metinler
Diğer
Metinler

-------

3
9
12

1
2
3

--1
1

20
27
47

5
4
9

9
7
16

2
4
6

Tablo 4’te görüldüğü gibi hem Gazi Yabancılar İçin Türkçe hem de Yedi İklim ders kitabında
resmi yazılara yer verilmemiştir.
Gazi; 5 kullanım işlevli öğretici, 9 iletişimsel, 3 öğretici edebî metin, 2 anlatmaya/göstermeye
dayalı ve 1 nazım türünde metne yer vermektedir. Yedi İklim ders kitabında ise 4 kullanım
işlevli öğretici, 7 iletişimsel, 9 öğretici edebî, 4 anlatmaya/göstermeye dayalı metin, 2 nazım, 1
diğer (halk hikâyesi) türünde metin yer almaktadır.
Tablodan da anlaşılacağı üzere en çok kullanılan metin türü iletişimsel metin (f=16) ile öğretici
edebî metindir (f=12).
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Tablo 5. Yedi İklim ve Gazi Yabancılar İçin Türkçe dinleme metinlerinin türleri
Ana
İşlevsel yönelimi
Metin türü
Gazi
Yedi
Toplam
İletişimsel
Diyalog
7
5
12
Kullanım
Tanıtım
Öğretici
5
3
8
İşlevli
Yazısı
İletişimsel
Röportaj
2
2
4
(f=25)
Öğretici
Haber Yazısı
--1
1
Öğretici
Makale
2
3
5
Öğretici
Biyografi
--4
4
Anlatma/gösterme
Sohbet
--3
3
Hikâye
2
--2
Anlatma/gösterme
Anlatma/gösterme
Deneme
--1
1
Edebi
İşlevli
Öğretici
Anı
1
--1
(f=21)
Öğretici
Fabl
--1
1
Öğretici
Köşe Yazısı
--1
1
Nazım
Şiir
1
--1
Nazım
Türkü
--1
1
Nazım
Şarkı
--1
1
Halk
--1
1
Diğer
--Hikâyesi
Toplam
20
27
47
Gazi Yabancılar İçin Türkçe ders kitabında 2 röportaj, 7 diyalog, 2 makale, 1 şiir, 1 anı, 5
tanıtım yazısı, 2 hikâye yer almaktadır. Yedi İklim ders kitabında ise 3 sohbet, 1 haber metni,
3 makale, 1 türkü, 1 şarkı, 2 röportaj, 5 diyalog, 1 deneme, 4 biyografi, 1 fabl, 3 tanıtım yazısı,
1 köşe yazısı, 1 halk hikâyesi metin çeşidine yer verilmektedir. Yedi İklim ders kitabı metin
çeşitliliği açısından daha zengindir.
Gazi Yabancılar İçin Türkçe ders kitabında 7, Yedi İklim ders kitabında 13 farklı metin çeşidine
yer almaktadır. Ayrıca bir ders kitabında yer alıp diğer ders kitabında yer almayan toplam 9
metne rastlanmıştır.
Yedi İklim ve Gazi Yabancılar İçin Türkçe dinleme metinlerinin toplam sözcük sayılarına
ilişkin bulgular
Tablo 6. Yedi İklim ve Gazi Yabancılar İçin Türkçe dinleme metinlerinin toplam sözcük
dağılımı
Toplam Sözcük Sayısı
Gazi TÖMER
2.735
Yedi İklim
6.016
Toplam
8.781
Gazi Yabancılar İçin Türkçe ders kitabının toplam sözcük sayısı 2.735 iken Yedi İklim
incelendiğinde toplam sözcük sayısının 6.016 olduğu görülmektedir. Yedi İklim’de Gazi
TÖMER kitabının iki buçuk katı kadar fazla sözcük yer almaktadır.
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Tablo 7. Yedi İklim ve Gazi Yabancılar İçin Türkçe dinleme metinlerinin ünitelere göre
sözcük dağılımı
Sözcük Sayıları
Ünite
Yedi İklim
Gazi
1. Ünite
328
411
2. Ünite
437
436
3. Ünite
315
395
4. Ünite
312
372
5. Ünite
319
417
6. Ünite
417
--7. Ünite
316
--8. Ünite
306
--Ünitelerdeki sözcük sayıları incelendiğinde her iki kitapta da düzenli bir artış olmadığı
görülmektedir. Yedi İklim’de en az 306 sözcükten oluşan dinleme metni yer almaktadır. Bu
metin de en son ünite olan 8. ünitededir. En fazla sözcük sayısı 437’dir. Gazi’de dinleme
metinleri 372 ile 436 sözcük arasındadır.
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Yedi İklim ile Gazi Yabancılar İçin Türkçe dinleme metinlerinin okunabilirlik
düzeylerine ilişkin bulgular

Metntn Adı

O.K. U.

O. C. U.

Okunabtltrltk
Puanı

Okunabtltrltk
Düzeyt

Tablo 8. Gazi Yabancılar İçin Türkçe ders kitabı dinleme metinlerinin okunabilirlik düzeyleri

Sertab'la Söyleşr (s.7)
Sosyal Medya (s.11)
Yardım Projesr (s.15)
Fal Keyfr (s.19)
Psrkolojrde Renklerrn Etkrsr
Adam Olacak Çocuklar (s.29)
Dünyanın Yedr Harrkası (s.33)
Ev Ekonomrsr (s.39)
İmza Günü (s.45)
Tatrl İlanları (s.53)
Küresel Isınma (s.57)
İkr Komşu (s.67)
Bu İşte Brr Yanlışlık Var
Brlgrsayar Alırken (s.75)
Avcı rle Küçük Kuş (s.81)
Bana Brr Masal Anlat (s.85)
Ters Lale (s.89)
Altın Portakal (s.92)

2,4
2,73
2,65
2,25
3,08
3,15
2,49
2,16
2,88
2,46
2,80
2,3
2,61
2,63
2,32
2,41
2,25
2,61

7,5
7,76
7,14
5,25
9,54
11,4
13,75
11,88
7,21
9,27
9,18
10
6,68
6,66
10,6
8,75
16,83
17,5

82,83
68,76
73,71
94,44
49,94
42,20
62,86
80,68
64,24
75,76
62,29
80,32
76,23
75,76
77,92
78,80
64,19
47,92

Kolay
Orta
Kolay
Çok Kolay
Zor
Zor
Orta
Kolay
Orta
Kolay
Orta
Kolay
Kolay
Kolay
Kolay
Kolay
Orta
Zor

Tablo incelendiğinde Gazi Yabancılar İçin Türkçe ders kitabında toplam 20 dinleme metninin
olduğu görülmektedir. Okunabilirlik düzeylerine göre çok zor dinleme metnine hiç yer
verilmemiştir. 3 zor, 5 orta güçlükte, 9 kolay, 1 çok kolay metin yer almaktadır. 2 dinleme metni
100 sözcükten az sözcükten oluştuğu için okunabilirlik puanları hesaplanmamıştır.
Okunabilirlik puanlarına ait çizgi grafik Şekil1’de verilmiştir.
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Şekil 1. Gazi Yabancılar İçin Türkçe kitabının okunabilirlik puanlarının dağılımı
Okunabilirlik puanları 1’e yaklaştıkça metin çok kolay, 100’e yaklaştıkça çok zor anlamına
gelmektedir. Öğretimin basitten karmaşığa ilkesi gereği çok kolaydan zora doğru metinlerin
sıralanması beklenir. Eğer okunabilirlik durumu kolaydan zora doğru olsaydı çizgi grafiğin
yukarıdan başlayıp düzenli olarak aşağıya inmesi gerekirdi.
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Okunabtltrltk
Puanı

Okunabtltrltk
Düzeyt

Brzrm Mahalle (s.12)
Akşam Haberlerr (s.18)
Google'ın Öyküsü (s.21)
Etem Çalışkan'la Sohbet (s.31)
Çalışmak İstryoruz (s.37)
Geçmrşten Günümüze Gazete
Sınav Sonucu Bellr Oldu (s.49)
Okul Öncesr Eğrtrm (s.60)
Dünyadakr İlgrnç Kütüphaneler
Her Kapıyı Açan Anahtar: Yabancı
Drl (s.74)
Emlakçıda (s.78)
Servrs Görevlrsrnr Beklerken
Beethoven (s.93)
Ankara'da Film Festivali (s.98)
Bu Krm? (s.101)
Elras Howe (s.112)
Frlm Dünyası (s.120)
Ağustos Böceğr rle Karınca (s.121)
Festrvaller (s.124)
Festrvaller (s.132)
Şeker Grbr Brr Bayram (s.137)
Dünyada Doğum Günü
Kutlamaları (s.143)
Emrah rle Selvrhan (s.154)
Brr Başarı Öyküsü (s.159)
İdrl Brret (s.163)

O.C.U.

Metntn Adı

O. K. U.

Tablo 9. Yedi İklim ders kitabı dinleme metinlerinin okunabilirlik düzeyleri

2,61
2,74
2,66
2,75
2,55
2,70
2,35
3,03
2,93

6,8
8,83
15
8
6,56
11,66
4,82
12,5
10,4

75,91
65,47
52,54
67,07
79,15
59,71
91,76
44,46
53,86

Kolay
Orta
Orta
Orta
Kolay
Orta
Çok Kolay
Zor
Orta

2,51

10,5

70,40

Kolay

2,29
2,43
2,74
2,27
2,51
2,65
2,98
2,18
2,62
2,75
2,62

6,29
7,14
11,1
6,17
12,87
10,6
9,18
7,5
9,54
10,4
9,18

90,03
82,55
59,46
91,25
64,19
64,65
55,13
91,63
68,30
61,19
69,45

Çok Kolay
Kolay
Orta
Çok Kolay
Orta
Orta
Orta
Çok Kolay
Orta
Orta
Orta

2,80

7,92

65,56

Orta

2,41
2,50
2,56

9,36
7,76
9,27

77,26
77,91
71,42

Kolay
Kolay
Kolay

Gazi Yabancılar İçin Türkçe ders kitabında olduğu gibi Yedi İklim ders kitabında da
okunabilirlik düzeylerine göre çok zor dinleme metnine rastlanmamıştır. 1 zor, 13 orta güçlükte,
7 kolay, 4 çok kolay dinleme metnine yer verilmiştir. Yedi İklim ders kitabında da 2 metin 100
sözcükten az sözcükten oluştuğu için okunabilirlik puanları hesaplanmamıştır. Yedi İklim
kitabının okunabilirlik puanlarının çizgi grafiği Şekil 2’de verilmiştir.
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Şekil 2. Yedi İklim kitabının okunabilirlik puanlarının dağılımı
Şekil 2’de görüldüğü gibi çizgi yukarıdan aşağıya düzenli bir düşüş göstermediği için
okunabilirlik puanları kolaydan zora doğru düzenli bir dağılım göstermemektedir.
Yedi İklim ve Gazi Yabancılar İçin Türkçe dinleme metinlerinin kur dışında dil bilgisi
unsurlarına yer verme durumu

Gazi TÖMER

Tablo 10. Yedi İklim ve Gazi Yabancılar İçin Türkçe dinleme metinlerinin kur dışında dil
bilgisi unsurlarına yer verme durumuna göre dağılımı
B1 Dışı Dil Bilgisi
Metnin Adı
Düzeyi
Yapıları
Sertab’la Söyleşi (s.7)
Sıfat – Fiiller [-DIk]
B2
Sosyal Medya (s.11)
Sıfat- Fiiller [-An /-DIk]
B2
Yardım Projesi (s.15)
Sıfat – Fiiller [-DIk]
B2
Fal Keyfi (s.19)
Sıfat – Fiiller [-DIk]
B2
Psikolojide Renklerin Etkisi
Uygun
---(s.25)
Adam Olacak Çocuklar (s.29)
Sıfat – Fiiller [-An]
B2
Dünyanın Yedi Harikası
Sıfat – Fiiller
B2
(s.33)
Ev Ekonomisi (s.39)
Uygun
---İmza Günü (s.45)
Fiilimsiler
B2
Başucu Kitabı (s.49)
Sıfat – Fiiller
B2
Tatil İlanları (s.53)
Fiillerde Çatı
B2
Küresel Isınma (s.57)
Fiillerde Çatı
B2
Memleket İsterim (s.63)
Uygun
---İki Komşu (s.67)
Uygun
---Bu İşte Bir Yanlışlık Var
Fiilimsiler
B2
(s.71)
Bilgisayar Alırken (s.75)
Fiilimsiler
B2
Avcı ile Küçük Kuş (s.81)
Fiilimsiler
B2
Bana Bir Masal Anlat (s.85)
Fiilimsiler
B2
Ters Lale (s.89)
Fiilimsiler
B2
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Altın Portakal (s.92)
Bizim Mahalle (s.12)
Akşam Haberleri (s.18)
Google'ın Öyküsü (s.21)
Yalan Dünya (s.29)
Etem Çalışkan'la Sohbet
(s.31)
Rüyalarda Buluşuruz (s.34)
Çalışmak İstiyoruz (s.37)
Geçmişten Günümüze Gazete
(s.41)
Sınav Sonucu Belli Oldu
(s.49)
Okul Öncesi Eğitim (s.60)
Dünyadaki İlginç
Kütüphaneler (s.63)
Her Kapıyı Açan Anahtar:
Yabancı Dil (s.74)
Emlakçıda (s.78)
Servis Görevlisini Beklerken
(s.83)
Beethoven (s.93)
Ankara'da Film Festivali
(s.98)
Bu Kim? (s.101)
Elias Howe (s.112)
Film Dünyası (s.120)
Ağustos Böceği ile Karınca
(s.121)
Festivaller (s.124)
Festivaller (s.132)
Şeker Gibi Bir Bayram
(s.137)
Dünyada Doğum Günü
Kutlamaları (s.143)
Emrah ile Selvihan (s.154)
Bir Başarı Öyküsü (s.159)
İdil Biret (s.163)

Fiilimsiler
Ettirgen Fiil
Edilgen / Ettirgen Fiil
Ettirgen /İşteş
Uygun

B2
B2
B2
B2
----

Ettirgen / Edilgen Fiil

----

İşteş Fiil
Uygun
Fiilimsiler /Birleşik
Zamanlar

B2
----

Uygun

----

Ettirgen / Edilgen Fiil
Sıfat Fiil / Ettirgen / Zarf
Fiil

B2

Sıfat Fiil / Ettirgen Fiil

B2

Sıfat Fiil / Zarf Fiil

B2

Sıfat Fiiller / Edilgen Fiil

B2

Sıfat Fiil / Edilgen Fiil

B2

Uygun

----

Birleşik Zamanlar
Birleşik Zamanlar/Zarf
Fiil
Uygun

B2
----

Uygun

----

Uygun
Uygun

-------

Zarf Fiiller

B2

Uygun

B2

Sıfat Fiiller
Uygun
Ettirgen Fiil

B2
---B2

B2

B2

B2

Gazi’de fiilimsiler (f=14), fiil de çatı (f=2); Yedi İklim’de fiilimsiler (f=10), fiilde çatı (f=15)
ve birleşik çekimli fiiller (f=3) düzey üstü undurlar olarak yer almaktadır. Söz konusu dil bilgisi
unsurları B2 düzeyinin konuları arasındadır.
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Tablo 11. Yedi İklim ve Gazi Yabancılar İçin Türkçe dinleme metinlerinin kur dışında dil
bilgisi unsurlarına yer verme durumu genel dağılımı
Düzeye
Düzey
Toplam
Gazi TÖMER
4
16
20
Yedi İklim
10
17
27
Toplam
14
33
47
Tablo 11’de görüldüğü gibi Gazi Yabancılar İçin Türkçe ders kitabında 4 metin, Yedi İklim
ders kitabında 10 metin düzeye uygun dil bilgisi unsurlarını içermektedir; Gazi Yabancılar İçin
Türkçe ders kitabında 16 metnin, Yedi İklim’de 17 metnin düzeyin üstünde dilbilgisi unsurları
içermektedir.
Gazi Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı ile Yedi İklim Ders Kitabının Dinleme
Sürelerine İlişkin Bulgular
Tablo 12. Gazi Yabancılar İçin Türkçe ders kitabı dinleme metinlerinin süreleri
Metnin Adı
Süre
Sertab’la Söyleşi (s.7)
01:02
Sosyal Medya (s.11)
01:11
Yardım Projesi (s.15)
00:45
Fal Keyfi (s.19)
00:49
Psikolojide Renklerin Etkisi
01:42
(s.25)
Adam Olacak
Çocuklar (s.29)
01:08
Dünyanın Yedi Harikası (s.33)
02:37
Ev Ekonomisi (s.39)
01:26
İmza Günü (s.45)
01:08
Başucu Kitabı (s.49)
01:02
Tatil İlanları (s.53)
01:34
Küresel Isınma (s.57)
00:57
Memleket İsterim (s.63)
00:51
İki Komşu (s.67)
00:58
Bu İşte Bir Yanlışlık Var (s.71)
01:03
Bilgisayar Alırken (s.75)
01:12
Avcı ile Küçük Kuş (s.81)
01:23
Bana Bir Masal Anlat (s.85)
01:02
Ters Lale (s.89)
01:17
Altın Portakal (s.92)
00:55
Gazi Yabancılar İçin Türkçe ders kitabı dinleme metinlerinin süreleri incelendiğinde en uzun
metnin 02:37 dakika, en kısa metnin ise 00:45 dakika olduğu görülmektedir. Metinler süre
bakımından kısa olandan uzun olana doğru bir dağılım göstermemektedir.
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Tablo 13. Yedi İklim ders kitabı dinleme metinlerinin süreleri
Metnin Adı
Süre
Bizim Mahalle (s.12)
03:06
Akşam Haberleri (s.18)
02:22
Google’ın Öyküsü (s.21)
02:44
Yalan Dünya (s.29)
04:02
Etem Çalışkan’la Sohbet (s.31)
05:54
Rüyalarda Buluşuyoruz (s.34)
01:34
Çalışmak İstiyoruz (s.37)
05:39
Geçmişten Günümüze Gazete
03:28
Sınav Sonucu(s.41)
Belli Oldu (s.49)
01:59
Okul Öncesi Eğitim (s.60)
03:08
Dünyadaki İlginç Kütüphaneler
03:38
Her Kapıyı(s.63)
Açan Anahtar:
03:44
Yabancı
Dil(s.78)
(s.74)
Emlakçıda
02:11
Servis Görevlisini Beklerken
02:59
(s.83)(s.93)
Beethoven
03:14
Ankara’da Film Festivali (s.98)
01:28
Bu Kim? (s.101)
03:12
Elias Howe (s.112)
03:13
Film Dünyası (s.120)
02:10
Ağustos Böceği ile Karınca
02:22
(s.121)
Festivaller
(s.124)
03:27
Festivaller (s.132)
02:08
Şeker Gibi Bir Bayram (s.137)
02:35
Dünyada Doğum Günü
02:26
Kutlamaları
(s.143)
Emrah
ile Selvihan
(s.154)
05:23
Bir Başarı Öyküsü (s.159)
01:39
İdil Biret (s.163)
02:52
Yedi İklim ders kitabı dinleme metinlerinin sürelerine ilişkin bulgular incelendiğinde en uzun
metnin 05:54, en kısa metnin ise 01:28 olduğu tespit edilmiştir. Dinleme metinleri süre
bakımından kısa olandan uzun olana doğru dağılım göstermemektedir.
Genel olarak iki ders kitabında kullanılan dinleme metinlerinin süreleri karşılaştırıldığında Yedi
İklim ders kitabındaki metinlerin sürelerinin Gazi Yabancılar İçin Türkçe ders kitabındaki
metinlerin sürelerine göre daha uzun olduğu görülmektedir.
SONUÇ TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Bu bölümde araştırma sonuçları alt problemler doğrultusunda özetlenmiş, tartışılmıştır.
Araştırmanın bulgularına dayalı olarak öneriler sunulmuştur.
Ünitelere göre sonuçlar
İki kitapta ünite sayılarının farklı olduğu tespit edilmiştir. Gazi Yabancılar İçin Türkçe ders
kitabında 5, Yedi İklim ders kitabında 8 bölüm bulunmaktadır. Bu durumda aralarında % 16
oranında bir fark meydana getirmektedir.
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Gazi Yabancılar İçin Türkçe ders kitabında her bölümde 4 tane dinleme metnine yer verilmiştir.
Her üniteye eşit bir şekilde (% 20 oranında) dağılmıştır. Yedi İklim’de birinci, üçüncü,
dördüncü, beşinci, yedinci ve sekizinci bölümde 3, ikinci bölümde 5 ve altıncı bölümde 4
dinleme metnine yer verilmiştir. Bu bulgular yüzdelik oranda ise birinci, üçüncü, dördüncü,
beşinci, yedinci ve sekizinci bölüm için %11, ikinci bölüm için % 19 ve altıncı bölüm için %
15 şeklindedir. Yedi İklim kitabında dinleme metinleri eşit olmadığı gibi bölümler ilerledikçe
artan bir oran da söz konusu değildir.
Metinlerin oluşturulma şekline göre sonuçlar
Gazi Yabancılar İçin Türkçe ders kitaplarında oluşturulma şekline göre % 95 oranında
oluşturulmuş metin, % 5 oranında özgün metin tespit edilmiştir.
Yedi İklim ders kitabında % 85 oranında oluşturulmuş metin, % 15 oranında özgün metin
hesaplanmıştır. Oluşturulmuş metin sayısı ve özgün metin sayısı Yedi İkim ders kitabında, Gazi
Yabancılar İçin Türkçe ders kitabından % 10 oranında fazladır. Korkmaz (2019a) Yedi İklim
ders kitaplarının tamamına yönelik olarak yaptığı incelemede tüm seviyelerde % 21 oranında
özgün metin, % 79 oranında oluşturulmuş metin kullanıldığını belirlemiştir. Temel düzey için
oluşturulmuş metinlerle çalışmak eğitsel açıdan daha yararlı olabilir, ancak düzeyler ilerledikçe
özgün metinlerin daha fazla yer alması öğrencinin dili gerçek kullanım ortamında
dinleyebilmesi açısından önemlidir.
Metinlerin işlevlerine göre sonuçlar
Gazi’de 14 kullanım işlevli, 6 edebi işlevli dinleme metinleri olduğu görülmüştür. Yedi
İklim’de ise 11 kullanım işlevli, 15 edebi metin ve 1 diğer metin olduğu belirlenmiştir. Gazi’de
kullanım işlevli metinler fazla iken Yedi İklim’de, edebi metinler daha fazladır. Kullanım işlevli
metinlerde iletişimsel amaçlı olanlar her iki kitapta da daha fazladır. Yedi İklim’de edebi
metinlerden öğretici edebi metinler (f=9) sıkça yer almaktadır. Gazi’de 7 farklı türde metin yer
alırken Yedi İklim’de 13 farklı metin türü yer almaktadır. Resmi yazılar her iki ders kitabında
da yer almamaktadır. Kullanım işlevli öğretici metinlerden harita, kroki, kullanım kılavuzu,
yemek tarifi gibi metin türleri B1 düzeyi ders kitaplarında yer almamaktadır. Bu türden
metinlerin temel düzeyde bulunması uygundur. Kullanım işlevli iletişimsel metinlerden ilan,
broşür, afiş, e-posta, vb., sosyal medya mesajları, blog, yer/yön tarifi gibi türlerin kitaplarda yer
almadığı görülmüştür. B1 düzeyi dili bağımsız kullanma açısından eşik düzey kabul
edilmektedir. İletişimsel metin çeşitliliği öğrencilerin bağımsız dil kullanıcısı olmaları
açısından önemlidir. İletişimsel metinler mesleki, bireysel, eğitimsel ve kamusal alanlarda
iletişimi sürdürebilmeye destek olabilecek niteliktedir. Bu nedenle B1 düzeyinde daha çeşitli
iletişimsel metin örneklerinin ders kitaplarında yer alması gerekmektedir. Avrupa Ortak
Öneriler çerçevesi B1 düzeyinde dinleme yeterliğini “Genelde iş yaşamı, eğitim ve boş
zamanlar gibi alışılagelmiş ya da az alışılagelmiş konularla karşılaşıldığında ve iyice anlaşılır
biçimde ölçünlü bir dil konuşulduğunda, ana hatlarıyla anlayabilir. Kısa hikâyeleri de
anlayabilir.” (Avrupa Konseyi, 2013, 69) şeklinde belirtmektedir. Kısa hikâye içinde masal,
efsane, mizahi fıkra, çizgi roman gibi türler de düşünülebilir. Bu türlerin hiçbiri incelenen
kitaplarda yer almamaktadır. Edebi metinler, dilin gerçek kullanımını yansıtır, bu bakımından
yabancı dil öğretiminde edebi metinlere yer vermek hem dil kullanımını geliştirmek hem de
özgün bir metin dinleme başarısı yaşatmak açısından önemlidir.
Sözcük sayısına göre sonuçlar
Yedi İklim ve Gazi TÖMER dinleme metinlerinin sözcük sayıları karşılaştırıldığında Gazi
TÖMER’in toplamda 2.735; Yedi İklim’in 6.016 sözcükden oluştuğu görülmektedir.
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Her iki kitapta toplam sözcük sayısı 8.781’dir. Bu durumda Yedi İklim’in Gazi TÖMER’den
iki buçuk kat daha fazla sözcük sayısına sahip olduğu görülmektedir. Ancak dinleme
metinlerinin toplamı düşünüldüğünde Gazi TÖMER’de 20; Yedi İklim’de 27 dinleme metni
yer almaktadır. Yedi İklim’in sözcük sayısının fazla olmasının en önemli nedeni ünitelerde yer
alan dinleme metinlerinin fazla sayıda olması gösterilebilir. Yedi İklim ile Gazi arasında
dinleme metni oranı açısından fark %7,5 iken sözcük sayısı bakımından fark % 31,6’ya
çıkmaktadır. Korkmaz (2019b) Yedi İklim ve İstanbul Yabancılar İçin Türkçe setlerinin sözcük
sayılarını incelemiş ve her iki kitabın da üniteler arasında ve seviyelere göre düzenli bir artış
göstermediğini belirlemiştir. Bu araştırma sonuçları, Gazi yabancılar için Türkçe kitabının da
ünitelere göre düzenli bir artış göstermediğini ortaya koymaktadır.
Okunabilirlik durumuna göre sonuçlar
Her iki kitabın okunabilirlik düzeyleri karşılaştırıldığında Gazi’de 3 zor, 5 orta güçlükte, 9
kolay, 1 çok kolay metin düzeyine; Yedi İklim’de 1 zor, 13 orta güçlükte, 7 kolay, 4 çok kolay
metin düzeyine yer verilmiştir. Ayrıca hem Yedi İklim hem de Gazi’de çok zor dinleme metnine
rastlanmamıştır. Metinlerin güçlük düzeyine göre dağılımı kolaydan zora doğru gitmemektedir.
Oysa öğretimin en temel ilkelerinden biri kolay olandan zor olana doğru ilerlemektir. Kitapların
bu açıdan gözden geçirilmesine ihtiyaç vardır. Okunabilirlik yazılı metinler için hesaplanmıştır.
Ancak dil zorluğunun ölçümü için yazılı ve sesli metinlerde Flesch’in formülü araştırmalarda
kullanılmaktadır (Lovery, 2006, akt. Özaltun, 2018). Sesli metinlerde dinlenebilirlik söz
konusudur. Dinlenebilirliği etkileyen unsurlar arasında öğrencilerin sesli metinlere yönelik
zorluk algıları, metnin dil ve anlatım özellikleri, sözdizimi karmaşıklığı, sözcük uzunluğu,
prozodi, hız ve gürültü yer almaktadır (Özaltun (2018). Dinlenebilirlikte metnin güçlük düzeyi
sadece görüş alınarak belirlenmektedir. Bu çalışmada okunabilirliğin somut bir sonuç ortaya
koyabileceği düşünülerek dinleme metinlerinin okunabilirlik düzeyi belirlenmiştir.
Dinleme okumadan daha zor, tekrarı olmayan bir eylemdir. Bu nedenle dinleme metinlerinin
okunabilirlik puanlarının temel düzeyde çok kolay ve kolay; orta düzeyde kolay ve orta; ileri
düzeyde orta ve zor düzeyinde tutulması, eğitsel sürecin daha etkili yürütülmesini sağlayabilir.
Kur dışı dil bilgisi unsurlarına göre sonuçlar
Yedi İklim ve Gazi kitaplarının kur dışındaki dil bilgisi unsurlarına yer verme durumları
incelendiğinde Gazi’de düzeye uygun 4; düzey üstü 16 dinleme metni; Yedi İklim’de düzeye
uygun 10, düzey üstü 17 dinleme metni tespit edilmiştir. Bu durum dilin belirli sınırlar içinde
her durumu ifade edememesi ile ilgilidir. Yabancı dil öğretiminde dinleme metinlerinin düzeyin
üstünde bir dil bilgisi unsuru ile oluşması kulak alışkanlığı sağlama, öğretimi ileri seviyeye
hazırlama açısından kabul edilebilir. Ancak metinlerde yer yer birden fazla düzey üstü dil bilgisi
unsurlarının olması dilin çok zor olarak algılamasına ve öğrenemeyeceği duygusu yaratmasına
yol açabilir.
Dinleme sürelerine göre sonuçlar
Dinleme metinlerinin sürelerine ilişkin bulgular incelendiğinde Yedi İklim’de en uzun metnin
05:54 (Etem Çalışkan’la Sohbet s.31); en kısa metnin ise 01:28 (Ankara’da Film Festivali s.98)
olduğu tespit edilmiştir. Gazi’de en uzun metnin 02:37 (Dünyanın Yedi Harikası s.33); en kısa
metnin ise 00:45 (Yardım Projesi s.15) olduğu tespit edilmiştir. Yabancı dil olarak Türkçe
öğretiminde dinleme metinlerinin düzeylere göre süresinin ne kadar olması gerektiği
konusunda bir araştırma yoktur. Ancak incelenen kitaplar arasında metinlerin uzunluğu
açısından iki kata varan farklar vardır.
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Araştırmanın sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde yabancılara Türkçe öğretiminde ortak
bir müfredat olmamasından kaynaklanan farklı uygulamalar dikkati çekmektedir. Yabancılara
Türkçe öğretimi ders kitaplarının farklı yayıncı kuruluş veya üniversiteler tarafından
hazırlanması farklı yaklaşımlar ve farklı müfredatlar çerçevesinde oluşturulduğu için
uygulamada ve kaynaklarda birlik ilkesinin, ortaklığın yok olmasına yol açmaktadır. Alan
uzmanları tarafından hazırlanmış bir programın olmaması Yabancılara Türkçe öğretimi ders
kitaplarında ciddi farklılıklara sebep olmaktadır. Tüm bu farklılıkları ortadan kaldırmak için
Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni esas alınarak Yabancılara Türkçe Öğretimi
Programı oluşturulmalıdır. Bu çerçevede ders kitaplarında ortaklık sağlayabilmek mümkün
olabilir. Ders kitaplarında kullanılacak olan dinleme metinlerinin düzeylere göre ünite
sayılarının, metinlerin sınıflandırılmasının, işlevlerinin, türlerinin, sürelerinin, okunabilirlik
düzeylerinin, dil bilgisi unsurlarının ve bunun gibi birçok niteliğin eşit sayılarda ve oranlarda
olması sağlanabilir.
Ortak program ders kitaplarını benzer kılmada önemlidir, ancak yeni araştırmalar yapılarak
temel, orta ve ileri düzeyde yer verilecek sözcükler ve bunların sayıları belirlenmelidir. Dinleme
metinlerinin süresinin dinlemeyi zorlaştıran bir unsur olup olmadığı; okunabilirlikle
dinlenebilirlik arasında ilişki olup olmadığı araştırılması gereken konular arasındadır.
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İNTERNET SİTELERİNİ ZİYARET ETME DURUMLARI
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ÖZET
Araştırmanın amacı, Sosyal Bilgiler öğrencilerinin internet sitelerini hangi sıklıkla ziyaret
ettiklerini ve ziyaret etme amaçlarını belirlemektir. Araştırmanın evrenini Erzurum ili merkez
ilçelerde okuyan 6. ve 7. sınıf Sosyal Bilgiler öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada basit
tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu örneklem, öğrenciler arasında herhangi bir fark
gözetilmeden veri elde etmek için seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından
geliştirilen internet kullanımına yönelik öğrenci anketi kullanılmıştır. Verileri analiz etmek için
ise t testi, ANOVA, Kruskal Wallis H testi ve LSD Post Hoc testi yapılmıştır. Araştırmanın
sonucunda, Evinde ve kişisel bilgisayarı olan öğrencilerin ders konusu ile ilgili sitelere, oyun
sitelerine, kültür ve sanat sitelerine, yabancı dil ile ilgili sitelere, bilim ve teknoloji sitelerine,
müzik sitelerine, sohbet/Chat sitelerine, sosyal paylaşım (Facebook, Twitter vb.) sitelerine, alış
veriş sitelerine, şarkıcı ve film artistleri ile ilgili sitelerine, download (program indirme)
sitelerine, yarışma sitelerine, ödev hazırlayan ve paylaşan sitelere evinde ve kişisel bilgisayarı
olmayan öğrencilere göre daha yüksek oranda katıldıkları yapılan araştırmada ortaya çıkmıştır.
Ayrıca internete en çok evinden bağlanan öğrencilerin diğer yerlerden bağlananlara göre
anketin ders konusu ile ilgili siteler maddesine daha fazla oranda katıldıkları görülmüştür.
Öğrencilerin internet kullanmayı kendi kendine, anne-babadan ve kardeşlerinden öğrenenlerin
internet cafelerde, arkadaşlarından ve diğer yollarla öğrenenlere göre anketin ders konusu ile
ilgili siteler maddesine daha fazla oranda katıldıkları görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Bilgisayar, İnternet Sitesi, Öğrenci
SOCIAL STUDENTS VISITING WEBSITES ACCORDING TO THEIR
DEMOGRAPHIC FEATURES
ABSTRACT
The aim of the research is to determine how often Social Studies students visit websites and
their purpose of visiting.
The population of the research consists of 6th and 7th grade
Social Studies students studying in the central districts of Erzurum. Simple random sampling
method was used in the research. This sample was chosen to obtain data without any
discrimination among students. A student questionnaire for internet use developed by the
researcher was used as a data collection tool. To analyze the data, t test, ANOVA, Kruskal
Wallis H test and LSD Post Hoc test were used.
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As a result of the research, it was revealed that students who have a home and personal computer
participate in sites related to the subject of the course, game sites, culture and art sites, foreign
language related sites, science and technology sites, music sites, chat/chat sites, social
networking sites (Facebook, Twitter, etc.), shopping sites, sites related to singers and film
artists, download sites, competition sites, sites that prepare and share assignments at a higher
rate than students who do not have a personal computer at home. In addition, it has been
observed that students who connect to the Internet mostly from their homes participate more in
the items related to the course subject of the survey compared to those who connect from other
places. It has been observed that students who learn to use the internet by themselves, from
their parents and siblings participate more in the items of the survey related to the subject of the
course than those who learn to use the internet from their friends and other ways.
Keywords: Computer, Website, Student
Giriş
Teknolojinin günlük yaşamda kullanımının yaygınlaşması, bilgisayar ve internetin daha küçük
yaşlarda kullanımını zorunlu hale getirmiştir. Bu zorunlulukla birlikte internet, yaşamımızın bir
parçası haline gelerek çocuklara ve ailelere yeni olanaklar sunmuştur (Orhan ve Akkoyunlu,
2004). Bu olanaklar arasında alışveriş, iletişim, bilgi toplama, araştırma, sohbet, bürokratik
işlemler, bankacılık işlemleri, vergi ödeme, ulaşım araçları için bilet alma gibi birçok konu yer
almaktadır. Bu geniş yelpaze içerisinde internet kullanıcısı, her gün milyonlarca yeni web
sayfasına dâhil olmaktadır (Çelik, 2014; Özer Taylan, 2020). Birkaç ayda bir ağdaki web sitesi
ve sayfası ikiye katlanmakta ve internetteki site ve sayfalara ulaşarak oradan bilgi alan
bilgisayarların sayısı ise milyonlarla ifade edilmektedir. Bu nedenle insanlar arasındaki hem
yeni hem de hızlı ve sınır tanımayan bir haberleşme sistemi olarak internet, son yılların en
önemli sosyolojik olaylarından biri haline gelmiştir. E-ticaret, e-devlet, e-kütüphane gibi
onlarca uygulamasıyla internet, ekonomiden spora, sosyal hayattan akademik hayata toplum
kültürünü bir bütün olarak değiştirmektedir (Ergün ve Ergün, 2008). Bu kadar geniş bir değişim
içerisinde eğitim sisteminin etkilenmemesi mümkün değildir.
İnternetin geniş bir kullanım alanına ulaşması, eğitim hizmetlerinin de o alanın dışında
kalmamasına neden olmuştur. İnternet ve bilgisayarın sınıflara girmesiyle birlikte internet
destekli eğitim başlamıştır (Bulun, Gülnar ve Gürhan, 2004). Böylece öğrenme ortamında
internet kullanımı, bir dersin öğrencilerinin web araçlarını kullanmasını ve ders içeriklerinin bir
kısmının web üzerinden çalışılmasını sağlamıştır. Ek olarak, internet olanakları, bir derse ilişkin
ders notlarını ve içerik çalışmalarını öğrenciye sunmakta ve öğretmen-öğrenci iletişim
bilgilerini, ödevlerini ve sınav tarihlerini öğrenciyle paylaşma imkanı sağlamaktadır. (Akpınar,
2005).
Teknolojinin hızla gelişimi ve değişimi beraberinde eğitim anlayışımızın bir parçası haline
getirilmesini gerekli kılmıştır (ISTE, 2008). Teknolojiyle birlikte eğitim sisteminin değişmesi
öğretmenlerin görevlerinde de değişikliğe neden olarak öğretmenden beklentileri arttırmıştır.
Artık öğretmenin merkezde olduğu değil öğrencinin merkezde olduğu bir eğitim sistemine
geçilmiştir. Bu sayede öğretmenden ziyade öğrencinin aktif olmasını sağlamıştır. Ayrıca
teknoloji ile paralel gelişen yeni eğitim yaklaşımları, öğrenciyi bilgiyi yapılandırmada birincil
duruma getirmiştir (Korkmaz, 2013).
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Aynı zamanda öğretmenlerin teknolojinin desteklemiş olduğu okul kültürünü de benimsemeleri
ve sınıflarda uygulamaya geçirmeleri gerekmektedir (Akpınar, 2005). Öğretmenlerin bu tür
oluşumları yapabilmeleri için, önce kendilerinin değişimi kabul etmeleri ve teknoloji alanında
meydana gelen değişimlerden de haberdar olmaları gerekmektedir (Oral, 2004). Öğretmenlerin
bu değişimden haberdar olarak özellikle teknolojik bir ürün olan interneti, eğitim amaçlı
kullanmaları, eğitim süreci açısından önemlidir (Eroğlu, Ünlü, Eroğlu ve Yılmaz, 2011).
Böylece öğretmen internet ile eğitimi birleştirerek, öğrenme ortamının çeşitlenmesini
sağlayabilir ve öğrencilerin birden fazla duyusuna hitap edebilir. Bu sayede öğretmen,
öğrencilerdeki bireysel farklılıkları da göz önünde bulundurarak kalıcı öğrenmeler meydana
getirebilir.
Araştırmanın Amacı
Araştırmanın amacı, Sosyal Bilgiler öğrencilerinin internet sitelerini hangi sıklıkla ziyaret
ettiklerini ve ziyaret etme amaçlarını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara
cevap aranmıştır.
1. Öğrencilerin internet sitelerini ziyaret etme sıklığının belli değişkenlere göre farklılığı nedir?
a. Evde bilgisayar olma durumuna göre farklılık var mıdır?
b. Kişisel bilgisayar olma durumuna göre farklılık var mıdır?
c. İnternete en çok nereden bağlanıldığına göre farklılık var mıdır?
d.İnternet kullanımını nasıl öğrendiklerine göre farklılık var mıdır?
e.İnternet konusunda yardım alma durumlarına göre farklılık var mıdır?
Yöntemi
Araştırma Modeli
Araştırmanın modellenmesi, araştırmanın tüm işlemsel yapısını ortaya koyan iskeletin
tasarlanma aşamasıdır. Araştırmaların amacına bağlı olarak araştırma modelleri değişiklik
gösterebilmekte ve her araştırmanın bir modelinin olması gerekmektedir. Araştırma modelinin
belirlenmesi, bu aşamadan sonraki planlama basamaklarının üzerinde son derece kesin etkilere
sahiptir (Kurtuluş, 2010). Nicel yöntemin kullanıldığı araştırma, var olan durumu var olduğu
şekliyle betimlemeyi amaçlayan tarama modelindedir.
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evreni, Erzurum ili Palandöken, Yakutiye ve Aziziye ilçelerinde okuyan 6. ve 7.
sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise basit tesadüfi örnekleme
yöntemidir. Basit tesadüfi örnekleme, örnek bireylerinin önceden bilinen bir olasılıkla tesadüfi
olarak seçildiği bir yöntemdir ve bu olasılık her bir birey için n/N kadardır. Örnek bireylerinin
tam bir tesadüfi süreç yardımıyla seçilmesi önemlidir. Bu örneklemede çalışma evreni
içerisindeki tüm elemanlar eşit seçilme şansına sahiptir. (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Erkan
Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2018, s. 88; Güçlü, 2019, s. 83; Kurtuluş, 2010, 61). Basit
tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen Aziziye ilçesinden 8, Palandöken ilçesinden 9 ve
Yakutiye ilçesinden 13 okuldaki ortaokul öğrencileri araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır.
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Veri Toplama Aracı
Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından oluşturulan öğrenci anketi
hazırlanmıştır. Anket geliştirmek için ilgili makaleler, kitaplar ve alanda geliştirilen anketler
incelenerek geliştirilecek ankete temel oluşturulmuştur. Ayrıca akademisyenlerden çalışmanın
aşamaları hakkında bilgi alınmıştır. Alanında uzman kişilerle araştırmada dikkat edilmesi
gereken hususlar üzerinde durulmuştur. Bu doğrultuda soru havuzu oluşturulmuş ve anketin
pilot uygulaması yapılarak son şekli verilmiştir. Güvenilir bir test veya anket benzeri şartlarda
tekrar uygulandığında benzeri sonuçlar verir. Bir test veya anket ne derece güvenilir ise ondan
elde edilen veriler de o derece güvenilirdir (Altunışık, Coşkun, Bayraktaroğlu ve Yıldırım,
2010). Güvenirlik analizi için en yaygın kullanıma sahip Alfa (Cronbach) yöntemidir (Ural ve
Kılıç, 2006). Bu nedenle öğrenci anketinin güvenirlik analizinde Cronbach Alfa Katsayısından
faydalanılmış ve Cronbach Alpha katsayısı ,94 olarak ölçülmüştür. Ayrıca bu araştırmada,
ölçme aracı içindeki maddeler veya soruların ölçme aracının ölçmeyi amaçladığı konuları
dengeli bir şekilde temsil etme derecesi olan (Tavşancıl, 2006) kapsam geçerliğinden
yararlanılmıştır.
Verilerin Analizi
Verileri analiz etmek için ise t testi, ANOVA, Kruskal Wallis H testi ve LSD Post Hoc testi
yapılmıştır. Bu analizler bilgisayarda SPSS for Windows 16.00 istatistik paket programı ile
yapılmıştır. Öğrenci anketi dörtlü likert tipi şeklinde hazırlanmış olup aralık sınırlarının
hesaplanması aşağıda ayrı ayrı verilmiştir.
Likert tipi dörtlü değerlendirme anketinin aralık sınırlarının hesaplanması:
Seçenek sayısı=4
Aralık sayısı= 4-1 = 3
Aralık katsayısı= 3 : 4=0,75
Ortalama karşılaştırmalara esas olmak üzere aralık sınırları ve anlamları tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1.
Likert Tipi Dörtlü Değerlendirmede Aritmetik Ortalama Aralıkları ve Anlamları
Aralık sınırı
1.00 – 1.75
1.76 – 2.51
2.52 – 3.27
3.28 – 4.00

Anlamı
Hiçbir Zaman
Ara Sıra
Çoğu Zaman
Her Zaman

Bulgular
Araştırmaya katılan öğrencilerin evinde bilgisayar olma durumuna göre anketin “Aşağıdaki
internet sitelerini hangi sıklıkla ziyaret ediyorsunuz?” boyutunun maddelerine verdikleri
yanıtlar arasında fark olup olmadığını anlamak amacıyla t testi uygulanmış ve bulgular Tablo
2’de verilmiştir.
Tablo 2.
Araştırmaya katılan öğrencilerin evinde bilgisayar olma durumuna göre anketin “Aşağıdaki
internet sitelerini hangi sıklıkla ziyaret ediyorsunuz?” boyutunun maddelerine verdikleri
yanıtlar arasındaki farkla ilgili bulgular
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Evde
Bilgisayar
Evet
Ders konusu ile ilgili siteler
Hayır
Evet
Oyun siteleri
Hayır
Evet
Gazete ve TV siteleri
Hayır
Evet
Spor ile ilgili siteler
Hayır
Evet
Kültür ve sanat siteleri
Hayır
Evet
Yabancı dil ile ilgili siteler
Hayır
Evet
Bilim ve teknoloji siteleri
Hayır
Evet
Müzik siteleri
Hayır
Evet
Sohbet/Chat siteleri
Hayır
Evet
Sosyal paylaşım (Facebook, Twitter
vb.) siteleri
Hayır
Evet
Alış veriş siteleri
Hayır
Evet
Şarkıcı ve film artistleri ile ilgili
siteler
Hayır
Evet
Download (program indirme)
siteleri
Hayır
Evet
Yarışma siteleri
Hayır
Evet
Ödev hazırlayan ve paylaşan siteler
Hayır
Evet
Bahis (iddia) siteleri
Hayır
Evet
Diğer
Hayır
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N

X

S.s

t

p

1522
1075
1522
1074
1522
1075
1521
1074
1521
1074
1517
1075
1519
1072
1518
1074
1518
1071
1521
1074
1519
1071
1520
1073
1521
1075
1521
1075
1517
1075
1523
1074
25
7

2,77
2,45
2,51
2,24
1,73
1,66
2,11
2,05
2,01
1,86
2,03
1,69
2,42
2,19
2,91
2,38
2,21
1,72
2,62
1,95
1,64
1,51
2,29
2,04
2,18
1,71
2,02
1,89
2,65
2,42
1,15
1,21
2,92
2,71

,874
,922
,971
,988
,908
,908
1,165
1,153
,979
,938
1,002
,884
1,051
1,037
1,101
1,174
1,230
1,042
1,269
1,171
,960
,873
1,170
1,112
1,162
1,009
1,108
1,067
1,108
1,148
,522
,626
,954
1,254

8,881

,000

7,109

,000

1,818

,069

1,447

,148

3,893

,000

8,834

,000

5,616

,000

11,673

,000

10,518

,000

13,563

,000

3,608

,000

5,452

,000

10,775

,000

2,903

,004

5,098

,000

-2,956

,003

,471

,641
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Araştırmaya katılan öğrencilerin evinde bilgisayar olma durumuna göre anketin “Ders konusu
ile ilgili siteler”, “Oyun siteleri”, “Kültür ve sanat siteleri”, “Yabancı dil ile ilgili siteler”, “Bilim
ve teknoloji siteleri”, “Müzik siteleri”, “Sohbet/Chat siteleri”, “Sosyal paylaşım (Facebook,
Twitter vb.) siteleri”, “Alış veriş siteleri”, “Şarkıcı ve film artistleri ile ilgili siteler”, “Download
(program indirme) siteleri”, “Yarışma siteleri”, “Ödev hazırlayan ve paylaşan siteler”, “Bahis
(iddia) siteleri” maddelerine verdikleri yanıtlar arasındaki farklara ait t değerleri p<0.05 önem
düzeyinde anlamlı iken diğer maddelere ilişkin t değerleri p>0.05 önem düzeyinde anlamsız
bulunmuştur.
Bu bulgu, öğrencilerin evinde bilgisayar olma durumuna göre anketin “Ders konusu ile ilgili
siteler”, “Oyun siteleri”, “Kültür ve sanat siteleri”, “Yabancı dil ile ilgili siteler”, “Bilim ve
teknoloji siteleri”, “Müzik siteleri”, “Sohbet/Chat siteleri”, “Sosyal paylaşım (Facebook,
Twitter vb.) siteleri”, “Alış veriş siteleri”, “Şarkıcı ve film artistleri ile ilgili siteler”, “Download
(program indirme) siteleri”, “Yarışma siteleri”, “Ödev hazırlayan ve paylaşan siteler”, “Bahis
(iddia) siteleri” maddelerine verdikleri yanıtlar açısından aralarında fark varken anketin
“Gazete ve TV siteleri”, “Spor ile ilgili siteler”, “Diğer” maddelerine verdikleri yanıtlar
açısından aralarında fark olmadığını göstermektedir.
Tablonun incelenmesine devam edildiğinde, anketin “Ders konusu ile ilgili siteler”, “Oyun
siteleri”, “Kültür ve sanat siteleri”, “Yabancı dil ile ilgili siteler”, “Bilim ve teknoloji siteleri”,
“Müzik siteleri”, “Sohbet/Chat siteleri”, “Sosyal paylaşım (Facebook, Twitter vb.) siteleri”,
“Alış veriş siteleri”, “Şarkıcı ve film artistleri ile ilgili siteler”, “Download (program indirme)
siteleri”, “Yarışma siteleri”, “Ödev hazırlayan ve paylaşan siteler” maddelerine evinde
bilgisayar olan öğrencilerinin evinde bilgisayar olmayan öğrencilerine göre daha yüksek oranda
katıldıkları, “Bahis (iddia) siteleri” maddesine evinde bilgisayar olmayan öğrencilerin evinde
bilgisayar olan öğrencilerine göre daha yüksek oranda katıldıkları görülmüştür.
Araştırmaya katılan öğrencilerin kişisel bilgisayarı olma durumuna göre anketin “Aşağıdaki
internet sitelerini hangi sıklıkla ziyaret ediyorsunuz?” boyutunun maddelerine verdikleri
yanıtlar arasında fark olup olmadığını anlamak amacıyla t testi uygulanmış ve bulgular Tablo
3’te verilmiştir.
Tablo 3.
Araştırmaya katılan öğrencilerin kişisel bilgisayarı olma durumuna göre anketin “ Aşağıdaki
internet sitelerini hangi sıklıkla ziyaret ediyorsunuz?” boyutunun maddelerine verdikleri
yanıtlar arasındaki farkla ilgili bulgular
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Kişisel
Bilgisayar
Evet
Ders konusu ile ilgili siteler
Hayır
Evet
Oyun siteleri
Hayır
Evet
Gazete ve TV siteleri
Hayır
Evet
Spor ile ilgili siteler
Hayır
Evet
Kültür ve sanat siteleri
Hayır
Evet
Yabancı dil ile ilgili siteler
Hayır
Evet
Bilim ve teknoloji siteleri
Hayır
Evet
Müzik siteleri
Hayır
Evet
Sohbet/Chat siteleri
Hayır
Evet
Sosyal paylaşım (Facebook, Twitter
vb.) siteleri
Hayır
Evet
Alış veriş siteleri
Hayır
Evet
Şarkıcı ve film artistleri ile ilgili
siteler
Hayır
Evet
Download (program indirme)
siteleri
Hayır
Evet
Yarışma siteleri
Hayır
Evet
Ödev hazırlayan ve paylaşan siteler
Hayır
Evet
Bahis (iddia) siteleri
Hayır
Evet
Diğer
Hayır

930

N

X

S.s

t

p

623
1974
621
1975
623
1974
622
1974
622
1973
622
1970
621
1970
621
1971
620
1968
623
1972
621
1969
621
1972
623
1973
622
1974
620
1972
623
1974
13
19

2,85
2,57
2,68
2,31
1,86
1,66
2,27
2,03
2,09
1,90
2,12
1,82
2,58
2,24
3,04
2,59
2,44
1,87
2,93
2,16
1,78
1,52
2,47
2,10
2,41
1,86
2,20
1,89
2,76
2,49
1,20
1,17
2,92
2,84

,884
,904
,979
,975
,975
,883
1,198
1,143
1,064
,928
1,055
,931
1,079
1,030
1,069
1,169
1,250
1,123
1,209
1,236
1,047
,877
1,212
1,121
1,196
1,070
1,149
1,064
1,121
1,125
,609
,558
,954
1,068

6,695

,000

8,284

,000

4,910

,000

4,557

,000

4,433

,000

6,797

,000

6,921

,000

8,588

,000

10,729

,000

13,560

,000

6,224

,000

7,051

,000

10,986

,000

6,224

,000

5,356

,000

1,135

,256

,220

,828
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Araştırmaya katılan öğrencilerin kişisel bilgisayarı olma durumuna göre anketin “Ders konusu
ile ilgili siteler”, “Oyun siteleri”, Gazete ve TV siteleri, Spor ile ilgili siteler, “Kültür ve sanat
siteleri”, “Yabancı dil ile ilgili siteler”, “Bilim ve teknoloji siteleri”, “Müzik siteleri”,
“Sohbet/Chat siteleri”, “Sosyal paylaşım (Facebook, Twitter vb.) siteleri”, “Alış veriş siteleri”,
“Şarkıcı ve film artistleri ile ilgili siteler”, “Download (program indirme) siteleri”, “Yarışma
siteleri”, “Ödev hazırlayan ve paylaşan siteler” maddelerine verdikleri yanıtlar arasındaki
farklara ait t değerleri p<0.05 önem düzeyinde anlamlı iken “Bahis (iddia) siteleri” ve “Diğer”
maddelere ilişkin t değerleri p>0.05 önem düzeyinde anlamsız bulunmuştur.
Bu bulgu, öğrencilerin evinde bilgisayar olma durumuna göre anketin “Ders konusu ile ilgili
siteler”, “Oyun siteleri”, Gazete ve TV siteleri, Spor ile ilgili siteler, “Kültür ve sanat siteleri”,
“Yabancı dil ile ilgili siteler”, “Bilim ve teknoloji siteleri”, “Müzik siteleri”, “Sohbet/Chat
siteleri”, “Sosyal paylaşım (Facebook, Twitter vb.) siteleri”, “Alış veriş siteleri”, “Şarkıcı ve
film artistleri ile ilgili siteler”, “Download (program indirme) siteleri”, “Yarışma siteleri”,
“Ödev hazırlayan ve paylaşan siteler” maddelerine verdikleri yanıtlar açısından aralarında fark
varken anketin “Bahis (iddia) siteleri” ve “Diğer” maddelerine verdikleri yanıtlar açısından
aralarında fark olmadığını göstermektedir.
Tablonun incelenmesine devam edildiğinde, “Ders konusu ile ilgili siteler”, “Oyun siteleri”,
Gazete ve TV siteleri, Spor ile ilgili siteler, “Kültür ve sanat siteleri”, “Yabancı dil ile ilgili
siteler”, “Bilim ve teknoloji siteleri”, “Müzik siteleri”, “Sohbet/Chat siteleri”, “Sosyal paylaşım
(Facebook, Twitter vb.) siteleri”, “Alış veriş siteleri”, “Şarkıcı ve film artistleri ile ilgili siteler”,
“Download (program indirme) siteleri”, “Yarışma siteleri”, “Ödev hazırlayan ve paylaşan
siteler” maddelerine kişisel bilgisayarı olan öğrencilerinin kişisel bilgisayarı olmayan
öğrencilerine göre daha yüksek oranda katıldıkları görülmüştür.
Araştırmaya katılan öğrencilerin internete en çok nereden bağlandığına göre anketin
“Aşağıdaki internet sitelerini hangi sıklıkla ziyaret ediyorsunuz?” boyutunun maddelerine
verdikleri yanıtlar arasında fark olup olmadığını anlamak amacıyla Tek Yönlü Varyans analizi
ANOVA uygulanmış ve bulgular Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4.
Araştırmaya katılan öğrencilerin internete en çok nereden bağlandığına göre anketin “
Aşağıdaki internet sitelerini hangi sıklıkla ziyaret ediyorsunuz?” boyutunun maddelerine
verdikleri yanıtlar arasındaki farkla ilgili bulgular
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İnternete
bağlanma
yeri
1-Ev
2-Okul
Ders konusu ile
ilgili siteler
3-Arkadaş
4-İnternet
Cafe
1-Ev
2-Okul
Oyun siteleri
3-Arkadaş
4-İnternet
Cafe
1-Ev
2-Okul
Gazete ve TV
siteleri
3-Arkadaş
4-İnternet
Cafe
1-Ev
2-Okul
Spor ile ilgili
3-Arkadaş
siteler
4-İnternet
Cafe
1-Ev
2-Okul
Kültür ve sanat
3-Arkadaş
siteleri
4-İnternet
Cafe
1-Ev
2-Okul
Yabancı dil ile
ilgili siteler
3-Arkadaş
4-İnternet
Cafe
1-Ev
2-Okul
Bilim ve teknoloji
3-Arkadaş
siteleri
4-İnternet
Cafe
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N

X

S.s

F

p

Fark

1376
427
232

2,77
2,45
2,59

,861
,966
,887

18,849

,000

1>2-3-4

502

2,54

,910

1374
429
232

2,48
2,17
2,50

,964
,936
,998

11,332

,000

1-3-4>2

501

2,40

1,038

1375
429
232

1,75
1,51
1,65

,896
,787
,918

10,538

,000

1>2
4>2-3

501

1,81

1,002

1373
429
231

2,07
1,83
2,24

1,154
1,068
1,195

502

2,37

1,181

1375
428
232

2,02
1,82
2,02

,968
,936
1,069

500

1,87

,926

1372
429
231

2,04
1,70
1,93

1,004
,839
1,061

500

1,71

,877

1373
428
231

2,42
2,20
2,30

1,046
1,054
1,068

500

2,29

1,030

1>2
3-4>1-2

18,457

,000

6,831

,000

1>2-4
3>2

22,568

,000

1>2
3>2-4

5,440

,001

1>2-4
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1-Ev
2-Okul
Müzik siteleri 3-Arkadaş
4-İnternet
Cafe
1-Ev
2-Okul
Sohbet/Chat
siteleri
3-Arkadaş
4-İnternet
Cafe
1-Ev
Sosyal paylaşım
2-Okul
(Facebook,
3-Arkadaş
Twitter vb.)
4-İnternet
siteleri
Cafe
1-Ev
2-Okul
Alış veriş siteleri
3-Arkadaş
4-İnternet
Cafe
1-Ev
2-Okul
Şarkıcı ve film
artistleri ile ilgili 3-Arkadaş
siteler
4-İnternet
Cafe
1-Ev
Download
2-Okul
(program
3-Arkadaş
indirme) siteleri
4-İnternet
Cafe
1-Ev
2-Okul
Yarışma siteleri 3-Arkadaş
4-İnternet
Cafe
1-Ev
Ödev hazırlayan
2-Okul
ve paylaşan
3-Arkadaş
siteler
4-İnternet
Cafe

933

1371
428
231

2,93
2,16
2,66

1,096
1,117
1,197

502

2,61

1,143

1369
427
232

2,22
1,57
1,84

1,229
,941
1,117

500

1,95

1,143

1373
429
232

2,65
1,66
2,25

1,259
1,006
1,213

501

2,24

1,276

1372
428
231

1,67
1,42
1,60

,967
,778
,985

499

1,51

,883

1374
428
230

2,29
1,94
2,30

1,165
1,072
1,169

501

2,11

1,143

1374
429
232

2,19
1,58
2,00

1,164
,915
1,132

502

1,84

1,067

1374
429
231

2,00
1,83
2,02

1,096
1,038
1,174

502

2,01

1,091

1371
429
232

2,66
2,43
2,50

1,111
1,165
1,132

500

2,46

1,117

54,546

,000

1>2-3-4
3-4>2

,000

1>2-3-4
3-4>2

76,070

,000

1>2-3-4
3-4>2

9,215

,000

1>2-4
3>2

11,599

,000

1>2-4
3-4>2

36,700

,000

1>2-3-4
3-4>2

3,212

,022

1-3-4>2

6,512

,000

1>2-4

37,898
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Bahis (iddia)
siteleri

Diğer

1-Ev
2-Okul
3-Arkadaş
4-İnternet
Cafe
1-Ev
2-Okul
3-Arkadaş
4-İnternet
Cafe

1375
429
232

1,14
1,18
1,17

,507
,560
,578

501

1,27

,711

20
5
4

3,10
3,00
2,25

,852
1,000
,957

3

2,00

1,732

6,431

,000

4>1-2-3

1,740

,182

-

Araştırmaya katılan öğrencilerin internete en çok nereden bağlandığına göre anketin “Ders
konusu ile ilgili siteler”, “Oyun siteleri”, “Gazete ve TV siteleri”, , “Kültür ve sanat siteleri”,
“Yabancı dil ile ilgili siteler”, “Bilim ve teknoloji siteleri”, “Müzik siteleri”, “Sohbet/Chat
siteleri”, “Sosyal paylaşım (Facebook, Twitter vb.) siteleri”, “Alış veriş siteleri”, “Şarkıcı ve
film artistleri ile ilgili siteler”, “Download (program indirme) siteleri”, “Yarışma siteleri”,
“Ödev hazırlayan ve paylaşan siteler”, “Bahis (iddia) siteleri” maddelerine verdikleri yanıtlar
açısından aralarındaki farklara ait F değerleri p<0.05 önem düzeyinde anlamlı iken “Diğer”
maddesine ilişkin F değeri p>0.05 önem düzeyinde anlamsız bulunmuştur.
Bu bulgu, öğrencilerin internete en çok nereden bağlandığına göre anketin “Ders konusu ile
ilgili siteler”, “Oyun siteleri”, Gazete ve TV siteleri, Spor ile ilgili siteler, “Kültür ve sanat
siteleri”, “Yabancı dil ile ilgili siteler”, “Bilim ve teknoloji siteleri”, “Müzik siteleri”,
“Sohbet/Chat siteleri”, “Sosyal paylaşım (Facebook, Twitter vb.) siteleri”, “Alış veriş siteleri”,
“Şarkıcı ve film artistleri ile ilgili siteler”, “Download (program indirme) siteleri”, “Yarışma
siteleri”, “Ödev hazırlayan ve paylaşan siteler”, “Bahis (iddia) siteleri” ve “Spor ile ilgili
siteler” maddelerine verdikleri yanıtlar açısından aralarında fark varken anketin, “Diğer”
maddesine verdikleri yanıtlar açısından aralarında fark olmadığını göstermektedir. Farkın
kaynağını anlamak için LSD Post Hoc testi uygulanmıştır. LSD Post Hoc testi sonucu;
İnternete en çok evinden bağlananların diğer yerlerden bağlananlara göre anketin “Ders konusu
ile ilgili siteler” maddesine daha fazla oranda katıldıkları görülmüştür.
İnternete okuldan bağlananların diğer yerlerden bağlananlara göre anketin “Oyun siteleri”
maddesine daha az oranda katıldıkları görülmüştür.
İnternete evinden bağlananların okuldan bağlananlara göre, internete internet cafeden
bağlananların okuldan ve arkadaşlarından bağlananlara göre anketin “Gazete ve TV siteleri”
maddesine daha fazla oranda katıldıkları görülmüştür.
İnternete evinden bağlananların okuldan bağlananlara göre, internete arkadaşlarından ve
internet cafeden bağlananların evden ve okuldan bağlananlara göre anketin “Spor ile ilgili
siteler” maddesine daha fazla oranda katıldıkları görülmüştür.
İnternete evinden bağlananların okuldan ve internet cafeden bağlananlara göre, internete
arkadaşlarından bağlananların okuldan bağlananlara göre anketin “Kültür ve sanat siteleri”
maddesine daha fazla oranda katıldıkları görülmüştür.
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İnternete evinden bağlananların okuldan bağlananlara göre, internete arkadaşlarından
bağlananların okuldan ve internet cafeden bağlananlara göre anketin “Yabancı dil ile ilgili
siteler” maddesine daha fazla oranda katıldıkları görülmüştür.
İnternete en çok evinden bağlananların okuldan ve internet cafeden bağlananlara göre anketin
“Bilim ve teknoloji siteleri” maddesine daha fazla oranda katıldıkları görülmüştür.
İnternete en çok evinden bağlananların diğer yerlerden bağlananlara göre, internete
arkadaşlarından ve internet cafeden bağlananların okuldan bağlananlara göre anketin “Müzik
siteleri”, “Sohbet/Chat siteleri”, “Sosyal paylaşım (Facebook, Twitter vb.) siteleri” maddesine
daha fazla oranda katıldıkları görülmüştür.
İnternete en çok evinden bağlananların okuldan ve arkadaşlarından bağlananlara göre, internete
arkadaşlarından bağlananların okuldan bağlananlara göre anketin “Alış veriş siteleri”
maddesine daha fazla oranda katıldıkları görülmüştür.
İnternete en çok evinden bağlananların okuldan ve internet cafeden bağlananlara göre, internete
arkadaşlarından ve internet cafeden bağlananların okuldan bağlananlara göre anketin “Şarkıcı
ve film artistleri ile ilgili siteler” maddesine daha fazla oranda katıldıkları görülmüştür.
İnternete en çok evinden bağlananların diğer yerlerden bağlananlara göre, internete
arkadaşlarından ve internet cafeden bağlananların okuldan bağlananlara göre anketin
“Download (program indirme) siteleri” maddesine daha fazla oranda katıldıkları görülmüştür.
İnternete en çok evinden, arkadaşlarından ve internet cafeden bağlananların okuldan
bağlananlara göre anketin “Yarışma siteleri” maddesine daha fazla oranda katıldıkları
görülmüştür.
İnternete en çok evinden bağlananların okuldan ve internet cafeden bağlananlara göre anketin
“Ödev hazırlayan ve paylaşan siteler” maddesine daha fazla oranda katıldıkları görülmüştür.
İnternete en çok internet cafeden bağlananların diğer yerlerden bağlananlara göre anketin
“Bahis (iddia) siteleri” maddesine daha fazla oranda katıldıkları görülmüştür.
Araştırmaya katılan öğrencilerin internet kullanmayı nasıl öğrendiğine göre anketin “
Aşağıdaki internet sitelerini hangi sıklıkla ziyaret ediyorsunuz?” boyutunun maddelerine
verdikleri yanıtlar arasında fark olup olmadığını anlamak amacıyla Kruskal Wallis H testi
uygulanmış ve bulgular Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5.
Araştırmaya katılan öğrencilerin internet kullanmayı nasıl öğrendiğine göre anketin “Aşağıdaki
internet sitelerini hangi sıklıkla ziyaret ediyorsunuz?” boyutunun maddelerine verdikleri
yanıtlar arasındaki farkla ilgili bulgular
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N
1-Okulda
510
2-Arkadaşlarımdan 181
3-Kendi Kendime 1170
Ders konusu ile
4-Kursta
26
ilgili siteler
5-Annem/Babamdan 237
6-Kardeşlerimden
362
7-İnternet Cafelerde 53
8-Diğer
75
1-Okulda
510
2-Arkadaşlarımdan 181
3-Kendi Kendime 1170

X

S.s

2,49
2,51
2,71
2,77
2,79
2,67
2,38
2,28
2,07
2,50
2,52

,975
,886
,882
,992
,890
,831
,925
,966
,906
,975
1,017

4-Kursta

26

2,46

,948

5-Annem/Babamdan

236

2,43

,894

6-Kardeşlerimden
362
7-İnternet Cafelerde 53
8-Diğer
75
1-Okulda
510
2-Arkadaşlarımdan 180
3-Kendi Kendime 1172

2,44
2,58
2,09
1,53
1,84
1,78

,946
,969
1,055
,821
,938
,946

1,96

1,113

KW

p

Fark

49,374

,000

3-5-6>1
3-5>2
3-5-6>7-8

88,539

,000

Oyun siteleri

Gazete ve TV
siteleri

4-Kursta

26

46,158

,000

5-Annem/Babamdan 237 1,75
,885
6-Kardeşlerimden
361 1,64
,852
7-İnternet Cafelerde 53
1,77
,993
8-Diğer
75
1,43
,774
1-Okulda
509 1,82
1,084
2-Arkadaşlarımdan 181 2,25
1,155
3-Kendi Kendime 1169 2,21
1,181
Spor ile ilgili
siteler

936

4-Kursta

26

2,31

1,158

5-Annem/Babamdan
6-Kardeşlerimden
7-İnternet Cafelerde
8-Diğer

237
362
53
75

1,95
2,06
2,57
1,80

1,094
1,149
1,201
1,139

65,848

,000

2-3-4-5-67>1
2-3-5-67>8

2-3-4-5>1
2-3-4-57>8
2-3>6

2-3-4-67>1
2-3-7>5-8
3-7>6
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Kültür ve sanat
siteleri

1-Okulda
2-Arkadaşlarımdan
3-Kendi Kendime

510
180
1170

1,84
2,06
1,99

,932
,990
,988

4-Kursta

26

2,08

1,093

1,97
1,93
1,89
1,64
1,74
1,82
1,94

,952
,922
,954
,910
,913
,975
,991

5-Annem/Babamdan 237
6-Kardeşlerimden
361
7-İnternet Cafelerde 53
8-Diğer
75
1-Okulda
509
2-Arkadaşlarımdan 181
3-Kendi Kendime 1172

,004

44,656

,000

4-Kursta

26

2,15

1,223

5-Annem/Babamdan

234

2,08

1,010

6-Kardeşlerimden

359

1,94

,926

7-İnternet Cafelerde 53
8-Diğer
75
1-Okulda
508
Bilim ve
2-Arkadaşlarımdan 181
teknoloji siteleri
3-Kendi Kendime 1169
4-Kursta
25
5-Annem/Babamdan 236
6-Kardeşlerimden 361
7-İnternet Cafelerde 53
8-Diğer
75
1-Okulda
510
2-Arkadaşlarımdan 180

1,42
1,76
2,15
2,36
2,42
2,44
2,26
2,36
2,30
2,00
2,23
2,62

,692
,942
1,046
1,064
1,062
1,121 33,225
,996
1,002
1,119
1,040
1,186
1,109

2,88

1,125

2,50
2,83
2,76
2,74
2,45

1,334 113,989 ,000
1,108
1,095
1,211
1,200

Yabancı dil ile
ilgili siteler

3-Kendi Kendime 1168
Müzik siteleri

937

20,983

4-Kursta
5-Annem/Babamdan
6-Kardeşlerimden
7-İnternet Cafelerde
8-Diğer

26
235
362
53
75

,000

2-3>1
2-3-4-56>8

3-4-5-67>1
5>2-3
2-3-4-5-68>7
5>8

2-3-6>1-8
3>5

2-3-5-67>1
3>2
3-5-6>8
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Sohbet/Chat
siteleri

1-Okulda
2-Arkadaşlarımdan
3-Kendi Kendime

508
181
1166

1,49
2,01
2,23

,907
1,133
1,233

4-Kursta

26

2,08

1,230 154,446 ,000

5-Annem/Babamdan

236

1,96

1,146

2-4-5-6-78>1
3>1-2-5-67-8

6-Kardeşlerimden
360 2,08
1,179
7-İnternet Cafelerde 52
1,88
1,132
8-Diğer
75
1,84
1,103
1-Okulda
509 1,62
1,000
2-Arkadaşlarımdan 181 2,34
1,194
3-Kendi Kendime 1172

Sosyal paylaşım
(Facebook,
4-Kursta
26
Twitter vb.)
siteleri
5-Annem/Babamdan 236
6-Kardeşlerimden 361
7-İnternet Cafelerde 52
8-Diğer
75
1-Okulda
508
Alış veriş
siteleri
2-Arkadaşlarımdan 181
3-Kendi Kendime 1167
4-Kursta
26
5-Annem/Babamdan 236
6-Kardeşlerimden 362
7-İnternet Cafelerde 53
8-Diğer
74
1-Okulda
508
2-Arkadaşlarımdan 181
3-Kendi Kendime 1169
Şarkıcı ve film
4-Kursta
26
artistleri ile ilgili
siteler
5-Annem/Babamdan 236
6-Kardeşlerimden 362
7-İnternet Cafelerde 53
8-Diğer
75

938

2,66
2,69
2,38
2,28
2,58
2,20
1,45
1,51
1,64
1,62
1,70
1,57
1,72
1,32
1,92
2,36
2,27
2,42
2,23
2,21
2,21
2,00

2-4-5-6-78>1
3>1-2-5-61,225 240,639 ,000
8
1,184
1,259
1,289
1,305
,819
,860
,977
,898
3-5-7>1
,971 24,948 ,001
3-5>2
,903
3-5-6-7>8
1,045
,724
1,070
1,178
2-3-4-51,176
6>1
1,238 39,390 ,000
2-3>8
1,159
1,136
1,063
1,127
1,283
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Download
(program
indirme) siteleri

1-Okulda
2-Arkadaşlarımdan
3-Kendi Kendime

509
181
1172

1,53
2,04
2,20

,901
1,056
1,186

4-Kursta

26

2,04

1,076 135,154 ,000

5-Annem/Babamdan
6-Kardeşlerimden
7-İnternet Cafelerde
8-Diğer
1-Okulda
2-Arkadaşlarımdan

236
361
53
75
510
181

1,90
2,01
2,06
1,75
1,73
2,19

1,029
1,130
1,134
1,028
,995
1,100

3-Kendi Kendime

1171

2,07

1,131

4-Kursta
26
2,31
5-Annem/Babamdan 236 1,82
6-Kardeşlerimden
361 1,95
7-İnternet Cafelerde
53
2,06
8-Diğer
75
1,72
1-Okulda
510 2,35
2-Arkadaşlarımdan 181 2,49
Ödev hazırlayan 3-Kendi Kendime 1169 2,63
ve paylaşan
4-Kursta
26
2,77
siteler
5-Annem/Babamdan 236 2,67
6-Kardeşlerimden
361 2,62
7-İnternet Cafelerde
51
2,35
8-Diğer
75
2,27
1- Okulda
509 1,18
2- Arkadaşlarımdan 181 1,20
3- Kendi Kendime 1172 1,17
Bahis (iddia)
4- Kursta
26
1,35
siteleri
5-Annem/Babamdan 236 1,11
6- Kardeşlerimden 362 1,19
7- İnternet Cafelerde 53
1,36
8- Diğer
75
1,09
1- Okulda
6
2,67
2- Kendi Kendime 17
3,24
Diğer
3- Kursta
1
3,00
4-Annem/Babamdan 4
2,25
5- Kardeşlerimden 4
2,25
Yarışma siteleri
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1,087 54,148 ,000
1,005
1,098
1,064
1,021
1,149
1,109
1,130
1,210 32,185 ,000
1,089
1,092
1,092
1,166
,592
,609
,571
,797 13,992 ,051
,414
,570
,787
,440
1,211
,831
.
5,384 ,250
1,258
,957

2-3-4-5-67>1
3>5-6-8

2-3-4-67>1
2>5-6-8
3-4>5-8

3-5-6>1
3-4-5-6>8
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Araştırmaya katılan öğrencilerin internet kullanmayı nasıl öğrendiğine göre anketin “Ders
konusu ile ilgili siteler”, “Oyun siteleri”, “Gazete ve TV siteleri”, , “Kültür ve sanat siteleri”,
“Yabancı dil ile ilgili siteler”, “Bilim ve teknoloji siteleri”, “Müzik siteleri”, “Sohbet/Chat
siteleri”, “Sosyal paylaşım (Facebook, Twitter vb.) siteleri”, “Alış veriş siteleri”, “Şarkıcı ve
film artistleri ile ilgili siteler”, “Download (program indirme) siteleri”, “Yarışma siteleri”,
“Ödev hazırlayan ve paylaşan siteler” maddelerine verdikleri yanıtlar açısından aralarındaki
farklara ait KW değerleri p<0.05 önem düzeyinde anlamlı iken “Bahis (iddia) siteleri” ve
“Diğer” maddelerine ilişkin KW değeri p>0.05 önem düzeyinde anlamsız bulunmuştur.
Bu bulgu, öğrencilerin internet kullanmayı nasıl öğrendiğine göre anketin “Ders konusu ile
ilgili siteler”, “Oyun siteleri”, Gazete ve TV siteleri, Spor ile ilgili siteler, “Kültür ve sanat
siteleri”, “Yabancı dil ile ilgili siteler”, “Bilim ve teknoloji siteleri”, “Müzik siteleri”,
“Sohbet/Chat siteleri”, “Sosyal paylaşım (Facebook, Twitter vb.) siteleri”, “Alış veriş siteleri”,
“Şarkıcı ve film artistleri ile ilgili siteler”, “Download (program indirme) siteleri”, “Yarışma
siteleri”, “Ödev hazırlayan ve paylaşan siteler” ve “Spor ile ilgili siteler” maddelerine
verdikleri yanıtlar açısından aralarında fark varken anketin, “Bahis (iddia) siteleri” ve “Diğer”
maddelerine verdikleri yanıtlar açısından aralarında fark olmadığını göstermektedir. Farkın
kaynağını anlamak için LSD Post Hoc testi uygulanmıştır. LSD Post Hoc testi sonucu;
İnternet kullanmayı kendi kendine, anne-babadan, kardeşlerinden öğrenenlerin okulda
öğrenenlere göre, internet kullanmayı kendi kendine, anne-babadan öğrenenlerin
arkadaşlarından öğrenenlere göre, internet kullanmayı kendi kendine, anne-babadan,
kardeşlerinden öğrenenlerin internet cafelerde ve diğer yollarla öğrenenlere göre anketin “Ders
konusu ile ilgili siteler” maddesine daha fazla oranda katıldıkları görülmüştür.
İnternet kullanmayı arkadaşlarından, kendi kendine, kurstan, anne-babadan, kardeşlerinden,
internet kullanmayı cafelerden öğrenenlerin okulda öğrenenlere göre, internet kullanmayı
arkadaşlarından, kendi kendine, anne-babadan, kardeşlerinden, internet cafelerden öğrenenlerin
diğer yollarla öğrenenlere göre anketin “Oyun siteleri” maddesine daha fazla oranda katıldıkları
görülmüştür.
İnternet kullanmayı arkadaşlarından, kendi kendine, kurstan, anne-babadan öğrenenlerin
okulda öğrenenlere göre, internet kullanmayı arkadaşlarından, kendi kendine, kurstan, annebabadan, internet cafelerde öğrenenlerin diğer yollarla öğrenenlere göre, internet kullanmayı
arkadaşlarından, kendi kendine öğrenenlerin internet kullanmayı kardeşlerinden öğrenenlere
göre anketin “Gazete ve TV siteleri” maddesine daha fazla oranda katıldıkları görülmüştür.
İnternet kullanmayı arkadaşlarından, kendi kendine, kurstan, kardeşlerinden, internet cafelerde
öğrenenlerin okulda öğrenenlere göre, internet kullanmayı arkadaşlarından, kendi kendine,
internet cafelerde öğrenenlerin internet kullanmayı anne-babadan ve diğer yollarla öğrenenlere
göre, internet kullanmayı kendi kendine ve internet cafelerde öğrenenlerin internet kullanmayı
kardeşlerinden öğrenenlere göre, anketin “Spor ile ilgili siteler” maddesine daha fazla oranda
katıldıkları görülmüştür.
İnternet kullanmayı arkadaşlarından, kendi kendine öğrenenlerin okulda öğrenenlere göre,
internet kullanmayı arkadaşlarından, kendi kendine, kurstan, anne-babadan, kardeşlerinden
öğrenenlerin diğer yollarla öğrenenlere göre anketin “Kültür ve sanat siteleri” maddesine daha
fazla oranda katıldıkları görülmüştür.
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İnternet kullanmayı kendi kendine, kurstan, anne-babadan, kardeşlerinden, internet cafelerde
öğrenenlerin okulda öğrenenlere göre, internet kullanmayı anne-babadan öğrenenlerin internet
kullanmayı arkadaşlarından, kendi kendine öğrenenlere göre, internet kullanmayı
arkadaşlarından, kendi kendine, kurstan, anne-babadan, kardeşlerinden ve diğer yollarla
öğrenenlerin internet kullanmayı, internet cafelerde öğrenenlere göre, internet kullanmayı annebabadan öğrenenlerin internet kullanmayı diğer yollarla öğrenenlere göre, anketin “Yabancı dil
ile ilgili siteler” maddesine daha fazla oranda katıldıkları görülmüştür.
İnternet kullanmayı arkadaşlarından, kendi kendine, kardeşlerinden öğrenenlerin okulda ve
diğer yollarla öğrenenlere göre, internet kullanmayı kendi kendine öğrenenlerin internet
kullanmayı anne-babadan öğrenenlere göre anketin “Bilim ve teknoloji siteleri” maddesine
daha fazla oranda katıldıkları görülmüştür.
İnternet kullanmayı arkadaşlarından, kendi kendine, anne-babadan, kardeşlerinden
öğrenenlerin okulda öğrenenlere göre, internet kullanmayı kendi kendine öğrenenlerin internet
kullanmayı arkadaşlarından öğrenenlere göre, internet kullanmayı kendi kendine, annebabadan, kardeşlerinden öğrenenlerin internet kullanmayı diğer yollarla öğrenenlere göre
anketin “Müzik siteleri” maddesine daha fazla oranda katıldıkları görülmüştür.
İnternet kullanmayı arkadaşlarından, kurstan, anne-babadan, kardeşlerinden, internet cafelerde
ve diğer yollarla öğrenenlerin okulda öğrenenlere göre, internet kullanmayı kendi kendine
öğrenenlerin internet kullanmayı okulda, arkadaşlarından, anne-babadan, kardeşlerinden,
internet cafelerde ve diğer yollarla öğrenenlere göre anketin “Sohbet/Chat siteleri” maddesine
daha fazla oranda katıldıkları görülmüştür.
İnternet kullanmayı arkadaşlarından, kurstan, anne-babadan, kardeşlerinden, internet cafelerde
ve diğer yollarla öğrenenlerin okulda öğrenenlere göre, internet kullanmayı kendi kendine
öğrenenlerin internet kullanmayı okulda, arkadaşlarından, anne-babadan, kardeşlerinden,
internet cafelerde ve diğer yollarla öğrenenlere göre anketin “Sohbet/Chat siteleri” maddesine
daha fazla oranda katıldıkları görülmüştür.
İnternet kullanmayı arkadaşlarından, kurstan, anne-babadan, kardeşlerinden, internet cafelerde
ve diğer yollarla öğrenenlerin okulda öğrenenlere göre, internet kullanmayı kendi kendine
öğrenenlerin internet kullanmayı okulda, arkadaşlarından, anne-babadan, kardeşlerinden ve
diğer yollarla öğrenenlere göre anketin “Sosyal paylaşım (Facebook, Twitter vb.) siteleri”
maddesine daha fazla oranda katıldıkları görülmüştür.
İnternet kullanmayı kendi kendine, anne-babadan ve internet cafelerde öğrenenlerin okulda
öğrenenlere göre, internet kullanmayı kendi kendine ve anne-babadan öğrenenlerin internet
kullanmayı arkadaşlarından öğrenenlere göre, internet kullanmayı kendi kendine, annebabadan, kardeşlerinden ve internet cafede öğrenenlerin internet kullanmayı diğer yollarla
öğrenenlere göre anketin “Alış veriş siteleri” maddesine daha fazla oranda katıldıkları
görülmüştür.
İnternet kullanmayı arkadaşlarından, kendi kendine, kurstan, anne-babadan, kardeşlerinden ve
internet cafeden öğrenenlerin okulda öğrenenlere göre, internet kullanmayı kendi kendine
öğrenenlerin internet kullanmayı anne-babadan, kardeşlerinden ve diğer yollarla öğrenenlere
göre anketin “Download (program indirme) siteleri” maddesine daha fazla oranda katıldıkları
görülmüştür.
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İnternet kullanmayı arkadaşlarından, kendi kendine, kurstan, kardeşlerinden, internet cafelerde
öğrenenlerin okulda öğrenenlere göre, internet kullanmayı arkadaşlarından öğrenenlerin
internet kullanmayı anne-babadan, kardeşlerinden ve diğer yollarla öğrenenlere göre, internet
kullanmayı kendi kendine, kurstan öğrenenlerin internet kullanmayı anne-babadan ve diğer
yollarla öğrenenlere göre anketin “Yarışma siteleri” siteleri” maddesine daha fazla oranda
katıldıkları görülmüştür.
İnternet kullanmayı kendi kendine, anne-babadan, kardeşlerinden öğrenenlerin okulda
öğrenenlere göre, internet kullanmayı kendi kendine, anne-babadan, kardeşlerinden
öğrenenlerin internet kullanmayı diğer yollarla öğrenenlere göre anketin “kendi kendine, annebabadan, kardeşlerinden” maddesine daha fazla oranda katıldıkları görülmüştür.
Araştırmaya katılan öğrencilerin internet konusunda yardıma ihtiyacınız olduğunda kimlerden
yardım alındığına göre anketin “Aşağıdaki internet sitelerini hangi sıklıkla ziyaret
ediyorsunuz?” boyutunun maddelerine verdikleri yanıtlar arasında fark olup olmadığını
anlamak amacıyla Tek Yönlü Varyans analizi ANOVA uygulanmış ve bulgular Tablo 6’da
verilmiştir.
Tablo 6.
Araştırmaya katılan öğrencilerin internet konusunda yardıma ihtiyacınız olduğunda kimlerden
yardım alındığına göre anketin “Aşağıdaki internet sitelerini hangi sıklıkla ziyaret
ediyorsunuz?” boyutunun maddelerine verdikleri yanıtlar arasındaki farkla ilgili bulgular
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N

X

1-Öğretmenimden 521 2,51
2-Ailemden
1436 2,73
3-Arkadaşlarımdan 433 2,56
4-Diğer
220 2,47
1-Öğretmenimden 523 2,22
2-Ailemden
1433 2,42
Oyun siteleri
3-Arkadaşlarımdan 433 2,51
4-Diğer
220 2,44
1-Öğretmenimden 522 1,61
Gazete ve TV
2-Ailemden
1436 1,71
siteleri
3-Arkadaşlarımdan 432 1,78
4-Diğer
220 1,72
1-Öğretmenimden 522 1,88
2-Ailemden
1435 2,08
Spor ile ilgili
siteler
3-Arkadaşlarımdan 431 2,33
4-Diğer
220 2,10
1-Öğretmenimden 523 1,84
Kültür ve sanat
2-Ailemden
1432 2,01
siteleri
3-Arkadaşlarımdan 433 1,89
4-Diğer
220 1,81
1-Öğretmenimden 521 1,75
Yabancı dil ile
2-Ailemden
1431 2,00
ilgili siteler
3-Arkadaşlarımdan 433 1,71
4-Diğer
220 1,86
1-Öğretmenimden 522 2,21
2-Ailemden
1430 2,38
Bilim ve teknoloji
siteleri
3-Arkadaşlarımdan 433 2,31
4-Diğer
219 2,22
1-Öğretmenimden 523 2,37
2-Ailemden
1432 2,80
Müzik siteleri
3-Arkadaşlarımdan 431 2,67
4-Diğer
219 2,81
1-Öğretmenimden 519 1,67
Sohbet/Chat
2-Ailemden
1431 2,10
siteleri
3-Arkadaşlarımdan 431 2,00
4-Diğer
219 2,20
1-Öğretmenimden
521 1,81
Sosyal paylaşım
2-Ailemden
1434 2,47
(Facebook,
Twitter vb.) 3-Arkadaşlarımdan 433 2,43
siteleri
4-Diğer
220 2,60
Ders konusu ile
ilgili siteler
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S.s

F

,969
,864 12,642
,877
,999
,977
,953
7,849
1,005
1,131
,878
,892
2,834
,940
,994
1,094
1,146 12,078
1,210
1,203
,952
,972
6,366
,923
,993
,935
,979 14,783
,893
1,033
1,067
1,029 4,238
1,044
1,140
1,193
1,121 18,884
1,143
1,245
1,041
1,188 19,306
1,161
1,305
1,127
1,251 40,358
1,298
1,357

p

Fark

,000

2>1-3-4

,000

2-3-4>1

,037

3>1

,000

2-3-4>1
3>2-4

,000

2>1-3-4

,000

2>1-3

,005

2>1-4

,000

2-3-4>1

,000

2-3-4>1

,000

2-3-4>1
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1-Öğretmenimden
2-Ailemden
Alışveriş siteleri
3-Arkadaşlarımdan
4-Diğer
1-Öğretmenimden
Şarkıcı ve film
2-Ailemden
artistleri ile ilgili
3-Arkadaşlarımdan
siteler
4-Diğer
1-Öğretmenimden
Download
2-Ailemden
(program
indirme) siteleri 3-Arkadaşlarımdan
4-Diğer
1-Öğretmenimden
2-Ailemden
Yarışma siteleri
3-Arkadaşlarımdan
4-Diğer
1-Öğretmenimden
Ödev hazırlayan
2-Ailemden
ve paylaşan siteler
3-Arkadaşlarımdan
4-Diğer
1-Öğretmenimden
2-Ailemden
Bahis (iddia)
siteleri
3-Arkadaşlarımdan
4-Diğer
1-Öğretmenimden
2-Ailemden
Diğer
3-Arkadaşlarımdan
4-Diğer

521
1432
431
219
523
1432
431
220
523
1434
432
220
523
1433
433
220
523
1432
431
219
522
1435
433
220
6
17
8
1

1,47
1,63
1,55
1,60
2,03
2,21
2,25
2,27
1,72
2,03
2,03
2,26
1,82
1,99
2,00
2,04
2,43
2,63
2,48
2,44
1,19
1,15
1,23
1,20
2,83
2,88
2,75
4,00

,825
,949
,921
,964
1,127
1,148
1,138
1,245
1,030
1,117
1,137
1,246
1,019
1,095
1,109
1,179
1,180
1,101
1,116
1,185
,578
,513
,657
,682
,983
1,054
1,035
.

4,124

,006

2>1

4,083

,007

2-3-4>1

15,459

,000

2-3-4>1

3,761

,010

2-3-4>1

5,719

,001

2>1-3-4

2,651

,047

3>2

,435

,730

-

Araştırmaya katılan öğrencilerin internet konusunda yardıma ihtiyacınız olduğunda kimlerden
yardım alındığına göre anketin “Ders konusu ile ilgili siteler”, “Oyun siteleri”, “Gazete ve TV
siteleri”, , “Kültür ve sanat siteleri”, “Yabancı dil ile ilgili siteler”, “Bilim ve teknoloji siteleri”,
“Müzik siteleri”, “Sohbet/Chat siteleri”, “Sosyal paylaşım (Facebook, Twitter vb.) siteleri”,
“Alış veriş siteleri”, “Şarkıcı ve film artistleri ile ilgili siteler”, “Download (program indirme)
siteleri”, “Yarışma siteleri”, “Ödev hazırlayan ve paylaşan siteler”, “Bahis (iddia) siteleri”
maddelerine verdikleri yanıtlar açısından aralarındaki farklara ait F değerleri p<0.05 önem
düzeyinde anlamlı iken “Diğer” maddesine ilişkin F değeri p>0.05 önem düzeyinde anlamsız
bulunmuştur.
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Bu bulgu, öğrencilerin internet konusunda yardıma ihtiyacınız olduğunda kimlerden yardım
alındığına göre anketin “Ders konusu ile ilgili siteler”, “Oyun siteleri”, Gazete ve TV siteleri,
Spor ile ilgili siteler, “Kültür ve sanat siteleri”, “Yabancı dil ile ilgili siteler”, “Bilim ve
teknoloji siteleri”, “Müzik siteleri”, “Sohbet/Chat siteleri”, “Sosyal paylaşım (Facebook,
Twitter vb.) siteleri”, “Alış veriş siteleri”, “Şarkıcı ve film artistleri ile ilgili siteler”, “Download
(program indirme) siteleri”, “Yarışma siteleri”, “Ödev hazırlayan ve paylaşan siteler”, “Bahis
(iddia) siteleri” ve “Spor ile ilgili siteler” maddelerine verdikleri yanıtlar açısından aralarında
fark varken anketin, “Diğer” maddesine verdikleri yanıtlar açısından aralarında fark olmadığını
göstermektedir. Farkın kaynağını anlamak için LSD Post Hoc testi uygulanmıştır. LSD Post
Hoc testi sonucu;
İnternet konusunda yardıma ihtiyacı olduğunda aileden yardım alanların öğretmenden,
arkadaşlardan ve diğer kişilerden yardım alanlara göre anketin “Ders konusu ile ilgili siteler”,
“Oyun siteleri”, “Müzik siteleri”, “Sohbet/Chat siteleri”, “Sosyal paylaşım (Facebook, Twitter
vb.) siteleri”, “Şarkıcı ve film artistleri ile ilgili siteler”, “Download (program indirme) siteleri”,
“Yarışma siteleri” maddelerine daha fazla oranda katıldıkları görülmüştür.
İnternet konusunda yardıma ihtiyacı olduğunda arkadaşlardan yardım alanların öğretmenden
yardım alanlara göre anketin “Gazete ve TV siteleri” maddesine daha fazla oranda katıldıkları
görülmüştür.
İnternet konusunda yardıma ihtiyacı olduğunda aileden, arkadaşlardan ve diğer kişilerden
yardım alanların öğretmenden yardım alanlara göre, internet konusunda yardıma ihtiyacı
olduğunda arkadaşlardan yardım alanların aileden ve diğer kişilerden yardım alanlara göre
anketin “Spor ile ilgili siteler” maddelerine daha fazla oranda katıldıkları görülmüştür.
İnternet konusunda yardıma ihtiyacı olduğunda aileden yardım alanların öğretmenden,
arkadaşlardan ve diğer kişilerden yardım alanlara göre anketin “Kültür ve sanat siteleri” ve
“Ödev hazırlayan ve paylaşan siteler” maddelerine daha fazla oranda katıldıkları görülmüştür.
İnternet konusunda yardıma ihtiyacı olduğunda aileden yardım alanların öğretmenden ve
arkadaşlardan yardım alanlara göre anketin “Yabancı dil ile ilgili siteler” maddelerine daha
fazla oranda katıldıkları görülmüştür.
İnternet konusunda yardıma ihtiyacı olduğunda aileden yardım alanların öğretmenden ve diğer
kişilerden yardım alanlara göre anketin “Bilim ve teknoloji siteleri” maddelerine daha fazla
oranda katıldıkları görülmüştür.
İnternet konusunda yardıma ihtiyacı olduğunda aileden yardım alanların öğretmenlerden
yardım alanlara göre anketin “Alışveriş siteleri” maddelerine daha fazla oranda katıldıkları
görülmüştür.
İnternet konusunda yardıma ihtiyacı olduğunda arkadaşlarından yardım alanların ailesinden
yardım alanlara göre anketin “Bahis (iddia) siteleri” maddelerine daha fazla oranda katıldıkları
görülmüştür.
Sonuç ve Tartışma
Evinde ve kişisel bilgisayarı olan öğrencilerin ders konusu ile ilgili sitelere, oyun sitelerine,
kültür ve sanat sitelerine, yabancı dil ile ilgili sitelere, bilim ve teknoloji sitelerine, müzik
sitelerine, sohbet/Chat sitelerine, sosyal paylaşım (Facebook, Twitter vb.) sitelerine, alış veriş
sitelerine, şarkıcı ve film artistleri ile ilgili sitelerine, download (program indirme) sitelerine,
yarışma sitelerine, ödev hazırlayan ve paylaşan sitelere evinde ve kişisel bilgisayarı olmayan
öğrencilere göre daha yüksek oranda katıldıkları yapılan araştırmada ortaya çıkmıştır.
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Bu sonuçlar Ersoy ve Yaşar’ın (2003); Orhan ve Akkoyunlu’nun (2004); Sakarya, Tercan ve
Çoklar’ın (2012) yaptıkları araştırma sonuçlarıyla da benzerlik göstermektedir.
Ayrıca
internete en çok evinden bağlanan öğrencilerin diğer yerlerden bağlananlara göre anketin “Ders
konusu ile ilgili siteler” maddesine daha fazla oranda katıldıkları görülmüştür. İnternete
okuldan bağlananların diğer yerlerden bağlananlara göre anketin “Oyun siteleri” maddesine
daha az oranda katıldıkları sonucuna ulaşılmıştır. İnternete en çok evinden bağlananların diğer
yerlerden bağlananlara göre, internete arkadaşlarından ve internet cafeden bağlananların
okuldan bağlananlara göre anketin “Müzik siteleri”, “Sohbet/Chat siteleri”, “Sosyal paylaşım
(Facebook, Twitter vb.) siteleri” maddelerine daha fazla oranda katıldıkları görülmüştür.
Araştırmada çıkan sonuçları Livingstone ve Bober’in (2005) çalışmaları destekler niteliktedir.
Bu durum da, evinden internete bağlanan ve kişisel bilgisayarı olan öğrencilerin interneti daha
yoğun kullanmalarından ancak ev dışında ve kişisel bilgisayarı olmayan öğrencilerin interneti
daha sınırlı kullanmalarından kaynaklanıyor olabilir.
Öğrencilerin internet kullanmayı kendi kendine, anne-babadan, kardeşlerinden öğrenenlerin
okulda öğrenenlere göre, internet kullanmayı kendi kendine, anne-babadan öğrenenlerin
arkadaşlarından öğrenenlere göre, internet kullanmayı kendi kendine, anne-babadan,
kardeşlerinden öğrenenlerin internet cafelerde ve diğer yollarla öğrenenlere göre anketin “Ders
konusu ile ilgili siteler” maddesine daha fazla oranda katıldıkları görülmüştür. İnternet
kullanmayı arkadaşlarından, kendi kendine, kurstan, anne-babadan, kardeşlerinden, internet
kullanmayı cafelerden öğrenenlerin okulda öğrenenlere göre, internet kullanmayı
arkadaşlarından, kendi kendine, anne-babadan, kardeşlerinden, internet cafelerden öğrenenlerin
diğer yollarla öğrenenlere göre anketin “Oyun siteleri” maddesine daha fazla oranda katıldıkları
yapılan araştırmada ortaya çıkmıştır.
İnternet konusunda yardıma ihtiyacı olduğunda arkadaşlardan yardım alanların öğretmenden
ve aileden yardım alanlara göre anketin “Gazete ve TV siteleri, Bahis (iddia) siteleri ve Spor
ile ilgili siteler” maddesine daha fazla oranda katıldıkları görülmüştür. Bu durum, öğrencilerin
akran olmalarından, kendi aralarında yaptıkları sohbetlerin daha etkili olmasından ve
birbirlerine daha rahat anlatmalarından kaynaklanıyor olabilir. Çünkü bu tür sitelerle ilgili
yeterli bilgiyi aile ve öğretmenden almaları daha zordur. Bu sonuç Ünal, Özmen ve Er’in (2013)
çalışmasıyla paralellik göstermektedir. Bu çalışmada da öğretmen, öğrencilerini en fazla devlet
sitelerine, coğrafya sitelerine, sosyal bilgiler sitelerine, kütüphane sitelerine, ansiklopedi
sitelerine, gazete/dergi sitelerine, tarih sitelerine ve sosyal paylaşım sitelerine
yönlendirmektedir. Ayrıca aileden yardım alanların öğretmenden ve arkadaşlardan yardım
alanlara göre anketin “Yabancı dil ile ilgili siteler, Bilim ve teknoloji siteleri, Alış veriş siteleri”
maddelerine daha fazla oranda katıldıkları görülmüştür. Bu durumun sebebi öğrencilerin,
ailelerine her an yabancı dil, bilim ve teknoloji, alış veriş siteleri ile ilgili soru sorma
özgürlüklerinin olması ve çekinme gibi bir durumun söz konusu olmamasından dolayı olabilir.
Ayrıca bu sonuç, ailelerinde çocuklarına internet konusunda yardım ettiklerini göstermesi
açısından önemlidir.
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ÖĞRENCİLERİN FEN ÖĞRENMEYİ SEVMELERİNİN VE FENDE KENDİLERİNE
GÜVENMELERİNİN FEN BAŞARILARI ÜZERİNDEKİ YORDAYICILIĞININ
İNCELENMESİ
Umut Birkan ÖZKAN
Milli Savunma Üniversitesi
ORCID: 0000-0001-8978-3213
ÖZET
Öğrencilerin derslerde belirli davranışlar göstermesini sağlayan ve öğrencilere yüklenen
eğilimler tutum olarak tanımlanabilir. Öğrencilerin fen dersine yönelik olan iki tutumu bu
çalışmanın kapsamına dahil edilmiştir. Bu tutumlardan birisi öğrencilerin fen çalışmayı ve
öğrenmeyi sevmelerine yönelik olan tutumlarıdır. Diğer bir tutum ise öğrencilerin fen
bilimlerini ne kadar iyi yapabileceklerini düşündüklerine ilişkin olan fen dersinde kendine
güvenmektir. Bu araştırma, Türkiye’deki ilkokul 5. sınıf öğrencilerinin fen dersine yönelik
tutumlarından iki tanesi olan fen öğrenmeyi sevmelerinin ve fen dersinde kendilerine
güvenmelerinin fen başarıları üzerindeki yordayıcılığını incelemek amacıyla yapılmıştır.
Araştırma ilişkisel tarama türünde nicel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubu,
Türkiye’den Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırmasının (Trends in International
Mathematics and Science Study-TIMSS) 2019 yılı değerlendirmesine katılan 3957 ilkokul 5.
sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. TIMSS-2019’da, öğrencilerin fen öğrenmeyi sevmelerine
ilişkin verilerin toplanmasında dokuz maddeden oluşan Öğrenciler Fen Öğrenmeyi Seviyor
ölçeği kullanılmıştır. Öğrencilerin fende kendilerine olan güvenleriyle ilgili veriler ise sekiz
ifade içeren Fende Kendine Güvenen Öğrenciler ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde
SPSS ve IDB Analyzer yazılımları kullanılarak çoklu doğrusal regresyon analizleri yapılmıştır.
Yapılan analizler sonucunda, ilkokul 5. sınıf öğrencilerinin fende kendilerine güvenmelerinde
meydana gelen 1 birimlik artışın fen başarısında 11.06 puanlık, fen öğrenmeyi sevmesinde
meydana gelen 1 birimlik artışın ise fen başarısında 5.91 puanlık bir artış getirebileceği
sonucuna ulaşılmıştır. Çoklu doğrusal regresyon analizindeki t değerleri incelendiğinde t
değerlerinin anlamlı çıktığı, yordayıcı değişkenlerdeki artışların öğrencilerin fen başarısında
anlamlı bir değişim meydana getirdiği görülmektedir. Standardize edilmiş beta katsayıları ve t
değerleri birlikte incelendiğinde göreli önem düzeyi olarak sırasıyla öğrencilerin fende
kendilerine güvenmelerinin ve fen öğrenmeyi sevmelerinin öğrencilerin fen başarısının anlamlı
bir yordayıcısı olduğu söylenebilir. Araştırma sonucunda uygulayıcılara ve araştırmacılara
önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Tutum, Fen Başarısı, Feni Sevmek, Fende Kendine Güvenmek
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INVESTIGATION OF THE PREDICTION OF STUDENTS LIKE LEARNING
SCIENCE AND STUDENTS CONFIDENT IN SCIENCE ON SCIENCE
ACHIEVEMENTS
ABSTRACT
Attitudes can be defined as the tendencies that enable students to show certain behaviors in
lessons and are imposed on students. Two attitudes of students towards science lessons were
included in the scope of this study. One of these attitudes is the attitudes of students towards
their like of studying and learning science. Another attitude is student confident in science,
which relates to how well students think they can do in science. This research was carried out
to examine the predictors of primary school 4th-grade students' two attitudes towards science
(like of learning science and their confident in science) on their science achievement. The
research is quantitative research in relational survey type. The study group of the research
consists of 3957 4th grade primary school students from Turkey who participated in the TIMSS2019 science assessment. The data are secondary data obtained from the website of TIMSS &
PIRLS International Study Center at Boston College. In TIMSS-2019, a nine-item Students
Like Learning Science scale was used to collect data on students' like of learning science. Data
on students' confidente in science were collected with the Students Confident in Science scale,
which includes eight statements. Multiple linear regression analyzes were performed using
SPSS and IDB Analyzer software in the analysis of the data. As a result of the analysis, it can
be said that a 1-unit increase in the confident of primary school 4th-grade students in science
will cause an increase of 11.06 points in students' science success. It was concluded that a 1unit increase in students' like learning science can bring an increase of 5.91 points in students'
science achievement. When the t values in the multiple linear regression analysis are examined,
it is seen that the t values are significant, and the increases in the predictive variables cause a
significant change in the students' science achievement. When standardized beta coefficients
and t values are examined together, it can be said that students confident science and their like
of learning science are a significant predictor of students' science success, respectively, as
relative importance levels. As a result of the research, suggestions were made to practitioners
and researchers.
Keywords: Attitude, Science Achievement, Students Like Learning Science, Students
Confident in Science
1. GİRİŞ
Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA-International Association for
the Evaluation of Educational Achievement) ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD-Organisation for Economic Co-operation and Development) tarafından tüm dünyada
geniş bir katılımla gerçekleştirilen TIMSS ve PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme
Programı - Programme for International Student Assessment) gibi uluslararası eğitim
değerlendirme çalışmaları ülkelerin eğitim sistemlerinin niteliği hakkında fikir vermesi
açısından dünyanın genelinde olduğu gibi Türkiye’de de kabul görmektedir. TIMSS ve PISA
uygulamalarının ikisinde de öğrencilerin akademik başarısının ölçüldüğü iki ortak ders
bulunmaktadır. Bu derslerden birisi Fen Bilimleridir. Fen Bilimlerinin bu denli önemli
görülmesinin ve üzerinde durulmasının çeşitli nedenleri olabilir.
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Bu nedenlerden birisi, genel olarak toplum için de önemli olan öğrencinin kendi vücudu, sağlığı
ve hastalıkları gibi sağlıkla ilgili olgular, açıklanamayan uzay ve fenomenler, cinsellik ve
üreme, çevreyle ilgili sorunlar, biyolojik çeşitlilik, öğrencilerin yaşam tarzı üzerinde büyük
etkisi olan bilgisayarların nasıl çalıştığı gibi popüler ve gerçek yaşamla doğrudan bağlantılı
konuların fen bilimleri dersinin içeriğini oluşturması olabilir (Jidesjö ve diğerleri, 2009).
Benzer bir görüşle, fen bilimlerinin günlük hayatın bir parçası olduğunu vurgulayan Gürdal’a
(1992) göre hangi yaşta olursa olsun, bütün insanlar içinde yaşadıkları dünyayı yöneten temel
fen prensiplerini bilmek isterler. Fen bilimlerinin vatandaşların eğitiminde önemli olduğunu
savunan Millar (2006), fen bilimlerinin öneminin sadece bir içeriği bilmekle ilgili olmadığını,
bilim, bilimsel topluluklarda bilginin nasıl üretildiği ve olası istenmeyen sonuçlara karşı hem
uyanık olmak hem de bilinçli kararlar verme yeteneği hakkında fikir sahibi olmak açısından da
önemli olduğunun altını çizmektedir. Fen bilimlerine verilen önemin yanında, son yıllarda,
özellikle fen dersine ilişkin tartışmalar nedeniyle bu alandaki araştırmalarda artış görüldüğü ve
araştırmalardaki anahtar terimlerin öğrenci tutumları ve ilgileri olduğu Jidesjö ve diğerleri
(2009) tarafından öne sürülmektedir. Öğrencilerin fene karşı tutumlarının ne anlama geldiğini
inceleyen ve açıklayan Gardner (1975), çocukların fen dersindeki neşe, merak, memnuniyet ve
zevk deneyimlerini daha derinden dikkate almanın gerekliliğini vurgulamaktadır.
Ramsden (1998), öğrenci tutumlarının tanımlanmasının kolay olmaması nedeniyle
araştırmacıların bu alanla uğraşmaktan giderek daha fazla kaçındıklarını belirtmektedir.
Sıklıkla "motivasyon", "ilgi" ve "görüş" gibi terimlerin yerine sorunlu bir şekilde kullanılan
(Toplis, 2012) ve öğrencilerin akademik başarısıyla ilişkili duyuşsal bir değişken olan tutum
(Bakar ve diğerleri, 2010; Kpolovie, Joe, & Okoto, 2014), bireylerin herhangi bir konuyla ilgili
geliştirdiği bir tepki ön eğilimi olarak tanımlanabilir (Nuhoğlu, 2008). Fen derslerinde öğrenci
tutumlarının belirlenmesi, etkili bir öğretim ve etkili öğretimin çıktılarından birisi olan
akademik başarının artırılabilmesi için önem taşımaktadır (Balım, Sucuoğlu ve Aydın, 2009).
Toplis’e (2012) göre öğrencilerin fene karşı tutumları ve görüşleri hakkında bir çok çalışma
olmasına rağmen, bunların çoğu anket çalışmalarına dayanmaktadır. Bu çalışmalardan birisi
TIMSS-2019’dur. Bu çalışma kapsamında, TIMSS-2019’da ilkokul öğrencilerinin fene yönelik
tutumlarını belirlemek maksadıyla kullanılan “öğrencilerinin fen öğrenmeyi sevmeleri” ve
“fende kendilerine güvenmeleri değişkenleri” üzerine odaklanılmaktadır.
Öğrencilerin fen öğrenmeyi sevmeleri, TIMSS-2019 dokümanlarında tanımlandığı şekliyle,
öğrencilerin fen çalışmaktan ve fen öğrenmekten hoşlanmaları ve haz almaları anlamına
gelmektedir (Mullis ve diğerleri, 2019). Alan yazında yer alan çalışmalar incelendiğinde,
öğrencilerin fen öğrenmeyi sevmelerinin fen başarıları ile istatistiksel olarak anlamlı ilişkiye
sahip olduğu görülmektedir (Akıllı, 2015; Şahin ve Boztunç Öztürk, 2018; Yalçın ve Tavşancıl,
2015). Akıllı’nın (2015) TIMSS-2011’e katılan 8. sınıf öğrencilerinin verilerine dayalı
çalışmasında öğrencilerin fen öğrenmeyi sevmesi ile fen başarısı arasında pozitif bir ilişki
olduğu bulunmuştur. Şahin ve Boztunç Öztürk (2015), TIMSS-2015’e katılan 4. sınıf
öğrencilerinin verileriyle gerçekleştirdiği çalışmada fen öğrenmeyi sevme değişkeninin öğrenci
başarısı ile pozitif yönde ilişkili olduğu belirlenmiştir. TIMSS-2011 uygulamasına katılan 8.
sınıf öğrencilerinin verileriyle gerçekleştirilen bir başka çalışmanın bulgularına göre (Yalçın ve
Tavşancıl, 2015), öğrencilerin fen öğrenmeyi sevmesi maddelerin doğru yanıtlanması ile
ilişkilidir.
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Çalışmada ele alınan öğrencilerin fene yönelik tutumlarından diğeri öğrencilerin fende
kendilerine güvenmeleridir. Bu değişken, öğrencilerin ne kadar iyi fen yapabileceklerine ilişkin
düşüncelerini ifade etmektedir (Mullis ve diğerleri, 2019). Alan yazındaki çalışmalar,
öğrencilerin fende kendine güvenmeleri ile fen başarısı arasında olumlu yönde bir ilişki
olduğunu ortaya koymaktadır (Akıllı, 2015; Atar ve Atar, 2012; Şahin ve Boztunç Öztürk,
2018; Yalçın ve Tavşancıl, 2015). Bu çalışmalardan Akıllı’nın (2015) çalışmasının
bulgularından biri, fende kendine güven duymanın fen başarısı ile negatif yönde ilişkili
olmasıdır. Atar ve Atar’ın (2012) TIMSS-2007 verileriyle gerçekleştirdiği çalışmasında,
öğrencilerin fene karşı güvenlerinin fen başarısı üzerindeki etkisinin hem istatistiksel olarak
anlamlı, hem de pratik olarak önemli olduğu bulunmuştur. Şahin ve Boztunç Öztürk (2015),
fende kendine güven değişkeninin öğrenci başarısı ile pozitif yönde ilişkili olduğunu
raporlamıştır. Yalçın ve Tavşancıl’ın (2015) TIMSS-2011’de değerlendirmeye alınan 8. sınıf
öğrencilerinin verilerini analiz ettiği araştırmasında, fene karşı kendine güven değişkeni
TIMSS-2011 değerlendirmesinde en fazla maddenin doğru yanıtlanma durumu ile ilişkili
bulunmuştur.
Öğrencilerin tutum boyutunun bileşenlerini değerlendirebilmenin yöntemlerinden birisi
öğrencilerin belirtilen tutumları, hırsları ve istekleri hakkında bilgi sahibi olmaktır (Keeves,
1975). Fen dersinin önemi göz önüne alındığında, fen öğretiminin kalitesinin ve öğrenci
başarısının artırılması önemlidir. İlkokul düzeyinde öğrencilerin fen başarısını yordayan
değişkenler incelenerek, bu değişkenler hakkındaki bilgi birikimi artırılmalıdır. Alan yazında
yer alan ve yukarıda sonuçlarına yer verilen çalışmalara bakıldığında TIMSS
değerlendirmelerinde öğrencilerin fen başarısıyla ilişkili değişkenlerin etkisinin TIMSS
döngüleri arasında farklılık gösterdiği görülmektedir. Bu durum eğitim anlayışında, öğretim
programlarında ve bunların yansıması olan eğitim uygulamalarındaki yıllara bağlı değişimlerle
açıklanabilir. Dolayısıyla geçmiş yılların TIMSS ülke verileri kullanarak elde edilen sonuçların
güncel kabul edilerek genellenmesi yanılgılara neden olabilir. En son 2019 yılında yapılan
TIMSS değerlendirmesinin verilerinin analiz edildiği bu çalışmanın alandaki ilgili boşluğun
doldurulmasına yapacağı katkı önemlidir. Bununla birlikte, ilkokul öğrencilerinin fen
öğrenmesinin değerlendirilmesinde, bu çalışmanın sonuçları kullanılarak, öğretim
programlarının ve sınıf içi uygulamaların yapılandırılmasına ilişkin birçok kararın temelini
oluşturan ve öğrencilerin fen başarısını etkileyen tutum değişkenlerinin incelenmesi çalışmanın
önemini oluşturmuştur. Bu araştırmada, Türkiye’deki ilkokul 5. sınıf öğrencilerinin fen dersine
yönelik tutumlarından iki tanesi olan fen öğrenmeyi sevmelerinin ve fende kendilerine
güvenmelerinin fen başarıları üzerindeki yordayıcılığını incelemek amaçlanmaktadır.
2. YÖNTEM
2.1. Araştırma Tasarımı ve Örneklem
Bu çalışmada TIMSS-2019 değerlendirmesine Türkiye’den katılan ilkokul 5. sınıf
öğrencilerinin fen başarısını etkileyen öğrenci tutum değişkenleri çoklu doğrusal regresyon
analiz ile incelenmiştir. Öğrencilerin TIMSS-2019 fen başarılarını yordayan değişkenlerin
belirlenmesi ve bu değişkenlerin fen başarısıyla olan ilişkisini incelemesi nedeniyle ilişkisel
tarama türünde nicel bir araştırmadır. İlişkisel araştırmalar, bağımlı ve bağımsız değişkenler
arasındaki ilişkilerin ve bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenleri yordamasını sağlaması
bakımından önemli görülmektedir (Yavuz ve diğerleri, 2017).
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Araştırmanın evrenini, 2019 yılında Türkiye'de ilkokul 5. sınıfa devam eden öğrenciler
oluşturmaktadır. TIMSS dokümanlarında TIMSS-2019 uygulamasına 4. ve 8. sınıf
öğrencilerinin katıldığı belirtilmektedir (Martin, Davier ve Mullis, 2020). İstisnai bir durum
olarak, Türkiye’nin TIMSS-2019 değerlendirme çerçevelerinin uyumu ve yaş ölçütleriyle ilgili
IEA’ya yaptığı başvuru ve bu başvurunun IEA tarafından olumlu değerlendirilmesi sonucu
Türkiye TIMSS-2019 uygulamasına Norveç ve Güney Afrika gibi beşinci sınıf örneklemi ile
dahil olmuştur (Suna ve diğerleri, 2020). Bu araştırma, Türkiye 5. Sınıf öğrenci evreninden iki
aşamalı tabakalı örnekleme modeli ile belirlenen 3957 öğrencinin verileriyle
gerçekleştirilmiştir.
2.2. Veri Toplama Araçları
Bu çalışmanın verileri TIMSS-2019 döngüsünde 4. sınıf öğrencilerine uygulanan ölçeklerden
ve fen başarı testinden toplanmıştır. Öğrencilere uygulanan ölçeklerden, fene yönelik öğrenci
tutumlarına yönelik olan “Öğrenciler Fen Öğrenmeyi Seviyor” ve “Fende Kendine Güvenen
Öğrenciler” ölçekleri kullanılmıştır. Dokuz maddeden oluşan Öğrenciler Fen Öğrenmeyi
Seviyor ölçeği, bir öğrencinin fen konularını öğrenmeye yönelik içsel motivasyonunu
ölçmektedir (Mullis & Martin, 2017) ve öğrencilerin fen öğrenmeyi sevmelerine ilişkin veriler
toplanmıştır. Sekiz ifade içeren Fende Kendine Güvenen Öğrenciler ölçeği aracılığıyla fene
özel benlik kavramı ölçülmektedir (Mullis & Martin, 2017) ve öğrencilerin fende kendilerine
olan güvenleriyle ilgili veriler toplanmıştır. TIMSS-2019’da her öğrenci için belirlenen beş adet
olası değer çalışmanın bağımlı değişkenidir ve bu olası değerlerin beşi de analizlerde
kullanılmıştır.
2.3. Verilerin Analizi
TIMSS-2019 değerlendirmesinden elde edilen veriler çoklu doğrusal regresyon analizi ile
incelenerek ilkokul 5. sınıf öğrencilerinin fen dersine yönelik tutum değişkenlerinin fen başarısı
üzerindeki yordayıcılığı, çoklu doğrusal regresyon modeli ile ortaya koyulmaya çalışılmıştır.
Çoklu doğrusal regresyon ve korelasyon analizlerinin yapılmasında IEA International Database
Analyzer Version 4.0.36 (IDB Analyzer) yazılımı kullanılmıştır. TIMSS-2019’da kullanılan
örneklem tasarımının ve örneklem ağırlıklarının analizlere dahil edilebilmesi IDB Analyzer
yazılımı ile yapılabildiğinden bu çalışmada tercih edilmiştir.
Çoklu doğrusal regresyon analizlerinin yapılabilmesi için bir takım varsayımların sağlanması
gerekmektedir. “Büyük Sayılar Yasası” ve “Merkezi Limit Teoremi” kuramlarına göre TIMSS2019 değerlendirmesi gibi büyük ölçekli değerlendirme örneklemlerinde gözlemlerin normal
dağılım gösterdiği kabul edilmektedir. Buna ilave olarak hem TIMSS hem de PISA gibi geniş
ölçekli değerlendirme çalışmalarında matematik ve fen başarı puanları gibi olası değerlerin,
yordayıcı olarak öğrenci anketi aracılığıyla toplanan öğrencilerin arka plan değişkenleriyle düz
bir doğrusal regresyon olduğu varsayılmakta ve çoğu doğrusal model gibi, koşullu varyansın
homoskedastisitesi (eş varyanslık) ve normalliği varsayılmaktadır (Monseur & Adams, 2009).
Yordayıcı değişkenler arasında çoklu bağlantılılık olup olmadığının belirlenmesi için
hazırlanan korelasyon matrisi Tablo 2.1’de sunulmuştur.
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Tablo 2.1. Bağımsız değişkenler arasındaki korelasyon matrisi
Değişkenler
Öğrencilerin fen
öğrenmeyi sevmeleri
Öğrencilerin fende
kendilerine güvenmeleri

Öğrencilerin fen öğrenmeyi
sevmeleri

Öğrencilerin fende
kendilerine güvenmeleri

1
.63

1

Tablo 2.1.’de sunulan iki yordayıcı değişken arasındaki korelasyon değerinin 0.80’nin altında
olması nedeniyle (Kim, 2019) çoklu bağlantılık sorunu olmadığı ifade edilebilir.
3. BULGULAR
Türkiye’deki ilkokul 5. sınıf öğrencilerinin fen başarısında öğrencilerin fen dersine yönelik
tutumlarına ilişkin değişkenlerin yordayıcılığını belirlemek maksadıyla çoklu doğrusal
regresyon analizi yapılmıştır. Çoklu doğrusal regresyon analizinin model özeti ve regresyon
katsayılarının sonuçları Tablo 3.1.'de verilmektedir.
Tablo 3.1. TIMSS-2019 Türkiye örneklemi 5. sınıf fen başarısı için yapılan regresyon analizi
model özeti ve regresyon katsayıları
R2=.12, Düzeltilmiş R2= .12, Tahminin Std.
Hatası=.01
F(1, 3955) = 539.32, p < .01
Model
Standartlaştırılmamış Standartlaştırılmış
Katsayılar
Katsayılar
t
Beta (β)
B
Std. Hata
(Sabit Terim)
348.11
14.45
24.10*
Öğrencilerin fen öğrenmeyi sevmeleri
5.91
1.31
.14
4.50*
Öğrencilerin fende kendilerine
11.06
1.35
.24
8.19*
güvenmeleri
*p < .01
Tablo 3.1’de verilen çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçları, ilkokul 5. sınıf öğrencilerinin
fene yönelik tutumlarının öğrencilerin fen başarısındaki değişkenliğin % 12'sini açıkladığını
göstermektedir (Düzeltilmiş R2=.12, F(1, 3955) = 539.32, p < .01). Bununla birlikte, çoklu
doğrusal regresyon analizinin sonuçları, “öğrencilerin fende kendilerine güvenmeleri” ve
“öğrencilerin fen öğrenmeyi sevmeleri” değişkenlerinin yordayıcılıklarının istatistiksel olarak
anlamlı olduğunu ortaya koymaktadır. İstatistiksel olarak anlamlı bir yordayıcı olan
“öğrencilerin fende kendilerine güvenmeleri” değişkeninde meydana gelen 1 birimlik artışın
öğrencilerin fen başarısında 11.06 puanlık artışa sebep olabileceği söylenebilir. İstatistiksel
olarak anlamlı bir diğer yordayıcı olan “öğrencilerin fen öğrenmeyi sevmeleri” değişkeninde
meydana gelen 1 birimlik artışın ise öğrencilerin fen başarısında 5.91 puanlık artışa neden
olabileceği söylenebilir.
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Yordayıcı değişkenlerin göreli önem düzeylerini belirlemek için standardize edilmiş beta
katsayıları ve t değerlerine bakıldığında göreli önem düzeyi olarak ilk sırada “öğrencilerin fende
kendilerine güvenmeleri” değişkeninin yer aldığı görülmektedir. “Öğrencilerin fen öğrenmeyi
sevmeleri” değişkeninin ise ikinci önemli yordayıcı değişken olduğu söylenebilir.
4. SONUÇ, TARTIŞMA, ÖNERİLER
Bu çalışma, TIMSS-2019’a Türkiye’den katılan 5. sınıf düzeyindeki öğrenci tutumları ve fen
başarısı arasındaki yordayıcılık ilişkisini araştırmayı amaçlamıştır. Çoklu doğrusal regresyon
modeli, öğrenci tutum değişkenlerinin modele eklenmesiyle oluşturulmuş ve model fen başarısı
için istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Fen başarısı için ilkokul 5. sınıf düzeyinde ele
alınan tüm yordayıcıların öğrenci başarısı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir
etkisi olmuştur. Öğrencilerin fen öğrenmeyi sevme değişkeninin fen başarısını yordamada etkili
bir bileşen olduğu görülmektedir. Bu sonuç alan yazındaki çalışmaların sonuçlarıyla uyumludur
(Akıllı, 2015; Şahin ve Boztunç Öztürk, 2018; Yalçın ve Tavşancıl, 2015). Fen öğrenmeyi
sevme, gerçek yaşam konularıyla yakından ilgili olan fen bilimlerine karşı öğrencilerin olumlu
tutumuyla ilişkili olabilir. Fen dersine yönelik olarak olumlu tutuma sahip olan öğrencilerin
motivasyon düzeyi artabilir ve daha başarılı olmak için gayret sarf edebilirler. Öğretmenler
öğrencilerin fen dersini sevmeleri için ilkokul öğrencilerinin düzeyine uygun etkinliklere yer
verebilirler. Öğretim programlarındaki içerikler öğrencilere fen konularını sevdirebilecek
popüler içerikler ile zenginleştirilebilir.
Bu çalışmada, öğrencilerin fende kendilerine güvenmeleri değişkeninin öğrencilerin fen
başarısını pozitif yönde yordadığı bulunmuştur. Bu çalışmaların sonuçları, öğrencilerin fende
kendilerine güvenmeleri ile fen başarısı arasında pozitif bir ilişki olduğunu raporlayan alan
yazındaki çalışmalarla (Atar ve Atar, 2012; Şahin ve Boztunç Öztürk, 2018; Yalçın ve
Tavşancıl, 2015) uyumluyken, fende kendine güven duymanın fen başarısı ile negatif yönde
ilişkili olduğu bulunan Akıllı’nın (2015) çalışmasının sonuçlarıyla çelişmektedir. Fende
kendine güven değişkeni fen dersine yönelik tutumun bir diğer göstergesi olup öğrencilerin
fende kendine güvenleri arttıkça fen dersine karşı olumlu bir tutum sağlayabilir. Buna paralel
olarak, öğrencilerin fende kendilerine güven düzeyleri yükseldikçe başarma motivasyonları da
artabilir. Aktepe (2018), öğrencilerin kendilerine güvenmelerinin aileleri, arkadaş çevreleri ve
okul yaşamları ile ilgili olduğunu belirtmektedir. Ebeveynler tarafından öğrencilerin arkadaş
seçimlerinde yönlendirici olması, okul seçimlerinde ılımlı, saygılı, güvenli ortamlara sahip
okulların tercih edilmesi ve öğretmen davranışlarının da öğrencilerin fende kendilerine olan
güvenlerini artırmaya yönelik olması önemlidir. İlkokul öğrencilerinin hayatında
öğretmenlerinin önemli bir model olduğu düşünüldüğünde, ilkokul öğretmenlerinin sağladığı
olumlu sınıf atmosferi, tutum ve tavırlar, bu yaş grubundaki öğrencilerin fende kendilerine olan
güvenlerini olumlu yönde etkileyebilir. İlkokul düzeyinde fen dersi öğretim programlarının
tasarlanırken öğrencilerin fende kendilerine güven duymalarına yönelik etkinliklere yer
verilebilir.
Bu çalışmanın bazı sınırlılıkları olduğu ifade edilebilir. Öncelikle, TIMSS-2019
değerlendirmesi kesitsel bir araştırma yapısına sahip olduğu için yordayıcılar ve yordanan
arasındaki ilişkilerin nedeni belirlenememektedir. Bu türden ilişkileri incelemek amacıyla nitel
çalışmalar yürütülebilir. Bununla birlikte bu çalışmada sadece iki yordayıcı değişken
kullanılmıştır. Öğrencilerin fen dersine yönelik tutumuna ilişkin daha fazla değişkenin analize
girdiği araştırmalar tasarlanabilir.
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BAZI ÖĞRENCİ TUTUMLARININ MATEMATİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ
YORDAYICILIĞI: MATEMATİK ÖĞRENMEYİ SEVMEK VE KENDİSİNE
GÜVENMEK
Umut Birkan ÖZKAN
Milli Savunma Üniversitesi
ORCID: 0000-0001-8978-3213
ÖZET
Tutum, öğrencilere isnat edilen ve öğrencilerin derslerle ilgili belirli davranışlar sergilemesine
yol açan eğilimleridir. Bu çalışmanın kapsamına dahil edilen tutumlardan birisi öğrencilerin
matematik çalışmayı ve öğrenmeyi sevmelerine yönelik olan tutumlarıdır. Diğer bir tutum ise
öğrencilerin matematiği ne kadar iyi yapabileceklerini düşündüklerine ilişkin olan matematikte
kendine güvenmektir. Bu araştırma, Türkiye’de ilkokul 5. sınıf öğrencilerinin matematik
dersine yönelik tutumlarından iki tanesi olan matematik öğrenmeyi sevmelerinin ve
matematikte kendilerine güvenmelerinin matematik başarıları üzerindeki yordayıcılığını
incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma ilişkisel tarama türünde nicel bir araştırmadır.
Araştırmanın çalışma grubu, Türkiye’den Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri
Araştırmasının (Trends in International Mathematics and Science Study-TIMSS) 2019 yılı
değerlendirmesine katılan 3938 ilkokul 5. sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Veriler, Boston
College’da yer alan TIMSS & PIRLS International Study Center kuruluşunun internet
sitesinden elde edilmiş ikincil verilerdir. TIMSS-2019’da, öğrencilerin matematik öğrenmeyi
sevmelerine ilişkin verilerin toplanmasında dokuz maddeden oluşan Öğrenciler Matematik
Öğrenmeyi Seviyor ölçeği kullanılmıştır. Öğrencilerin matematikte kendilerine olan
güvenleriyle ilgili veriler ise dokuz ifade içeren Matematikte Kendine Güvenen Öğrenciler
ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS ve IDB Analyzer yazılımları kullanılarak
çoklu doğrusal regresyon analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, Türkiye’deki
ilkokul 5. sınıf öğrencilerinin matematikte kendilerine güvenmelerinde meydana gelen 1
birimlik artışın öğrencilerin matematik başarısında 20.10 puanlık artışa sebep olacağı
söylenebilir. Çoklu doğrusal regresyon analizindeki t değerleri incelendiğinde, öğrencilerin
matematik öğrenmeyi sevmeleri tutum değişkenine ait t değerinin anlamlı çıkmadığı
dolayısıyla bu değişkenin öğrencilerin matematik başarısında anlamlı bir değişim meydana
getirmediği görülmektedir. Araştırma sonucunda uygulayıcılara ve araştırmacılara önerilerde
bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Tutum, Matematik Başarısı, Matematiği Sevmek, Matematikte Kendine
Güvenmek
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THE PREDICTION OF SOME STUDENT ATTITUDES ON MATHEMATICS
ACHIEVEMENT: STUDENTS LIKE LEARNING MATHEMATICS AND
STUDENTS CONFIDENT IN MATHEMATICS
ABSTRACT
Attitudes are the tendencies attributed to students that cause students to exhibit certain
behaviors related to the lessons. One of the attitudes included in the scope of this study is
students' attitudes towards their like of studying and learning mathematics. Another attitude is
confident in mathematics, which relates to how well students think they can do in mathematics.
This research was conducted to examine the predictors of primary school 4th-grade students'
like of learning mathematics and their confident in mathematics, which are two of their attitudes
towards mathematics, on their mathematics achievement. The research is quantitative research
in relational survey type. The study group of the research consists of 3938 4th grade primary
school students from Turkey who participated in the TIMSS-2019 evaluation. The data are
secondary data obtained from the website of TIMSS & PIRLS International Study Center at
Boston College. In TIMSS-2019, a nine-item Students Like Learning Mathematics scale was
used to collect data on students' like of learning mathematics. Data on students' confident in
mathematics were collected with the Students Confident in Mathematics scale, which includes
nine statements. Multiple linear regression analyzes were performed using SPSS and IDB
Analyzer software in the analysis of the data. As a result of the analysis, it can be said that a 1unit increase in the confident of primary school 4th-grade students in mathematics will cause
an increase of 20.10 points in students' mathematics achievement. When the t values in the
multiple linear regression analysis are examined, it is seen that the t value of the attitude variable
of students' liking to learning mathematics did not turn out to be significant, so this variable did
not cause a significant change in students' mathematics achievement. As a result of the research,
suggestions were made to practitioners and researchers.
Keywords: Attitude, Mathematics Achievement, Students Like Learning Mathematics,
Students Confident in Mathematics
1. GİRİŞ
Öğrencilerin matematik başarısını artırmak ve matematiğe karşı olumlu tutumları teşvik etmek
eğitim yöneticileri, öğretmenler, ebeveynler ve politika yapıcılar için önemli hedeflerden
biridir. Matematik başarısının önemsenmesinin nedenlerinden birisi toplumun taleplerinin de
bu yönde artması (Altun, 2006) olabilir. Toplumsal talepler matematik başarısının yükseltilmesi
yönünde olabilir çünkü Anjum’un (2015) da öne sürdüğü gibi bir ülkenin ilerlemesi ve refahı,
okulda öğretilen matematiğin kalitesine bağlıdır. Toplumun geneline bakıldığında, daha iyi
koşullarda hayatını sürdürmek ve tatmin edici bir kariyer yapabilmek için matematiğin önemli
rol oynadığı fikrinin baskın olduğu (Dursun ve Dede, 2004) görülebilmektedir. Bunun yanında,
etkili akıl yürütme, eleştirel düşünme ve problem çözme gibi günlük yaşamda ve bilimin her
alanında kullanılabilen becerilerin geliştirilmesi ile matematik arasındaki ilişki (Ali, Akhter, &
Khan, 2010; Jacob, 2012; Özsoy, 2005) matematik başarısının önemini artırmaktadır.
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Öğrencilerin matematik dersinde bilişsel ve duyuşsal çıktılarını iyileştirme çabası içinde, eğitim
bilimleri araştırmacıları ve matematik eğitimcileri, özellikle matematik alanındaki akademik
kazanımlar lehine manipüle edilebilecek değişkenler (kişisel ve çevresel) ile matematik başarısı
arasındaki ilişkileri incelemeye devam etmektedirler (Ayotola & Adedeji, 2009). Bu
değişkenlerden birisi öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarıdır.
Tutum, akademik başarıyla ilişkili olan duyuşsal bir değişken olmanın yanında (Bakar ve
diğerleri, 2010; Kpolovie, Joe, & Okoto, 2014) daha spesifik olarak öğrencilerin matematiğe
yönelik tutumlarının ve matematik başarısının karşılıklı veya etkileşimli bir doğası vardır (Ma,
1997). Öğrencilerin okula ve derse karşı tutumunu, öğrenmeye olan ilgisini, çalışma
alışkanlığını, özgüvenini, öz yeterliğini, zekayı ve motivasyonu içerebilir (Kpolovie, Joe, &
Okoto, 2014) ve öğrencilerin bu tutumlarının akademik başarılarıyla olan ilişkisi dersten derse
farklılık gösterebilir. Bu boyutun bileşenlerini değerlendirmenin bir yolu, öğrencilerin ifade
edilen tutumları, hırsları ve istekleri hakkında bilgi elde etmektir (Keeves, 1975). Bu çalışma
kapsamında, ilkokul öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarından ikisi üzerine
odaklanılmaktadır: öğrencilerinin matematik öğrenmeyi sevmeleri ve matematikte kendilerine
güvenmeleri.
Öğrencilerin matematik öğrenmeyi sevmeleri, öğrencilerin matematik çalışmayı sevmeleri ve
matematik öğrenmekten hoşlanmaları anlamına gelmektedir (Mullis ve diğerleri, 2019). Alan
yazında yer alan çalışmalar, matematik öğrenmeyi sevme ve matematik başarısı arasında
anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir (Khine, Al-Mutawah ve Afari, 2015; Tavşancıl ve
Yalçın, 2015; Yavuz ve diğerleri, 2017). Khine, Al-Mutawah ve Afari’nin (2015) lise
öğrencilerinde matematik öğrenimi ve matematik başarısında duyuşsal faktörlerin etkisini
araştırdığı çalışmasının sonucunda, öğrencilerin matematik öğrenmeyi sevmesi ile matematik
başarısı arasında pozitif bir ilişki olduğu bulunmuştur. Tavşancıl ve Yalçın (2015), TIMSS2011 verileriyle gerçekleştirdiği çalışmada matematiği daha çok seven sekizinci sınıf
öğrencilerinin matematik dersinde daha başarılı olduklarını bulgulamıştır. Yavuz ve
diğerlerinin (2017) Türkiye’deki sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik başarılarını etkileyen
öğrenci özelliklerini araştırdıkları ve TIMSS 2007 ile 2011 verilerini kullandıkları çalışmanın
sonuçlarına göre, TIMSS 2007 uygulamasına katılan, matematik öğrenmekten hoşlanan
öğrencilerin matematik başarısı daha yüksekken TIMSS 2011 uygulamasına katılan
öğrencilerin ise matematik başarısını olumsuz yönde etkilediği belirtilebilir.
Öğrencilerin matematikte kendilerine güvenmeleri, öğrencilerin ne kadar iyi matematik
yapabileceklerine ilişkin düşünceleri anlamına gelmektedir (Mullis ve diğerleri, 2019). Alan
yazındaki çalışmalar, öğrencilerin matematikte kendine güvenmeleri ile matematik başarısı
arasında olumlu yönde bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır (Akyüz, 2014; Arıkan, Van de
Vijver, ve Yağmur, 2016; Yavuz ve diğerleri, 2017). Akyüz’ün (2014) dört farklı ülkenin
(Amerika Birleşik Devletleri, Finlandiya, Singapur ve Türkiye) TIMSS 2011 verilerine dayalı
olarak gerçekleştirdiği çalışmasında, sekizinci sınıf öğrencilerinin matematikte kendilerine
güvenmelerinin dört ülkede de matematik puanlarını olumlu etkilediğini göstermektedir.
Arıkan, Van de Vijver, ve Yağmur’un (2016) Türk öğrencilerin matematik başarısını yordayan
faktörleri Avustralyalı öğrencilerle karşılaştırarak belirlemeyi amaçladıkları çalışmada,
öğrencilerin matematikte kendilerine güvenleri her iki ülke için sekizinci sınıf matematik
başarısının önemli bir yordayıcısı olarak bulunmuştur.
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Yavuz ve diğerlerinin (2017) çalışmasında, öğrencilerin matematikte kendilerine güvenmeleri
değişkeninin TIMSS-2007’de matematik başarısı üzerinde anlamlı bir etki göstermediği ancak
TIMSS-2011’de anlamlı bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
İlkokul öğrencilerin akademik başarılarını etkileyen faktörler kesin olarak bilinememektedir ve
doğası gereği çok değişkenli olabilir. Bu araştırmada, Türkiye’deki ilkokul 5. sınıf
öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumlarından iki tanesi olan matematik öğrenmeyi
sevmelerinin ve matematikte kendilerine güvenmelerinin matematik başarıları üzerindeki
yordayıcılığını incelemek amaçlanmaktadır. TIMSS-2019 uygulamasının verilerine dayalı
yürütülen bu çalışma, Türkiye’de ilkokul düzeyinde matematik başarısında öğrencilerin
matematiğe yönelik iki tutumunun yordayıcılığını araştırmacılara görme fırsatı sağlayacaktır.
İlkokul düzeyinde matematik başarısını belirlemek özellikle gereklidir. Çok düzeyli veri
yapısına uygun olarak ve titiz okul ve sınıf örnekleme teknikleri kullanarak öğrencilerin
matematik başarısını doğru bir şekilde tahmin edilebilmeye olanak veren TIMSS-2019’un
ilkokul öğrencilerine ilişkin verilerini kullanan sınırlı sayıdaki çalışma göz önüne alındığında,
matematik başarısı ile hangi öğrenci tutumlarının ilişkili olduğunu belirlemek için öğrenci
düzeyindeki değişkenlere odaklanmak bu çalışmayı önemli hale getirmektedir.
2. YÖNTEM
2.1. Araştırma Tasarımı ve Örneklem
Araştırmada matematik başarısı ile ilgili öğrenci tutumlarının yordayıcılığı belirlendiği için
nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evreni,
Türkiye'de 2019 yılında öğrenim görmekte olan ilkokul 5. sınıf öğrencileridir. TIMSS
uygulamalarına ülkeler genel olarak 4. sınıf düzeyinde katılsalar da değerlendirme
çerçevelerinin uyumu ve yaş ölçütlerine ilişkin Türkiye’nin durumu Uluslararası Eğitim
Başarılarını Değerlendirme Kuruluşuna (IEA-International Association for the Evaluation of
Educational Achievement) iletilmesi sonucu IEA’nın yaptığı değerlendirme neticesinde
Türkiye’nin 2019 döngüsüne beşinci sınıf örneklemi ile katılması uygun bulunmuştur (Suna ve
diğerleri, 2020). TIMSS-2019 4. sınıf değerlendirmesine Türkiye dışında Norveç ve Güney
Afrika da 5. sınıf düzeyinde katılmıştır. Bu evrenden TIMSS uygulamalarında genel olarak
kullanılan iki aşamalı tabakalı örnekleme modeli ile örneklem belirlenmiştir. Bu araştırma,
TIMSS-2019 örnekleminde yer alan 3938 öğrenciden elde edilen verilerle analizler
gerçekleştirilmiştir.
2.2. Veri Toplama Araçları
Bu çalışmada TIMSS-2019 öğrenci anketlerinden ve matematik başarı testinden elde edilen
veriler kullanılmıştır. Öğrenci anketlerinden, matematiğe yönelik öğrenci tutumlarıyla ilgili iki
ölçek kullanılmıştır. TIMSS-2019’da, Öğrenciler Matematik Öğrenmeyi Seviyor ve
Matematikte Kendine Güvenen Öğrenciler ölçekleri aracılığıyla öğrencilerin tutumlarını
ölçmektedir. Öğrenciler Matematik Öğrenmeyi Seviyor ölçeği, bir öğrencinin matematik
konularını öğrenmeye yönelik içsel motivasyonunu ölçmektedir (Mullis ve Martin, 2017).
Dokuz maddeden oluşan bu ölçek ile öğrencilerin matematik öğrenmeyi sevmelerine ilişkin
veriler toplanmıştır. TIMSS ayrıca, Matematikte Kendine Güvenen Öğrenciler ölçeği
aracılığıyla matematiğe özel benlik kavramını ölçmektedir (Mullis ve Martin, 2017). Dokuz
ifade içeren Matematikte Kendine Güvenen Öğrenciler ölçeği öğrencilerin matematikte
kendilerine olan güvenleriyle ilgili veriler toplanmıştır.
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Çalışmanın bağımlı değişkeni olan matematik başarısı için TIMSS-2019’da her öğrenci için
belirlenen beş adet olası değerin tamamı analizlere dahil edilmiştir.
2.3. Verilerin Analizi
Toplanan verilerin analizinde çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. İlkokul 5. sınıf
öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumlarının öğrencilerin matematik başarısı
üzerindeki yordayıcılığı, çoklu doğrusal regresyon modeli ile ortaya koyulmaya çalışılmıştır.
Analizlerin yapılmasında IEA International Database Analyzer Version 4.0.36 (IDB Analyzer)
yazılımından yararlanılmıştır. IDB Analyzer, TIMSS-2019’da kullanılan örneklem tasarımını
ve örneklem ağırlıklarını gözönüne alarak analizlerin yapılabilmesini mümkün hale
getirmektedir.
Çoklu doğrusal regresyon analizi için gerekli varsayımların sağlandığı söylenebilir. TIMSS2019 değerlendirmesi Türkiye örneklemi gibi büyük örneklemler için geçerli olan “Büyük
Sayılar Yasası” ve “Merkezi Limit Teoremi” kuramlarına göre gözlemlerin normal dağılım
gösterdiği kabul edilmektedir. Bununla birlikte TIMSS ve PISA gibi uygulamalarda matematik
ve fen başarı puanları gibi olası değerlerin, yordayıcı olarak öğrenci anketi aracılığıyla toplanan
öğrencilerin arka plan değişkenleriyle düz bir doğrusal regresyon olduğu varsayılmakta ve çoğu
doğrusal model gibi, koşullu varyansın homoskedastisitesi (eş varyanslık) ve normalliği
varsayılmaktadır (Monseur ve Adams, 2009). Yordayıcı değişkenler arasında çoklu
bağlantılılık kontrolü için hazırlanan korelasyon matrisi Tablo 2.1’de sunulmuştur.
Tablo 2.1. Bağımsız değişkenler arasındaki korelasyon matrisi
Değişkenler
Öğrencilerin matematik
öğrenmeyi sevmeleri
Öğrencilerin
matematikte kendilerine
güvenmeleri

Öğrencilerin matematik
öğrenmeyi sevmeleri

Öğrencilerin matematikte
kendilerine güvenmeleri

1
.59

1

Tablo 2.1.’de verilen korelasyon değerleri 0.80 değerinini (Kim, 2019) geçmediği için çoklu
bağlantılık sorunu olmadığı söylenebilir.
3. BULGULAR
Türkiye’deki ilkokul 5. sınıf öğrencilerinin matematik başarısında matematiğe yönelik tutum
değişkenlerinin rolünü belirlemek amacıyla çoklu doğrusal regresyon analizi
gerçekleştirilmiştir. Çoklu doğrusal regresyon analizinin model özeti ve regresyon
katsayılarının sonuçları Tablo 3.1.'de verilmektedir.
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Tablo 3.1. TIMSS-2019 Türkiye örneklemi 5. sınıf matematik başarısı için yapılan regresyon
analizi model özeti ve regresyon katsayıları
R2=.17, Düzeltilmiş R2= .17, Tahminin Std.
Hatası=.01
F(1, 3936) = 806.17, p < .01
Model
Standartlaştırılmamış Standartlaştırılmış
Katsayılar
Katsayılar
t
Beta
(β)
B
Std. Hata
(Sabit Terim)
331.99
14.32
23.18*
Öğrencilerin matematik öğrenmeyi
-1.03
1.30
-.02
-.79
sevmeleri
Öğrencilerin matematikte kendilerine
20.10
1.03
.42
19.48*
güvenmeleri
*p < .01
Tablo 3.1’de verilen çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçları, ilkokul 5. sınıf öğrencilerinin
matematiğe yönelik tutumlarının öğrencilerin matematik başarısındaki değişkenliğin %17'sini
açıkladığını göstermektedir (Düzeltilmiş R2=.17, F(1, 3936) = 806.17, p < .01). Bununla birlikte,
çoklu doğrusal regresyon analizinin sonuçları, “öğrencilerin matematikte kendilerine
güvenmeleri” değişkeninin yordayıcılığını istatistiksel olarak anlamlı olduğunu, “öğrencilerin
matematik öğrenmeyi sevmeleri” değişkeninin ise istatistiksel olarak anlamlı bir yordayıcı
olmadığını ortaya koymaktadır. İstatistiksel olarak anlamlı bir yordayıcı olan “öğrencilerin
matematikte kendilerine güvenmeleri” değişkeninde meydana gelen 1 birimlik artışın
öğrencilerin matematik başarısında 20.10 puanlık artışa sebep olabileceği söylenebilir.
4. SONUÇ, TARTIŞMA, ÖNERİLER
Türkiye’deki ilkokul 5. sınıf öğrencilerinin matematikte kendilerine olan güvenleri arttıkça
matematikteki akademik başarıları da artmaktadır. Alan yazındaki çalışmalarda (Akyüz, 2014;
Arıkan, Van de Vijver, ve Yağmur, 2016; Yavuz ve diğerleri, 2017) öğrencilerin matematikte
kendilerine güvenmeleri ile matematik başarısı arasında pozitif bir ilişki olduğu
belirtilmektedir. Bu çalışmaların sonuçları, bu araştırmadan elde edilen sonuç ile uyumludur.
Öğrencilerin matematik öğrenmeyi sevmelerinin, matematik başarısı için anlamlı bir yordayıcı
olmadığı görülmektedir. Bu sonuç, öğrencilerin matematik öğrenmeyi sevmelerinin matematik
başarılarını artırdığını belirten Khine, Al-Mutawah ve Afari (2015) ve Tavşancıl ve Yalçın’ın
(2015) çalışmalarıyla uyumlu değildir. Yavuz ve diğerlerinin (2017) çalışmasında ise TIMSS
2011 uygulamasında matematik öğrenmekten hoşlanmanın matematik başarısını olumsuz
yönde etkilediği gösterilmekte olup alan yazındaki diğer çalışmalarda olduğu gibi bu
çalışmanın sonuçlarıyla benzerlik göstermemektedir. Burada gözden kaçırılmaması gereken bir
nokta alan yazındaki çalışmaların örneklem grubunun 8. sınıf öğrencilerinden oluşurken, bu
çalışmanın örneklem grubunun ilkokul 5. sınıf öğrencilerinden oluşmasıdır. Mazana, Montero
ve Casmir (2019), öğrencilerin matematiği sevmesini veya sevmemesini etkileyen faktörlerin
akranlar, öğretim uygulamaları ve sınıf veya okul ortamı olduğunu belirtmektedir.
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Dolayısıyla, ilkokul 5. sınıf öğrencilerinin matematik öğrenmeyi sevmelerine ilişkin kararlarını
etkileyebilecek birçok faktör bulunması nedeniyle ölçeği yanıtlarken verdiği cevabın anlık mı
yoksa kesin bir duygu mu olup olmadığının belirsizliği, bu değişkenin matematik başarısının
anlamlı bir yordayıcısı olmamasının nedeni olabilir.
Öğrenci düzeyinde yapılan çoklu doğrusal regresyon analizinin sonuçlarına göre Türkiye’deki
ilkokul 5. sınıf öğrencilerinin matematikte kendilerine olan güvenleri arttıkça öğrencilerin
matematikteki başarıları da artmaktadır. Öğrencilerin matematikte kendilerine güvenmeleri
aslında aile, arkadaş çevresi ve okul yaşamı ile ilgilidir (Aktepe, 2018). Bu yaş grubundaki
öğrencilerin arkadaş seçimini yaparken uyarılarda bulunulması ve yönlendirilmesi yanında
ılımlı, saygılı, güvenli okulların tercih edilmesi ve öğretmen davranışlarının da öğrencilerin
matematikte kendilerine olan güvenlerini artırmaya yönelik olması önemlidir. Özellikle bu yaş
grubu öğrencilerin yaşamında en önemli figürlerden birisi olan ilkokul öğretmenlerinin
şekillendirdiği sınıf iklimi, tutum ve tavırları öğrencilerin matematikte kendilerine güvenlerini
yükseltebilir.
Çalışmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Bu çalışmada yalnızca öğrenci düzeyinde seçilen
iki değişken bulunmaktadır. Öğrenci düzeyindeki değişkenlerin sayısı artırılabilir veya okul ve
öğretmen düzeyinde eklenen değişkenler ile daha kapsamlı çalışmalar yürütülebilir. Bu sayede
öğrenci düzeyinde açıklanamayan değişimlerin okul ve öğretmen düzeyinde görülebilmesi
sağlanabilir.
Bu araştırmadan elde edilen bulgulara göre, ilkokullarda matematik öğretimi ile ilgili öğretim
programlarının düzenlenmesinde öğrencilerin matematikte kendilerine güven duymalarına
yönelik etkinliklere yer verilebilir. Öğrencilerin matematikte kendilerine güvenmelerinin
matematik başarısını olumlu yönde etkilediği konusunda ilkokul öğretmenleri
bilgilendirilebilir. TIMSS uygulamalarına katılan öğrencilerle nitel araştırma yöntemleri
kullanılarak yapılacak çalışmalar sayesinde matematikte kendine güven konusunda
derinlemesine ve nedensel sonuçlara ulaşılabilir.
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FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNEM ÇIKTILARI
Dr. Öğr. Üyesi Gizem KÖŞKER
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü
ORCID: 0000-0002-0115-9756
ÖZET
Ülkemiz üniversiteleri modern dünyanın koşulları ile şekillenen iş hayatında yetkin ve başarılı
bireyler yetiştirmek amacıyla programlarında yaptığı düzenleme ve güncellemelere son hızla
devam etmektedir. Gelecek nesli oluşturan üniversite öğrencilerinin, iş dünyasında ülkemiz
sınırları içinde olduğu kadar uluslararası alanda da başarılı olması için gereken bilgi ve
donanımı sağlamak adına öğretim programlarında geliştirmeler yapılmaktadır. Yükseköğretim
kurumlarından çağımızın ihtiyaçlarına en etkili şekilde cevap verebilen, sorumluluk sahibi ve
farkındalığı yüksek şekilde mezun olan bireyler, mesleki yaşamlarında daha başarılı ve etkin
olmaktadır. Bu amaçla üniversitelerde sürdürülen öğretim programları sürecine yeni dersler ve
uygulamalar dâhil edilmektedir. Bir meslekte elde edilen aşama, başarı ve uzmanlık olarak
tanımlanan kariyer kavramı üniversite öğrencilerin gelecekteki meslek seçimleri ve alanlarında
ilerlemeleri konularında çok önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu çerçevede üniversitelerin ders
programlarına Kariyer Planlama adlı yeni bir ders eklenmiştir. Kariyer Planlama dersinin
amacı, öğrencilerin kariyerlerini kendi zekâ, kişilik, bilgi, beceri, yetenek ve yetkinliklerine
uygun olarak belirleyebilmeleri için yol göstermektir. T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları
Ofisi tarafından hazırlanmış Kariyer Planlama Dersi Eğitici Yönergesinde, üniversiteli
gençlerin iş hayatının beklentileri ve dinamikleri konusunda farkındalık oluşturmak,
öğrencilerin kişisel ve profesyonel gelişimine ilişkin beceriler geliştirmek ve alacakları
eğitimden en yüksek faydayı sağlamak amacıyla, Kariyer Planlama dersinin Türkiye’deki tüm
üniversitelerin birinci sınıf öğrencilerine zorunlu ders olarak verilmesi önerilmektedir. Bu
çalışmada 2020-2021 öğretim yılı bahar döneminde Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü bünyesinde verilen KÜL193 kodlu Kariyer Planlama dersinin
Fransızca Öğretmenliği Bölümü öğrenme çıktıları incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kariyer Planlama Dersi, Fransızca Öğretmenliği Bölümü, Öğrenme
Çıktıları
CAREER PLANNING AS A NEW COURSE IN UNIVERSITIES:
FRENCH TEACHING DEPARTMENT OUTCOMES

ABSTRACT
In today's conditions, regulations and updates in universities continue at full speed in order to
raise more competent and successful individuals in business life. University students, who make
up the next generation, to be successful in the business world within the borders of our country
as well as in the international arena, improvements are made in the curriculum in order to
provide the necessary knowledge and equipment. Individuals who can respond to the needs of
our age in the most effective way from higher education institutions, who graduate with
responsibility and awareness, are successful and effective in their professional lives. For this
purpose, new courses and practices are included in the curriculum of universities.
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The concept of career, which is defined as the stage, success and expertise achieved in a
profession, has a very important place in the future career choices and individual progress of
university students. In this context, the course named Career Planning has been added to the
curriculum of universities. The aim of the Career Planning course is to guide students to
determine their careers in accordance with their own intelligence, personality, knowledge,
skills, abilities and competencies. In the Career Planning Course Trainer Directive prepared by
the Presidential Human Resources Office of the Republic of Turkey, it is stated that the Career
Planning course will be taught in the first class of all universities in Turkey, in order to raise
awareness about the expectations and dynamics of the business life of the university youth, to
develop the skills related to the personal and professional development of the students, and to
provide the highest benefit from the education they will receive. It is recommended to be given
to students as a compulsory course. In this study, the French Teaching Program learning
outcomes of the Career Planning course with the code KÜL193 given at Anadolu University
Faculty of Education Department of Foreign Language Education in the spring term of the
2020-2021 academic year were examined.
Keywords: Career Planning Course, French Language Teaching Program, Learning Outcomes.
GİRİŞ
Kariyer sözcüğü son yıllarda gündelik hayat içinde sıklıkla duyduğumuz bir terim olarak
karşımıza çıkmaktadır. İlk olarak meslek veya iş hayatını çağrıştıran sözcüğün akademik
kariyer, terfi, başarı, vb. farklı kullanımlarına rastlanmaktadır. Kariyer, sözcük anlamıyla “bir
meslekte zaman ve çalışmayla elde edilen aşama, başarı ve uzmanlık” olarak tanımlanmaktadır
(TDK, 2021). Kariyere bir süreç olarak bakıldığında bireyin hayatı boyunca geliştirdiği bilgi,
yetenek ve deneyimlerini kapsamaktadır. Bu açıdan bireyin çalıştığı iş yerinin beklentileri ile
kendi hedeflerini eş zamanlı olarak karşıladığı bir sürece karşılık gelmektedir. Bireyin, modern
dünya koşullarında hem yurtiçi hem yurtdışı alanda mesleki anlamda yenilik ve gelişimleri
takip edebilmesini sağlayan önemli bir aşamadır. Kariyer süreci, iş yaşamında başarıya yönelik
katkıları dışında kişinin sosyal yaşamında da farkındalık ve sorumluluk geliştirmesini
desteklemektedir.
Kariyer konusunda alınan kararların bireyin geleceğinde oldukça önemli etkileri olduğu
bilinmektedir. Bu nedenle bireyin, mesleğe başlamadan önce kariyerine karar verme dönemi
oldukça mühim bir süreçtir. Birçok çalışan, iş hayatının ilk yıllarında kariyerinden çok farklı
konularla ilgilenmektedir. Daha sonra çevreden gelen uyarı ya da kişisel ihtiyaç ile kariyer
planlama yoluna gitmektedir (Gökdeniz, 2017). Bazı durumlarda kariyer sürecinin başında
alınan yanlış kararlar kişinin tüm hayatını şekillendirmektedir.
Bireyin doğru ve bilinçli şekilde kariyerini planlaması için ilk olarak kendini tanıması, kişilik
özelliklerinin farkında olması, güçlü ve zayıf taraflarını bilmesi gerekmektedir. Nitekim kariyer
sadece iş hayatını değil bireyin sosyal hayatını da etkileyen kapsamlı bir süreçtir. Bundan
sonraki aşamada da birey hedeflerini belirlemeli, doğru kaynakları etkin şekilde kullanabilmeli,
alanındaki mevcut olanakları iyi değerlendirmelidir (Aytaç, 2005). Kariyer planlama çalışma
şartları, eğitim, işe giriş, işte ilerleme ve emeklilik sürecini kapsayan geniş bir döneme karşılık
gelmektedir (Sharf, 2017). Bu nedenle bu dönemde atılan adımlar kişinin hayatı boyunca
önemli bir rol oynamaktadır.
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Bilim ve teknolojinin inanılmaz bir hızla ilerlediği çağımızda ortaya çıkan gelişmeler toplum
içinde yeni eğilimlere de yön vermektedir. Değişen şartlar ve oluşan yeni ihtiyaçlar, beraberinde
yeni arz ve talep dengeleri oluşturmakta ve bu durum bireylerin gelecekle ilgili planlarını
etkilemektedir. Bireyler özellikle istihdam ve işini kaybetme korkusu gibi konularda tedirgin
hissetmektedir (Savickas, 2019). Bu nedenle her bireyde kariyer bilincinin oluşması
günümüzde önemli bir gereksinim olarak kabul edilmektedir.
Kariyer ile ilgili alınan kararlar hayat boyu etkili olduğu için, bireyde kariyer bilincinin
mümkün olduğunca erken dönemlerde geliştirilmesi önem teşkil etmektedir (Fouad ve ark,
2006). Bu dönemlerden birisi de üniversite öğrencilerinin içinde bulunduğu yetişkinlik
dönemidir. Yaş ve farkındalık düzeyi açısından geleceğe yönelik planlarında kariyer bilincini
kazandırmaya en elverişli grubu üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Nitekim üniversite
öğrencileri yaş ve konumları nedeniyle gelecek yaşamlarını şekillendirecek önemli kararlar
aldıkları ve ileriye yönelik somut adımlar attıkları dönemdedir. Geleceğe dair birçok konuda
belirleyici rol oynayan bu süreçte genç bireylerin başta kariyer kaygısı olmak üzere bir takım
zorluklar yaşadığı gözlenmektedir (Dursun ve Aytaç, 2012; Güldü ve Ersoy-Kart, 2017).
Kariyerini planlama sürecinde kişi birçok değişkenin etkisi altında kalmaktadır, bu durum
kariyer planlama sürecinin zorluk derecesini daha da arttırmaktadır (Adıgüzel, 2009).
Kariyer planlama sürecine etki eden faktörler gençlerde geleceğe yönelik belirsizlikten
kaynaklı kaygı ve endişe oluşumuna neden olmaktadır. Üniversitelerdeki psikolojik danışma
ve rehberlik hizmetine başvuranların çoğunlukla kariyer kararsızlığı için olduğu
belirtilmektedir (Lucas ve Berkel, 2005). Ülkemizde üniversite öğrencilerinin yaşadığı gelecek
kaygısı ve kariyer belirsizliği konularına çözüm bulabilmek amacıyla yükseköğretim
programlarına yeni bir ders ekleme önerisi gündeme gelmiştir ve bunun sonucunda
üniversitelerde “Kariyer Planlama” adlı ders verilmeye başlanmıştır. Üniversiteli gençlerin iş
hayatının beklentileri ve dinamikleri konusunda farkındalık oluşturmak, kişisel ve profesyonel
becerilerini geliştirmek ve alacakları eğitimden en yüksek faydayı sağlamak amacıyla, “Kariyer
Planlama” dersinin Türkiye’deki tüm üniversitelerin birinci sınıf öğrencilerine zorunlu ders
olarak verilmesi önerilmektedir (T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Kariyer
Planlama Dersi Eğitici Yönergesi, 2021).
Bu ders aracılığıyla üniversite öğrenimi sürecinde mesleki ve alan derslerinin yanında
öğrencilerin zekâ, kişilik, yetenek gibi konularda kendilerini tanıması, sınırlarını keşfetmesi, öz
becerilerine farkındalık geliştirmesini sağlayarak gelecekte hem iş hem sosyal yaşamda daha
bilinçli ve ne istediğini bilen bireyler olarak ilerlemelerine ışık tutması hedeflenmektedir.
Bu çalışmanın amacı bahsedilen çerçevede 2020-2021 öğretim yılı bahar döneminde Anadolu
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü bünyesinde verilen KÜL193
kodlu Kariyer Planlama dersinin Fransızca Öğretmenliği Bölümü öğrenme çıktılarını
incelemek ve Kariyer Planlama dersinin hedefleri ve öğrenci geri dönütleri ile ilişkilendirerek
değerlendirmektir.
YÖNTEM
Günümüzde pozitivizm ötesi anlayışın ortaya koyduğu “tek bir doğrunun olmadığı”
düşüncesinden yola çıkarak sosyal bilimler artık fen bilimlerinin kavramları ve yöntemleri
yanında, kendi doğasına özgü kavramlar ve araştırma yöntemleri bulmaktadır (Yıldırım ve
Şimşek, 2008). Nitel araştırmalarda sıklıkla tercih edilen bu yöntemlerden birisi durum
çalışması olarak karşımıza çıkmaktadır.

967

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES & HUMANITIES
18-19 Sep, 2021
MUŞ-TURKEY
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https:// www.ispecongress.org/
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

“Ne”, “nasıl” ve “niçin” sorularına yanıt aranan durum çalışmasında güncel bir olgu gerçek
yaşam çerçevesi içinde incelenen ve özellikle sosyal bilimler alanında kullanılan yöntemlerden
biridir. Mevcut bir durumun belirlenen bir araştırma sorusu ekseninde incelendiği bu çalışma
da durum çalışması olarak yapılandırılmıştır. Çalışmada eğitim fakülteleri programlarına yeni
eklenmiş, güncel bir ders olan Kariyer Planlama dersinin verildiği 12 haftalık süreç (vize ve
final haftaları hariç) incelenmiş ve dersin çıktıları ve dersi alan öğrencilerden gelen geri
dönütlerle de ilişkilendirilerek değerlendirilmiştir.
ÇIKTILAR
2020-2021 öğretim yılı bahar döneminde 1. Sınıf seçmeli dersi olarak programa dâhil edilen
Kariyer Planlama dersi, Fransızca Öğretmenliği Bölümü’nde de yeni açılan ve 30 kontenjan
verilerek açılan bir derstir. Yeni açılan bu dersi seçen 2 erkek, 3 kadın olmak üzere toplam 5
öğrenci olmuştur. Dönem boyunca derslere aktif olarak devam eden öğrenci sayısı 4’tür. Bu
durum dersin programa yeni eklenmesi ve lisans eğitimine henüz başlamış 1. Sınıf
öğrencilerinin okudukları bölümle ilgili yeteri kadar bilgi sahibi olmamasına, bu nedenle
gelecek planları ile ilgili fazla düşünme fırsatı bulamamalarıyla ilişkilendirilmiştir. Dönem
başında dersi seçen öğrencilerden alınan geri dönütlerden, dersin isminin lisansın ilk yılı için
ağır bir ders olabileceği çağrışımına yol açtığı, bu dersi kendi iradesi ile seçen öğrencilerin dahi
derste başarılı olma konusunda tedirginlik yaşadığı belirlenmiştir. Diğer yandan tüm dünyayı
etkisi altına almış Covid19 virüsünün sebep olduğu pandemi nedeniyle öğretim faaliyetlerinin
çevrimiçi sürdürülmesinin de dersi seçen öğrenci sayısında etkili olduğu düşünülmektedir.
UYGULAMA
2020-2021 öğretim yılı bahar dönemi başında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde
KÜL193 kodu altında açılan Kariyer Planlama dersinde Fransızca Öğretmenliği Bölümü’nde
bu dersi alan öğrencilerde öz farkındalığın artırılması, ince becerilerin geliştirilmesi, kariyer
planlamasına katkı sağlamak için yapılabilecek faaliyetlerin keşfedilmesi, profesyonel ilişki
ağlarının öneminin kavranması gibi çıktıların kazandırılmasına yönelik bir dönemlik ders
içeriği hazırlanmıştır.
Derslerde öncelikle öğrenciler, kariyer ve kariyer ile ilgili temel kavramlar konularında
bilgilendirilmiştir. Bu çerçevede kariyer tanımı, kariyer platosu, kariyer dengeleri, kariyer
mozaiği, istihdam, yakın gelecekte istihdam vaat eden meslek örnekleri ve kariyer yaklaşımları
gibi konular aktarılmıştır. Kişisel özellikler başlığı altında bilgi, beceri, yetenek, yetkinlik
tanımları anlatılmıştır. Zekâ kavramı ve zekâ türleri ile birlikte kişilik kavramı ve kişilik türleri
ele alınmıştır. Bu derslerde bahsedilen kavramlarla ilgili aktarımlar yapıldıktan sonra çevrimiçi
olarak dersi alan öğrencilerle interaktif bir paylaşım süreci gerçekleştirilmiş, her öğrencinin
kendi özelinde baskın olduğunu düşündüğü zekâ türü, kişilik özellikleri, varsa iş deneyimi ve
süreçle ilgili paylaşmak istedikleri konular konuşulmuştur. Bu süreçte dersi alan her öğrencinin
geçmişte farklı sektörlerde kısa iş tecrübelerinin olduğu belirlenmiş, farklı deneyimler
paylaşılmıştır. Bu paylaşımlarda bireysel farklılıkların önemi vurgulanırken, her bireyin
kendine özgü zekâ ve kişilik özellikleri olduğu, kimsenin bir diğerinden üstün veya zayıf
olmadığının altı çizilmiştir. Kariyer Planlama dersinin öncelikli hedeflerinden birinin de
öğrencilerin kendilerini güçlü ve zayıf yönleriyle tanıyıp, geliştirebilecekleri yönleri doğru
belirlemek ve kariyerlerini kendilerine uygun alanlarda şekillendirmek olduğu vurgulanmıştır.
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Vize ve final haftaları çıkartıldığında 12 haftadan oluşan bahar dönemi boyunca haftada bir gün
1 saat olarak üniversite alt yapısı üzerinden işlenen çevrimiçi derslerde, ilk 8 hafta aşağıda
verilen konular işlenmiştir:
Tablo 1: Kariyer Planlama dersinde ele alınan teorik konular
Süre
Konu
Kariyer kavramı, tanımı ve kariyer planlama.
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta

Kariyer merkezi ve işlevleri.
Zekâ tanımı ve zekâ türleri.
Kişilik tanımı ve kişilik özellikleri.
Bilgi, beceri, yetenek, yetkinlik kavramları.
Kariyer ile ilişkili temel kavramlar.
İş başvurusu, özgeçmiş ve niyet mektubu hazırlama.
Sektör tanımı ve sektör türleri.

Dersin amacı ve içeriğinin tam olarak anlaşılması için 8 hafta boyunca belirtilen konularda
verilen bilgiler çevrimiçi derslerde katılımcı öğrencilerle birlikte tartışılmış, her öğrencinin o
hafta ele alınan konu çerçevesinde kendini analiz etmesi ve örnekler vermesi istenmiştir. Bu
süreçte Fransızca Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden oluşan hedef kitlenin farklı alanlardaki
iş deneyimleri paylaşılmış ve işlenen konularla ilişkilendirilerek tartışılmıştır.
8 haftalık teorik kısım tamamlandıktan sonra pratik kısma geçilerek Sektör günleri kapsamında
farklı alanlardan 4 ayrı uzman ile çevrimiçi seminerler düzenlenmiştir. Bu uzmanlar sırasıyla
dış ticaret alanında çalışan bir ihracat satış müdürü, bir eğitim kurumunun insan kaynakları
müdürü, özel sektörde görev yapan kıdemli bir insan kaynakları danışmanı ve yabancı dil olarak
Fransızca eğitimi veren bir öğretim görevlisidir.
Sektör Buluşmaları Kariyer Yolculuğum etkinliği altında düzenlenen seminerler sırasıyla,
Frankofon ülkelerle ticaret ve dış ilişkiler, iş başvurularında öğretmen adaylarında aranan
kriterler, iş mülakatlarında adayların dikkat etmesi gereken püf noktalar, mezuniyet sonrası
akademik kariyer başlıklarıyla gerçekleştirilmiştir. Davetli konuşmacıların sunumları, bilgi ve
deneyim paylaşımlarının ardından katılımcı öğrencilerle soru-cevap bölümü ile
tamamlanmıştır.
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SONUÇ
Dönem içinde her dersin bitiminde ve dönem sonunda dersi alan öğrencilerin geri dönütleri
doğrultusunda 2020-2021 öğretim yılı bahar döneminde Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Fransızca Öğretmenliği Bölümü’nde verilen KÜL193 kodlu Kariyer Planlama dersinin
özellikle lisans programının ilk yılında verilmesinin dersi alan öğrenciler açısından yararlı
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu dersin öğrencilerin okudukları bölüme başlarken zekâ, kişilik
özellikleri, yetenekler, yetkinlikler gibi alanlarda kendilerini tanımalarını ve keşfetmelerini
desteklediği gözlenmiştir. Öğrencilerin kendi sınırlarını tanıdığı bu derslerde yapılan interaktif
paylaşımlarla bireysel farklılıkların öneminin altı çizilmiştir. Her bireyin kendine özgü kişilik
özellikleri, zekâ türü, yetenek ve yetkinlikleri olduğu görüşü desteklenerek kimsenin bir
diğerinden daha üstün ya da zayıf olmadığı konusunun üzerinde durulmuştur. Bu açıdan
Kariyer Planlama dersinin, öğrenciler üzerinde kendilerini güçlü ve zayıf yönleriyle tanıma
konusunda geliştirici bir etkisi olduğu ve gelecekte kariyer planlama sürecinde bu bilinçle
kendileri için uygun alanlara yönelmeye sevk eden bir bakış açısı kazandığı gözlenmiştir.
Kariyer Planlama dersini seçen öğrenciler, kariyer kavramı ile ilgili farkındalık
geliştirmişlerdir. Öğrencilik süreçlerinde gelecekteki kariyerlerine yönelik geliştirebilecekleri
yönlerle ilgili bilgi sahibi olurken mezun olduktan sonra çalışabilecekleri farklı alanları da
tanıma olanağı bulmuşlardır. Yönlenebilecekleri sektörlerin sandıklarından çok daha geniş bir
yelpaze sunduğunu gören öğrenciler, okudukları bölüme karşı ilgi, istek ve motivasyonun
arttığını belirtmişlerdir. İş başvurusunda bulunma, özgeçmiş ve niyet mektubu yazma,
mülakatta dikkat edilmesi gereken önemli noktalar gibi konuların yanında kariyer merkezi,
yetenek kapısı gibi doğru kaynaklara erişim, bu kaynaklardan etkin şekilde yararlanma, çeşitli
sektörlerle işbirliği, insan kaynakları biriminin işleyişi gibi konularda da bilgi edinmişlerdir.
Aynı bölümde üst sınıflarda okuyan ve resmi olarak dersin teorik kısmının işlendiği bölüme
katılamasa da uygulama kısmında farklı alanlardan davetli konuşmacılarla yapılan çevrimiçi
seminerlere katılan öğrenciler de memnuniyetlerini dile getirirken, söz konusu dersin kendi
programlarına da eklenmesinin kendileri açısından çok yararlı olacağını düşündüklerini
belirtmişlerdir.
Okudukları bölümden mezun ve Frankofon ülkelerle dış ticaret/ihracat alanında çalışan bir
uzman tarafından aktarılan bilgi ve deneyimler öğrencilerin özellikle ilgisini çekmiştir.
Fransızcanın bilhassa uluslararası platformdaki ticaret işlerinde yeri ve önemi öğrencilerin
okudukları bölüme karşı ilgisini güçlendirirken kendileriyle aynı bölümden mezun olmuş
birinin yöneldiği ve başarılı olduğu yeni bir iş alanını tanımanın geleceklerine yönelik daha
olumlu ve umutlu bir bakış açısı geliştirmelerine katkı sağladığı gözlenmiştir. Öğrenciler
kendileri için düzenlenmiş ikinci seminerde bir eğitim kurumunun insan kaynakları
müdüründen, okullarda nitelikli Fransızca Öğretmeni olmak için aranan kriterler, özgeçmiş ve
mülakatlarda dikkat edilen önemli hususlar konusunda bilgi alırken zihinlerindeki bazı sorulara
cevap bulmuştur. Özel bir şirkette kıdemli insan kaynakları danışmanı olarak çalışan davetli
konuşmacı ile gerçekleşen üçüncü seminerde özellikle İnsan Kaynakları biriminin farklı
sektörlerde adaylarda aradığı özellikler ve değerlendirme ölçütleri ile ilgili örnekler sayesinde
öğrenciler bilmedikleri alanlar konusunda da fikir sahibi olma imkânı bulmuşlardır.
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Son seminerde yine kendileriyle aynı bölümden mezun akademik kariyerine öğretim görevlisi
olarak devam eden davetli konuşmacı aracılığı ile Kariyer Planlama dersi kapsamında
düzenlenen Sektör buluşmalarına katılan öğrenciler öğrencilik hayatında kariyerlerine yatırım
konusunda çeşitli eğitimler, burslar, öğrenci değişim programları, yurtiçi ve yurtdışı stajlar gibi
yararlanabilecekleri alanları tanıma fırsatı bulmuşlardır.
Aktarılan tüm bilgiler sonucunda üniversitelerde yeni bir ders olarak verilmeye başlanan
Kariyer Planlama adlı dersin ilk olarak verildiği 2020-2021 öğretim yılı bahar döneminde
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü öğrencileri için oldukça
verimli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer
Planlama Dersi Eğitici Yönergesinde önerildiği gibi Kariyer Planlama dersinin Türkiye’deki
tüm üniversitelerin birinci sınıf öğrencilerine zorunlu ders olarak verilmesinin, geleceklerini
inşa etme ve kariyerlerini belirleme konularında en etkin dönemde olan üniversite öğrencileri
için önemli bir ihtiyaca cevap vererek oldukça yararlı olacağı düşünülmektedir.
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ÖZET
Günümüzde bilgisayar, akıllı tahta ve mobil cihazlar gibi farklı öğretim donanımlarının
sınıflarda bulunması, özellikle fizik ile ilgili konuların öğretiminde simülasyonları öğretimin
ayrılmaz bir parçası haline getirmiştir. Bunun yanı sıra deney yapmanın mümkün olmadığı ya
da zamanın kısıtlı olduğu kimi durumlarda da öğretim esnasında simülasyon kullanımı oldukça
yaygındır. Literatürde çalışmalar öğretim esnasında simülasyon kullanımının öğrencilerin derse
yönelik tutumlarına ve başarılarına olumlu yönde katkı sağladığını ortaya koymuştur. Fizik
dersi kapsamında yer alan optik konusunda öğrencilerin öğrenme güçlüğü yaşadıkları ve
kavram yanılgılarına sahip oldukları bilinmektedir. Bu öğretim güçlüklerinin ortadan
kaldırılması amacı ile kullanılan yöntemlerden bir tanesi de simülasyonlardır. Ders esnasında
kullanılan simülasyonlar ise öğretmenler tarafından genellikle internet ortamından hazır
biçimde temin edilmekte ve kullanılmaktadır. Öğretmenlerin konulara uygun simülasyon
hazırlayabilmeleri için kod yazma konusunda bilgiye ve belli bir tecrübeye sahip olmaları
gerekmektedir. Derinlemesine kodlama bilgisi gerektirmeden kullanılabilecek simülasyon
hazırlama yazılımlarından bir tanesi de Algodoo’dur. İki boyutlu bir simülasyon yazılımı olan
Algodoo tamamen ücretsiz olmasının yanı sıra bilgisayar (Windows and Mac OS) ve tablet
bilgisayar ile kullanılabilmektedir. Bunun dışında Algodoo’nun sınıfta öğrencilerin aktif olarak
öğrenme sürecine dâhil olmaları için akıllı tahta ile kullanımı da mümkündür. Bu çalışma
kapsamında lise seviyesinde optik dersinin öğretiminde kullanılabilecek üç farklı simülasyon
Algodoo simülasyon yazılımı kullanılarak hazırlanmıştır. Bu simülasyonlar Yansıma
Kanunları, Snell Yasası ve mercekler konuları ile ilgilidir. Bu çalışmada geliştirilen
simülasyonlara ait detaylı bilgiler ve geliştirilme aşamaları çalışma kapsamında detaylı olarak
sunulmuştur. Uzaktan eğitimin bir zorunluluk olarak karşımıza çıktığı günümüzde fiziksel
olarak deneyleri gerçekleştirmesi mümkün olmayan öğrencilerin geliştirilen bu simülasyonları
kullanarak sadece okul ortamında değil evlerinde de fizik konularını öğrenmelerinin ve pratik
yapmalarının mümkün olacağı düşünülmektedir.
Keywords: Physics education, Optics, Algodoo, Simulation
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THE USE OF ALGODOO IN OPTICS TEACHING
ABSTRACT
Today, the presence of different teaching equipment such as computers, interactive
whiteboards, and mobile devices in classrooms has made simulations an integral part of
teaching, especially in teaching physics-related subjects. In addition, in some cases where it is
not possible to do the experiment or time is limited, the use of simulation during teaching is
quite common. The studies in the literature have revealed that the use of simulation during
teaching contributes positively to the students' attitudes and achievements towards the course.
It is known that the students have learning difficulties and have misconceptions about optics,
which is included in the physics course. One of the methods used to eliminate these teaching
difficulties is simulations. The simulations used during the lesson are generally provided and
used by the teachers in a ready-made form from the internet. Teachers need to have knowledge
and experience in coding in order to prepare suitable simulations for the subjects. One of the
simulation preparation software that can be used without in-depth coding knowledge is
Algodoo. Algodoo, a two-dimensional simulation software, is completely free and can be used
with computers (Windows and Mac OS) and tablet computers. Apart from this, it is also
possible to use an interactive whiteboard in the classroom so that the students are actively
involved in the learning process. Within the scope of this study, three different simulations that
can be used in the teaching of optics at the high school level were prepared by using Algodoo.
These simulations include the Laws of reflection, Snell's Law, and lenses. Detailed information
and development stages of the simulations developed in this study are presented in detail within
the scope of the study. Today, when distance education is a necessity, it is thought that the
students who are not physically able to carry out experiments will be able to learn and practice
physics not only in the school environment but also at home by using these simulations.
Keywords: Physics education, Optics, Algodoo, Simulation
1. GİRİŞ
21. yüzyılda teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler birçok alanda olduğu gibi eğitim ve öğretimde
de köklü bir değişime neden olmuştur (Saygıner, 2016). Bu değişime paralel olarak özellikle
fen ve matematik alanlarında etkili öğrenme ortamlarının oluşturulması amacı ile bilgi ve
iletişim teknolojilerinin kullanımı artmış ve öğretim süreci bilgisayar destekli materyaller ile
desteklenir bir hal almıştır (Ceylan ve Saygıner, 2017). Bilgisayar destekli olarak kullanılan bu
öğretim materyallerinden biri de simülasyonlardır. Simülasyonlar, gerçek ortamların temel
bileşenlerini içeren ve parametreleri kontrol edilebilen sanal ortamlar sunan yazılımlardır
(Özer, Bilici ve Karahan, 2016). Özellikle günümüzde bilgisayar, akıllı tahta ve mobil cihazlar
gibi farklı öğretim araç gereçlerinin sınıflarda hâlihazırda bulunması, fen bilimleri ile ilgili
konuların öğretiminde simülasyonları öğretimin ayrılmaz bir parçası haline getirmiştir (Rutten,
van Joolingen ve van der Veen, 2012).
Fen bilimleri dersleri kapsamında yer alan birçok konunun soyut kavramlar içermesinden
dolayı öğrencilerin anlamlı bir biçimde öğrenme gerçekleştirmelerinde güçlük yaşadığı
bilinmektedir (Reis, Kırbaşlar ve Güneş, 2010). Bu soyut kavramların somutlaştırılması
öğretim sürecinin ana bileşenlerinden bir tanesidir. Özellikle kavramsal değişimin sürecinin
gerçekleşebilmesi için soyut kavramların somut hale getirilmesi oldukça önemlidir (Gülçiçek
ve Güneş, 2004).
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Öğrenme sürecinin daha somut hale getirilmesini sağlayan ve görseller ile zenginleştiren
uygulamalardan bir tanesi de simülasyonlardır (Şimşek, 2017). Tekdal (2002) öğretim
esnasında simülasyon kullanılmasının avantajlarını şu şekilde açıklamıştır; (i) Güvenlik:
Gerçekleştirilmesi tehlike arz eden deneyler simülasyonlar yardımı ile öğretim esnasında
kullanılabilir. (ii) Zamanın hızlandırılıp yavaşlatılabilmesi: Çok hızlı gerçekleşen (moleküllerin
hareketi vb.) ya da yavaş gerçekleşen (genetik ile ilgili konular vb.) durumlar simülasyonlar
sayesinde hızlandırılıp yavaşlatılarak öğrencilere sunulabilir. (iii) Çok seyrek görülen olayların
incelenebilmesi: Nadir görülen durumların sınıfta gösterilmesi (tıpta bazı hastalıklar,
uçaklardaki bazı arızalar vb.) simülasyonlar sayesinde mümkün olmaktadır. (iv) Karmaşık
sistemlerin basitleştirilmesi: Simülasyonlar kullanılarak, gerçek hayatta karmaşık olan olaylar
başlangıçta en basit şekliyle verilip, öğrenmenin gerçekleşmesine bağlı olarak gerçeğe yakın
olan ve farklı parametreler içeren karmaşık durumlara getirilebilir. (v) Kullanışlı ve ucuz
olması: Simülasyonların tekrar kullanılabiliyor olması ve maliyetlerinin gerçek deneylere ya da
durumlara göre görece düşük olması önemli avantajları arasındadır. (vi) Motivasyon:
Öğrencilerin motivasyonları, aktif olarak simülasyonu kullanmaları derse olan
motivasyonlarını artırmaktadır.
Öğretim sırasında simülasyon kullanımı ile ilgili olarak literatürde yer alan çalışmalar
incelendiğinde simülasyon kullanımının öğrencilerin başarıları (Karamustafaoğlu, Aydın ve
Özmen, 2005; Bozkurt ve Sarıkoç, 2008; Teke, 2010), derse yönelik tutumları (Dağdalan ve
Taş, 2017) ve motivasyonları (Sarı ve Güven, 2013) üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu
anlaşılmaktadır.
Tüm bu avantajlarına rağmen simülasyonların fizik öğretiminde eğitimciler tarafından çok fazla
tercih edilmediği söylenebilir. Bu durumun en önemli sebebi eğitimcilerin tamamen kontrolleri
altında olmayan ve iyi tanımadıkları bu teknolojilere sıcak bakmamaları gelmektedir.
Eğitimcilerin simülasyonları tercih etmemelerinin bir diğer sebebi ise eğitimcilerin istedikleri
konu ve içerikte simülasyonlara kolaylıkla ulaşamamalarıdır (Tekdal, 2002). Tüm bunlara ek
olarak eğitimcilerin simülasyon hazırlamak için kod yazma bilgisine sahip olmaları
gerekmektedir.
Fiziğin bir alt dalı olan optik, ışığın yapısını ve ışığın yansıtıcı ve kırıcı yüzeylerdeki davranışını
inceler. Optik öğretimi ile ilgili literatürde gerçekleştirilen çalışmalar incelendiğinde
öğrencilerin optik ile ilgili birçok konuda öğrenme güçlüğü yaşadıkları anlaşılmaktadır. Aydın
ve Öztekin (2018) öğrencilerin ışığın yansıması, kırılması ve doğası ile ilgili bilgi ve uygulama
eksiklikleri bulunduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca bu araştırmada öğrencilerin ışığın kırılması
konusundaki akademik bilgilerini uygulamaya aktaramadıkları tespit edilmiştir. Bununla
birlikte öğrencilerin mercekler (Demirci ve Ahçı, 2016) ve aynalar (Durukan ve Şadoğlu, 2020)
karşısında ışığın davranışını açıklayan çizimleri yapmada güçlük yaşadıkları da bilinmektedir.
Tüm bunlara ek olarak öğrencilerin farklı ayna türlerinde görüntü çizimi yapmada, görüntünün
özelliklerini belirlemekte zorlandıkları tespit edilmiştir (Durukan ve Şadoğlu, 2020).
Optik konusunda öğrencilerin yaşadıkları öğrenme güçlüklerini ortadan kaldırmanın ve etkili
bir öğretim ortamı oluşturmanın yollarından bir tanesi de simülasyonların kullanılmasıdır.
Öğretimde kullanılacak simülasyonların ise eğitimciler tarafından kullanımının kolay olması
ve programın esnek olması gerekmektedir. Bu çalışmada optik öğretiminde simülasyon
kullanımını yaygınlaştırmak için öğretmenlerin optik öğretiminde kalabilecekleri bir
simülasyon programı olan Algodoo’nun tanıtımını yapmak amaçlanmıştır.
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Bu amaç doğrultusunda, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Fizik Dersi Öğretim Programı 10.
sınıf kapsamında yer alan Optik ünitesi özelinde üç farklı simülasyon gerçekleştirilmiştir.
Gerçekleştirilen simülasyonlar optikteki Yansıma Kanunları, Snell Yasası ve Mercekler
konuları ile ilgilidir.
2. ALGODOO SİMÜLASYON PROGRAMI
İki boyutlu bir simülasyon yazılımı olan Algodoo tamamen ücretsiz olmasının yanı sıra
bilgisayar (Windows and Mac OS) ve tablet bilgisayar ile kullanılabilmektedir (URL-1). Bunun
dışında sınıfta öğrencilerin aktif olarak öğrenme sürecine dâhil olmaları için akıllı tahta ile de
kullanımı mümkündür (Gregorcic, 2015). Algodoo simülasyon yazılımı sayesinde laboratuvar
ortamında değiştirilmesi zor ya da imkânsız olan hava sürtünmesi ya da yer çekimi ivmesi gibi
değişkenler değiştirilebilmekte ve deneyler canlandırılabilmektedir. Algodoo ayrıca
öğrencilerin sadece okulda değil evde de fizik öğrenmeleri ve pratik yapmaları için oldukça
kullanışlı bir araçtır.
Algodoo da simülasyon sahneleri kutular, daireler, poligonlar düzlemler, zincirler vb. gibi farklı
araçlar kullanılarak oluşturulmaktadır. Ayrıca simülasyonlara optik ile ilgili mercekler, aynalar,
lazerler ve farklı kırıcı ortamlar da eklenebilmektedir. Bu sayede Algodoo başta Newton
mekaniği olmak üzere optik ve birçok farklı konuda kullanılabilmektedir. Ayrıca
simülasyonların uygulanması esnasında fiziksel niceliklerin değişimi de grafiksel olarak
kullanıcıya sunulmaktadır. Literatürde yer alan ve Algodoo simülasyon yazılımını kullanan
çalışmalar incelendiğinde genellikle mekanik konularının ağırlıkta olduğu görülmektedir
(Çoban, 2021; Çoramık ve Ürek, 2021).
3. GELİŞTİRİLEN SİMÜLASYONLAR
Aşağıdaki bölümlerde Algodoo simülasyon
simülasyonlar açıklanmıştır.

programı

kullanılarak

gerçekleştirilen

3.1 Yansıma Kanunları
Çalışma kapsamında geliştirilen ilk simülasyon yansıma kanunları ile ilgilidir. Bu kapsamda
yansıtıcı yüzey olarak simülasyondan seçilen cam bir malzeme kullanılmıştır. Simülasyonda
cam malzeme için kırıcılık indisi (refractive index) değeri sonsuz (∞) olarak sisteme girilmiştir.
Bunun ardından açı ölçümünün laboratuvar ortamına benzer olması amacı ile bir açıölçer
oluşturulmuş ve öğrencilerin bu ölçümleri açıölçer yardımı ile alması amaçlanmıştır. Açıölçer
simülasyonda hazır olarak bulunmamaktadır. Bir açıölçer fotoğrafı simülasyona aktarılarak
düzenlenmiştir. Son olarak simülasyonda iki lazer kaynak kullanılmıştır. Bu lazer kaynaklardan
biri yüzeye dik olarak gönderilmiştir ve yüzeyin normalini oluşturmuştur. Diğer kaynak ise
yansıtıcı yüzeye farklı açılarda gönderilmiştir. Algodoo ile geliştirilen yansıma kanunlarına
ilişkin simülasyonun 4 farklı açı değeri için sınanması sırasında oluşan ekran görüntüleri Şekil
1’de verilmiştir.
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(a)

(b)

(c)
(d)
Şekil 1. Yansıma kanunları ile ilgili geliştirilen simülasyonun farklı geliş açıları a) 30° b)
40° c) 60° d) 75° için sınanması
Bu uygulama ile düzlem yansıtıcı yüzeylere gelen ışığın geldiği açı ile yansıdığı görülmektedir.
Algodoo programı kullanılarak yansıma kanunlarından ikisi olan; “gelen ışının normalle yaptığı
açı, yansıyan ışının normalle yaptığı açıya eşittir” ve “normal doğrultusunda gelen ışınlar,
geldikleri doğrultuda geri yansırlar” açıklanabilmektedir. Fakat Algodoo iki boyutlu bir
program olduğundan diğer kanun olan; “gelen ışın, normal ve yansıyan ışın aynı düzlem
üzerindedir” açıklanamamaktadır.
3.2 Snell Yasası
Çalışma kapsamında geliştirilen ikinci simülasyon Snell Yasası ile ilgilidir. İlk simülasyona
benzer biçimde ölçüm alınması amacı ile açıölçerin kullanıldığı simülasyonda kırıcı ortam
olarak cam ve su ortamı canlandırılmıştır. Simülasyonlarda hava ortamından (nhava=1.00) cam
ortamına ve su ortamına geçen ışınların durumu incelenmiştir. Cam için kırıcılık indisi ncam
=1.52, su için ise nsu=1.33 olarak sisteme girilmiştir. İki farklı açı değeri için gerçekleştirilen
simülasyonlara ait ekran görüntüleri Şekil 2’de verilmiştir.
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(a)

(b)

(c)
(d)
Şekil 2. Snell Yasası ile ilgili geliştirilen simülasyonun cam için geliş açısı a) 30° b) 45° ve
su için geliş açısı c) 30° d) 45° için sınanması
Gerçekleştirilen simülasyonlar sonucunda elde edilen gelme ve kırılma açılarından ve Snell
Yasasından yararlanılarak hesaplanan ortamın kırıcılık indisi değeri ile simülasyonun kırıcılık
indisi sekmesi kullanılarak belirlenen kırıcılık indisi değeri aşağıdaki tabloda karşılaştırılmıştır.
Tablo 1. Kırıcılık indisi karşılaştırması
Deney Nu.
Ortam
Gelme açısı Kırılma açısı
nhesap
nsimülasyon
1
Cam
30°
19°
1.53
1.52
2
Cam
45°
28°
1.51
1.52
3
Su
30°
23°
1.28
1.33
4
Su
45°
32°
1.33
1.33
* Hesaplamalarda havanın kırıcılık indisi 1.00 olarak alınmıştır.
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Tablo 1 incelendiğinde simülasyonlardan elde edilen açı değerleri ve Snell Yasası kullanılarak
hesaplanan kırıcılık indisi ile simülasyonda bir sekme ile belirlenebilen kırıcılık indisi
değerlerinin birbirine yakın olduğu görülmektedir.
3.3 Mercekler
İnce ve kalın kenarlı mercekler ile ilgili olarak geliştirilen simülasyonlarda öncelikle beyaz
ışığın merceklerden geçtikten sonra renklerine ayrılması durumu canlandırılmıştır (Şekil 3 a.
ve b). Bunun ardından öğrencilerin mercekler konusunda zorlandıkları konulardan bir tanesi
olan eğrilik yarıçapının değişiminin odak uzaklığına olan etkisinin gösterilmesi amacı ile bir
simülasyon oluşturulmuştur. Bu ortamda ince (Şekil 3.c) ve kalın (Şekil 3.d) kenarlı
merceklerin eğrilik yarıçapları değiştirilerek odak uzaklıklarının değişmesi sağlanmıştır.
Mercekler konusu ile ilgili son olarak ince kenarlı mercek ve farklı dalgaboylarına sahip lazerler
kullanılarak odak noktasının ışığın dalgaboyuna bağlı değişimi simüle edilmiştir (Şekil 3.e).
Mercekler ile ilgili olarak geliştirilen tüm simülasyonlarda mercek malzemesi olarak kırıcılık
indisi 1.52 olan cam kullanılmıştır.
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(a)

(c)

(b)

(d)

(e)
Şekil 3. Algodoo’da ile oluşturulan mercek simülasyonu görselleri
4. SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu çalışmada hem yüz yüze hem de uzaktan öğretimde kullanılabilecek bir simülasyon
programının optik konularının öğretiminde kullanımına örnekler verilmiştir. Bu kapsamda
Algodoo simülasyon programından yararlanılarak Yansıma Kanunları, Snell Yasası ve
mercekler konuları ile ilgili çeşitli öğretim etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen bu
etkinliklerin optik kanunları ile uyumlu sonuçlar verdiği gösterilmiştir. Bu yönü ile program
optik öğretiminde kullanılmak için uygundur.
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Çalışmada gerçekleştirilen etkinlikler Algodoo’nun optik öğretiminde kolaylıkla
kullanılabileceğini göstermektedir. Simülasyon programında bir simülasyon oluşturmak kısa
sürmektedir. Bu nedenle uzaktan öğretimde hem de yüz yüze öğretimde Algodoo’ya ders
sırasında destekleyici bir materyal olarak başvurulabilir.
Son olarak bu çalışma ile Algodoo’nun esnek bir program olduğu da ortaya konulmuştur.
Programın bu özelliği zihnimizdeki birçok durumu programa yansıtma imkânı vermektedir.
Örneğin programda hazır bir cetvel veya açıölçer bulunmamaktadır. Buna rağmen bir cetvel
veya açı ölçerin fotoğrafını programa aktararak ihtiyaç duyulan materyaller simülasyon
ortamına aktarılmıştır. Programın kullanıcıyı sınırlandırmaması programın birçok konunun
öğretiminde kullanılabileceğini göstermektedir. Ayrıca program öğrenciler tarafından da
kolaylıkla kullanılabilir. Bu nedenle program ödev ve proje tabanlı öğretim çalışmalarında da
kullanılabilir.
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Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bölümü
ORCID: 0000-0002-1093-6326
ÖZET
11 Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü'nün ilan ettiği Covid-19 pandemisi sebebiyle tüm
dünyada olduğu gibi ülkemizde de eğitim kesintiye uğramış ardından uzaktan eğitim süreci
başlamıştır. Bu süreçteki deneyimlerin incelenmesi gelecekte benzer durumlarla
karşılaşıldığında hazırlıklı olmak adına eğitim otoritelerine rehber olabilir. Bu sebeple bu
çalışmanın amacı, Covid-19 pandemisi sürecinde Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin
uzaktan eğitim deneyimlerini incelemektir. Çalışmanın yöntemi nitel araştırma yöntemlerinden
durum çalışmasıdır. Çalışmanın katılımcılarını Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri
oluşturmaktadır. Araştırmacı tarafından hazırlanan anket veri toplama aracı olarak
kullanılmıştır. Çalışmaya 871 öğrenci katılmıştır. Verilerin analizinde "IBM SPSS Statistics
22" istatistik programından yararlanılmıştır. Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin
frekans ve yüzde dağılımları belirlenmiştir. Öğrencilerin uzaktan eğitim ortamı arayüzü,
öğrenme ve ölçme-değerlendirme yöntemleri hakkında görüşlerinin öğrenim gördükleri
akademik birime, program türüne ve sınıf kademesine göre istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılık gösterip göstermediğini test etmek için Ki-Kare Post-Hoc testi Bonferroni düzeltmesi
ile yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, katılımcıların çoğunluğunu %81.7 ile lisans
öğrencileri ve %38.1 ile 1. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Öğrencilerin öğrenim gördükleri
akademik birim ile öğrenme yöntemleri hakkındaki görüşleri arasında anlamlı bir ilişki vardır
(p=.012). Öğrencilerin öğrenim gördükleri program türü ile uzaktan eğitim ortamı arayüzü
hakkındaki görüşleri arasında anlamlı bir ilişki vardır (p=.008). Öğrencilerin sınıf kademesi ile
ölçme-değerlendirme yöntemleri hakkındaki görüşleri arasında anlamlı bir ilişki vardır
(p=.033). Araştırma sonuçlarına göre, en çok Fen Bilimleri bölümlerinde öğrenim gören
öğrencilerin derslerde farklı öğrenme yöntemlerinin kullanıldığını düşünmesi, bu bölümlerdeki
derslerin uzaktan eğitim ortamına entegrasyonu açısından uygun içeriklere sahip olduğunu
gösterebilir. En çok lisans öğrencilerinin uzaktan eğitim ortamı arayüzünü kullanışlı bulması,
lisansta daha fazla ders alındığından bu ortamda geçirilen zamanın artmasıyla arayüze daha
fazla alışılmış olmasıyla açıklanabilir. En çok 1. sınıf öğrencilerinin derslerin
notlandırılmasında farklı ölçme-değerlendirme yöntemleri kullanıldığını düşünmesi, 1.
sınıflarda alan dersleri dışında farklı derslerin de olmasından kaynaklanıyor olabilir.
Anahtar Kelimler: Acil Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim, Uzaktan Öğretim, Yıldız Teknik
Üniversitesi
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DISTANCE EDUCATION EXPERIENCES IN HIGHER EDUCATION DURING THE
COVID-19 PANDEMIC PROCESS: THE CASE OF YILDIZ TECHNICAL
UNIVERSITY
ABSTRACT
Due to the Covid-19 pandemic announced by the World Health Organization on March 11,
2020, education was interrupted in our country as in the rest of the world, and then the distance
education process has started. Examining the distance education experiences in this process
may guide education authorities to be prepared for a similar crisis that may occur in the future.
For this reason, the aim of this study is to examine the distance education experiences of Yıldız
Technical University students during the Covid-19 pandemic. Case study method, one of the
qualitative research methods, is used. The study group of this research includes 871 students
who study at Yıldız Technical University. The questionnaire prepared by the researcher is used
as a data collection tool. The data are analyzed with the "IBM SPSS Statistics 22" statistical
program. Descriptive statistics methods such as percentage and frequency are used to determine
the demographic characteristics. In order to determine students' views on usefulness of the
distance education environment interface, learning and assessment and evaluation methods
according to academic unit, program type and grade level, Chi-square Post-Hoc Test is
conducted with Bonferroni correction to determine whether there is a statistically significant
difference. According to the findings, the majority of the participants are undergraduate
students with 81.7% and first-year students with 38.1%. There is a statistically significant
relationship between the students' views on learning methods and faculty where they study
(p=.012). There is a statistically significant relationship between the students' views on the
distance education environment interface and program type which they study (p=.008). There
is a statistically significant relationship between the students' views on assessment and
evaluation methods and grade level which they study (p=.033). According to the results of this
research, mainly science faculty students think that different learning methods are used in
courses. The reason may be that science courses contents are appropriate for integration into
the distance education environment easily. Mainly undergraduate students think that the
interface of the distance education environment is user-friendly. The reason may be that these
students become more familiar with the interface since undergraduate programs include more
courses than postgraduate. Mainly first-year students think that different assessment and
evaluation methods are used in courses. The reason may be that first grade includes different
courses apart from field courses.
Keywords: Emergency Remote Teaching, Distance Education, Distance Learning, Yıldız
Technical University

983

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES & HUMANITIES
18-19 Sep, 2021
MUŞ-TURKEY
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https:// www.ispecongress.org/
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

ATANMAMIŞ ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE BAKIŞ
AÇILARI
Doç. Dr. Adem BAYAR
Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü
ORCID:0000-0002-8693-9523
Merve ALICI
Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü
ORCID: 0000-0002-1636-4672
ÖZET
Öğretmenlik mesleği tarihsel süreçte en temel ve saygın mesleklerden biri olmuştur. Ancak son
yıllarda eğitim fakültelerinin öğrenci alımlarındaki artış sayısı ve mezun olan öğretmenlerin
atama bekleyiş süreci, öğretmen atamalarında çoklu sınav ve mülakat öğretmenlik mesleğine
karşı bakış açılarını değiştirmeye başlamıştır. Bu bağlamda ilgili araştırmada eğitim
fakültelerinden mezun olmuş fakat henüz atanmamış öğretmenlerin mesleklerine bakış
açılarının ne yönde değiştiği üzerine görüşleri incelenmiştir. Nitel araştırma yaklaşımı
çerçevesinde olgubilim deseninde düzenlenen araştırmanın çalışma grubu amaçlı örneklem
yöntemlerinden benzeşik (homojen) örnekleme tekniğine göre belirlenen eğitim fakültesi
mezunu fakat henüz atanmamış 15 kişiden meydana gelmektedir. Yarı yapılandırılmış görüşme
formu ile toplanan veriler betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Buna göre katılımcılar
meslek kavramını daha çok genel ifadelerle tanımlarlarken öğretmenlik mesleğini daha özel
ifadelerle tanımlamışlardır. Ayrıca katılımcıların çoğu öğretmenlik mesleğini herhangi birinin
etkisi altında kalmadan tercih ettikleri bazılarının ise birtakım etkiler neticesinde tercih ettikleri
bulgusuna ulaşılmıştır. Araştırmacılar katılımcıların 8’inin öğretmenlik tercihinden dolayı
pişman olduklarını 7’sinin ise herhangi bir pişmanlık duymadıklarını bulmuşlardır.
Katılımcıların yarısından fazlası (8) atanamamadan dolayı öğretmenlik mesleğine ilişkin
düşüncelerinin değişmediğini 7’si ise öğretmenlik mesleğine ilişkin düşüncelerinin değiştiği
bulunmuştur. Son olarak katılımcılar öğretmenlik mesleğini toplumda daha saygıdeğer hale
getirmek için toplumun bilinçlendirilmesi, devletin öğretmeni yücelten politikalar uygulaması
ve öğretmenlerin kendilerini her koşulda öğretmen olarak hissetmesi şeklinde birtakım
önerilerde bulunmuşlardır.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen, öğretmen atamaları, pişmanlık
PERSPECTIVES OF NON-APPOINTED TEACHERS ON THE TEACHING
PROFESSION
ABSTRACT
The teaching profession has been one of the most fundamental and respected professions in the
historical process. However, in recent years, the increase in the number of students admitted to
education faculties and the waiting period for the appointment of teachers who graduated,
multiple exams and interviews in teacher appointments have begun to change their perspectives
towards the teaching profession.
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In this context, the opinions of teachers who have graduated from education faculties but have
not been appointed yet on how their perspectives on their profession have changed have been
examined in this study. The study group of this research, which has been organized in the
phenomenology design within the framework of the qualitative research approach, consists of
15 people who graduated from the faculty of education but have not yet been appointed,
determined according to the homogeneous sampling technique, one of the purposeful sampling
methods. The data collected with the semi-structured interview form has been analyzed with
the descriptive analysis technique. Accordingly, while the participants have defined the concept
of profession with more general expressions, they have defined the teaching profession with
more specific expressions. In addition, it is found that most of the participants preferred the
teaching profession without being under the influence of anyone, and some preferred it because
of some effects. The researchers have found that 8 of the participants regretted their choice of
teaching, and 7 of them did not have any regrets. It is found that more than half of the
participants (8) did not change their thoughts about the teaching profession due to not being
appointed, and 7 of them changed their thoughts about the teaching profession. Finally, the
participants have offered some suggestions to make the teaching profession more respectable
in the society, such as raising awareness of the society, the state's implementation of policies
that glorify the teacher, and teachers feel themselves as teachers under all circumstances.
Keywords: Teacher, teacher appointments, regret
1. GİRİŞ
Öğretmenlik mesleği amaç ve kapsamının çok ötesinde tarihsel süreçte birçok şekilde
tanımlanmış, üzerine araştırmalar yapılmış, yeterlilikleri ve sınırlılıkları belirlenmeye çalışılmış
bir meslektir. Ancak her geçen yıl kapsamı ve sorumluluklarında değişiklikler yaşanmış olan
öğretmenlik, gelişen ve değişen bir meslek olmuştur. Ailede başlayan eğitim süreci zamanla
daha profesyonel bir eğiticinin desteğiyle kişiyi bilgilendirme konusunda maksimum sonuç
alma çabası ortaya çıkmış, en doğru bilgiyi öğretecek kişiler öğreten-öğretmen olmuşlardır.
Bugün birçok kitap, araştırma yazısı ve medya iletişim araçları gibi erişilebilir kaynaklarda
açıkça belirtilen öğretmenlik tanımı her zaman ihtiyaç duyulan, toplumun kabul gördüğü saygın
bir meslektir. Nihayetinde, eğitim politikalarını sistemde işlevselleştiren ve anlamlı kılan
şüphesiz öğretmenlerdir (Dinç, 2020). Ancak meslek olarak tanımlandığı ilk zamanlardan yakın
geçmişe kadar geçen sürede yalnızca fakülteden mezun olma şartı aranırken daha sonra
adayların tekrar bir sınava tabi olmaları, belirli bir puan almaları ve en nihayetinde mülakat ve
sözleşme gibi diğer aşamaları da tamamlamaları gerekmektedir.
Toplumun genel bir kanısı olarak eğitimin ardından istihdam sağlanacağı düşüncesine karşı
istihdamın hem doğuştan hem sonradan edinilen özellikler ile çeşitli değişkenlere bağlı
olduğunu, bu yüzden bu tür özellikler görmezden gelindiği için sadece eğitim alarak işsizliğin
önlenemeyeceğini ileri süren görüşler vardır (Kiraz ve Kurul, 2018).Çağın bir gereği olarak
öğretmen her zaman kendisini yenilemek ve geliştirmek zorundadır. Çünkü bir eğitimci olarak
ilk adımı onların atması beklenir. Diğer taraftan öğretmenlerin mezun olduktan sonra tekrar
sınav stresine girmeleri onları meslekleri konusunda endişeye düşürebilmektedir.
Öğretmenlerin mesleki gelişimi ve okulların akademik ve sosyal çıktılarının iyileştirilmesi için
öğretmenlerin mesleki gelişimleri, üzerinde durulması gereken konuların başında gelmekte ve
öğretmen seçme süreci ilk sırada yer almaktadır (Koşar ve diğerleri, 2018).
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Genel olarak öğretmenlik eğitimi veren fakülteleri kazanan öğretmen adayları son sınıf
öğrencisi olana kadarki süreçte çeşitli yeterlilikler kazanarak öğretmenlik mesleğini yapmaya
hak kazanmaktadırlar. Ancak son sınıf genel olarak öğretmen adaylarının sınava (KPSS)
hazırlandıkları yıl olarak görülmektedir. KPSS bir terim olarak ülke genelinde ihtiyaç duyulan
uzman elaman ihtiyacını karşılamak için sınava giren adayların arasında seçim yapmak için
ÖSYM tarafından yapılan bir sınavdır. Bu sınavda öğretmen adaylarının genel kültür, genel
yetenek, eğitim bilimleri ve alan bilgisi sınavlarına girebildiği birçok alan bulunmaktadır (Arı
ve Yılmaz, 2015). Mezun olduktan sonra atanan öğretmenler olduğu gibi çalışıp atanamayan
ya da belli bir süre sonra sınava girmeye karar veren öğretmenler yıllar geçtikçe farklı meslek
gruplarına dağılabilmektedirler.
Öğretmenlerin mezun olduktan sonra özel okullarda çalışmaları da yine mesleklerini icra
etmeleri konusunda öğretmenlere iş doyumu sağlayabilmektedir. Ancak bazı özel okulların
şartları öğretmenlerin ilk yılları olması sebebiyle doyurucu sonuçlar vermemektedir. Bazı
eğitim kurumlarının çalışma şartları ağır olmasına rağmen beklentiyi karşılayan ücretler
ödenmemektedir. Bir tür uyumsuzluk problemi yaşatan bu durumda atanamayan öğretmenler,
yıllar süren emek, çaba ve yatırımlarla kazandıkları bilgi ve becerinin karşılığında, özel sektör
veya kamu kuruluşları olsun, istedikleri ve hak ettikleri ücretle ve statü ile çalışamamaları hayal
kırıklığı yaşatmaktadır (Akpınar ve Erdamar, 2020). Bu durumda öğretmenler okudukları ve
mezun oldukları bölümün gerektirdiği saygınlığı ve emeklerinin karşılığını alabilmek adına
gerekli sınava girip atanmayı beklemektedirler. Gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadığına
bakılmaksızın herkesin yapabileceği bir meslek olarak görülen öğretmenlik, gelecek nesilleri
yetiştirme gibi önemli bir görevi üstlenen bir meslek grubu olarak görülmemektedir. Diğer
taraftan gerekli koşulları sağlayan öğretmenlerin arz-talep dengesizliğinden, planlamanın doğru
şekilde yapılmamasından dolayı mağdur edilmemelidir (Çınkır ve Kurum, 2017).Yapılan bazı
araştırmalara göre atanamayan öğretmenlerin yaşadıkları problemler bilimsel olarak ortaya
konulmuş; bu problemlere ilişkin ilgili kurum ve kişilerin dikkati çekilmeye çalışılmıştır.
Örneğin bir araştırmada atama bekleyen öğretmen adaylarının yaşam doyumlarını yeteri kadar
karşılayamadıkları, umutsuzluk, öğrenilmiş çaresizlik ve belirsizliğe tahammülsüzlük
durumlarının ortaya çıkabileceği tespit edilmiştir (Şar, Işıklar ve Aydoğan, 2012).
Yukarıdaki tartışmalar neticesinde eğitim fakültesinden mezun olmuş ancak henüz atanamamış
öğretmenlerin fakülteyi kazandıkları ilk yıllardaki düşünceleri ile okul bittikten sonraki süreçte
düşüncelerinin değişip değişmediği bir problem konusudur. Bu araştırmada bu problem
üzerinde durulmuştur.
2. LİTERATÜRTARAMASI
Öğretmenler mesleklerini icra edeceği sürece kadar aldıkları eğitim, staj deneyimleri ve
mesleki-teknik bilgi birikimi ile kendilerini hazır hissetmektedirler. Bununla birlikte
eğitimlerini tamamlayan öğretmenlerin belli bir kısmı eğitim süreçlerinin hemen ardından
mesleğe başlayabilmektedir. Öğretmen alımlarının sayısal bazda mezun grubu karşılamadığı
göz önüne alındığında bu durum normal karşılanmaktadır. Diğer taraftan atanamama durumu
öğretmenlerde olumsuz duygular ortaya çıkarabilmekte, her geçen yıl biraz daha umutsuzluğa
sürükleyebilmektedir. Ataması yapılmayan öğretmenler, hem KPSS kursuna giderek bir
sonraki sınava hazırlanmaları hem de stajyerliklerini kaldırtmak ve az da olsa bir gelir elde
edebilmek için, dershane, etüt merkezi ve özel ders bürosu gibi yaygın eğitim işletmelerinde
istihdam olanakları aramaktadırlar (Demirer, 2012).
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İlgili literatürde kendi mesleklerini icra edemeyen öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine ilişkin
olumsuz düşünceler besledikleri görülmektedir. Bununla ilgili bir araştırmaya ilişkin bulgular
aşağıda gösterilmiştir.

Şekil 1. Atanamayan Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar (Çınkır ve Kurum, 2017).
Atanan ve atanamayan öğretmenler oransal olarak karşılaştırıldığında yıllara göre dağılımlar
aşağıda gösterilmiştir.
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Tablo 1. Yıllara Göre Kamu Personeli Seçme Sınavına Giren ve Ataması Yapılan Öğretmen
Sayıları (Kiraz ve Kurul, 2018).
**Fen Edebiyat
KPSS’ye
*Eğitim
ve diğer
Atanan
Atama
İşsiz
Başvuran
Öğretm
Fakültelerinden fakülte/yükseko
Yıllar
Öğretmen
Oranı
Öğretmen
Mezun Öğrenci
kullardan
en
Adayı
(%)
Oranı (%)
Sayıları
Mezun öğrenci
Sayısı
Sayısı
Sayıları
2003
38.157
29.052
162.438
22.814
14,04
85,96
2004
39.961
31.684
169.745
19.029
11,21
88,79
2005
41.296
31.117
173.428
20.777
11,98
88,02
2006
44.402
31.288
202.710
31.000
17,87
82,13
2007
41.116
37.144
205.433
19.493
9,48
90,52
2008
46.721
34.800
237.520
20.016
8,42
91,58
2009
48.005
38.246
244.269
23.893
9,78
90,22
2010
63.369
25.548
279.849
40.922
14,62
85,38
2011
42.845
40.720
230.415
62.064
26,93
73,07
2012
40.987
43.883
299.709
40.000
13,34
86,66
2013
48.747
52.281
345.664
40.000
11,57
88,43
2014
51.707
58.883
221.492
39.642
17,90
82,10
2015
66.178
82.124
292.858
37.000
12,63
87,37
2016
67.460
104.840
333.532
18.506
5,55
94,45
680.951
641.610
3.399.062 435.156
Toplam
*Tüm Eğitim Fakülteleri (Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Mesleki Teknik
Eğitim Fakültesi, Ticaret Ve Turizm Eğitimi Fakültesi, Sağlık Eğitimi Fakültesi), **Fen
Edebiyat Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar
Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Ev Ekonomisi Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu. Kaynak: www.tbmm.gov.tr,www.yok.gov.tr, www. osym.gov.tr (ösym
istatistikleri).
Bir araştırmada öğretmen adaylarının sosyal baskıya ilişkin görüşleri incelenmiş ve adayların
%52,8’i “Çevremdeki insanlar hala atamadığım için benimle alay edebiliyor” ifadesini dile
getirmişlerdir. Benzer şekilde “KPSS’yi kazanamazsam çevremdekilerin bana hangi gözle
bakacağını bilmiyorum.” görüşünde olanların oranı %40,4 olarak çıkmış ve “KPSS’de başarısız
olursam arkadaşlarımın gözünde değerimin düşeceğini düşünüyorum.” Görüşüne katılanların
oranı ise %50,2’dir (Arı ve Yılmaz, 2015). Bu tür baskılardan dolayı ataması gerçekleşmeyen
öğretmenler hem sosyal açıdan hem de öz benliklerini yitirmemek için ya başka işlere
yönelmişler ya da defalarca sınava girmeye kadar şanslarını zorlamışlardır.
Son zamanlarda öğretmen işsizliği, ataması yapılmayan öğretmenler, sözleşmeli öğretmenlik,
ücretli öğretmenlik gibi önceleri hayatımızda olmayan yeni kavramlar hayatımıza girmiştir
(Özoğlu, 2011).Değişen ve gelişen öğretmenlik kavramına uymak ve öğrencilerine yeterli bilgi
birikimini kazandırmak için çabalayan öğretmenler, eğitim süreçleri bittiğinde yeni
öğrendikleri bilgileri aktarma gayreti içine girmektedirler. Ancak mezun olan her öğretmen
atanamamakta, bu durum da onlarda hayal kırıklığı ve motivasyon düşüşüne sebep olmaktadır.
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Bu sebeple araştırmanın amacı öğretmen olarak mezun olmuş fakat atanamayan öğretmenlerin
neden atanamadıkları sorusu değil bu süreçten sonra öğretmenlik mesleğine karşı bakış
açılarında, duygu ve düşüncelerinde ne gibi değişiklikler ortaya çıktığını verilerle ortaya
koymaktır.
3. YÖNTEM
3.1. Araştırmanın Yöntemi
İlgili araştırma kişisel görüşlere ve çeşitli tecrübelere dayandığı için nitel araştırma yaklaşımı
çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırmalar hem bireysel hem de toplumsal olguları
çevre ve diğer değişkenlerle sınırlandırılmayacak ölçüde karmaşık ve bir o kadar da birbiri ile
bağlantılı epistemolojik varsayımlara dayandığından, nicel araştırma verilerine göre daha
serbest fakat bununla birlikte karmaşık bir veri desenine sahiptir (Denzin & Lincoln, 2008, akt,
Baltacı, 2018).
3.2. Araştırma Deseni
İlgili araştırma olgubilim desenine göre düzenlenmiştir. Kocabıyık (2015) olgubilim ile ilgili
olarak araştırmacıların katılımcılardan edindikleri tecrübeleri betimleyip açıklaması ve çeşitli
temaları ortaya çıkarması eylemi olarak ifade etmektedir. Ayırca, olgu bilim deseninin olguları
belirli kavramlarla tanımlamak, bilgileri doğrudan alıntılarla, yazılı ya da gözlem/görüşmelerle,
bireylerin yaşantılarını, algılarını ve yüklediği anlamları ortaya çıkartmak için yapılan
incelemeler olduğunu belirtmektedir.
3.3. Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örneklem yöntemlerinden benzeşik (homojen) örnekleme
tekniğine göre belirlenmiştir. Benzeşik (homojen) örneklem tekniği ile benzer durumdaki
bireylerin ortak sorunları ele alınmıştır. Buna göre benzeşik (homojen) örneklem tekniği,
maksimum çeşitlilik örneklemesinin aksine küçük ve birbiri ile iç içe bir karışımı ele alınmakta
ve detaylı olarak çalışmayı gerektirmektedir (Neuman, 2014). Benzeşik örnekleme tekniğinde
karışımı oluşturan örneklem, araştırmanın problemiyle ilgili olarak evrende birbiri ile benzerlik
gösteren alt grupları veya özel durumları gösterebilmektedir. Fakat bununla birlikte bahsedilen
özel durum aykırı durum örneklemesinden farklılık göstermesi gerekmektedir (Baltacı, 2018).
Katılımcılara ait demografik bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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Tablo 2. Katılımcılara Ait Demografik Bilgiler
Katılımcı
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13
K14
K15

Cinsiyet

Yaş

Mezun Olduğu Branşı

Erkek
Erkek
Erkek
Kadın
Kadın
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Erkek
Erkek
Erkek
Kadın
Kadın
Kadın

31
29
30
28
25
26
27
27
29
28
28
35
28
35
26

Türk Dili ve Edebiyatı
Öğretmeni
Müzik Öğretmeni
Matematik Öğretmeni
Türk Dili ve Edebiyatı
Öğretmeni
Okul Öncesi Öğretmeni
Fen Bilgisi Öğretmeni
Sosyal Bilgiler Öğretmeni
Türkçe Öğretmeni
Sosyal Bilgiler Öğretmeni
Beden Eğitimi Öğretmeni
Müzik Öğretmeni
Sosyal Bilgiler Öğretmeni
Görsel Sanatlar Öğretmeni
Sosyal Bilgiler Öğretmeni
Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Tablo 2’de görüldüğü gibi katılımcıların 8’i erkek 7’si kadın, yaş aralıkları 25-35 aralığında
değişmekte ve branşları ise Türk Dili ve Edebiyatı, Müzik, Matematik, Okul Öncesi, Fen
Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Türkçe, Beden Eğitimi ve Görsel Sanatlar şeklinde değişmektedir.
3.4. Araştırmacının Rolü
1. araştırmacı daha öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda öğretmen olarak görev
yaptıktan sonra 2013 yılı itibariyle akademisyen olarak mesleki yaşamını sürdürmektedir.
Gerek öğretmen iken gerekse akademisyen iken öğretmenlik mesleği ile ilgili düşüncelerin
zaman içerisindeki değişimine tanıklık eden araştırmacı bu çalışmayı yapmaya karar vermiştir.
2. araştırmacı lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimine başlamıştır ve
atama usulü ile öğretmenlik mesleğini yapmamaktadır. Mezun olduğu okul da dâhil olmak
üzere atanan ve atanamayan öğretmenlerin bulunduğu çeşitli eğitim ortamlarında bulunmuştur.
Bundan dolayı eğitim fakültesi mezunu atanmamış öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine bakış
açılarını ortaya çıkarmak için bu araştırmayı yapmaya karar vermiştir.
3.5. Veri Toplanması ve Analizi
Yarı yapılandırılmış görüşme formu araştırmacılar tarafından oluşturularak öğretmenlere
ulaşmak ve görüşme/ses kayıt verilerini elde edebilmek için gerekli izinler alınmıştır. Sorularda
öğretmenlerin kendilerini rahatça ifade edebilmeleri adına açık bir dil kullanılmış ve çelişkili
ifadelere yer verilmemiştir. Alanında uzman kişilerin danışmanlığında soruların tutarlılık ve
geçerlilikleri kontrol edilmiştir. Görüşme formunun yarı yapılandırılmış olması hem soruları
düzenleyen hem de katılımcılar için belirli noktalarda esneklik kazanılması sağlanmıştır
(Ergun, 2020). Araştırmacılara esneklik sağladığı için çoğunlukla çalışmalarda yarı
yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmaktadır (Altunay, Oral ve Yalçınkaya, 2014).
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Kayıt altına alınmış olan görüşmeler yazıya aktarılmış, katılımcıların isimleri gizli tutulduğu
için “Katılımcı” (K) kodu ile gösterilmiştir. Görüşme sorularına geçmeden önce çalışmaya
katılan öğretmenlere bilgilendirme yapılmış ve toplanan veriler aşağıdaki aşamalara göre analiz
edilmiştir:
1. Sorular sırası ile sorulduktan sonra her soru ayrı olacak şekilde değerlendirilmiş ve verilerin
nasıl organize edileceği tespit edilmiştir.
2. Araştırmanın problem konusu doğrultusunda sorulan sorulardan doğrudan alıntılama
yöntemine başvurulmuş ve verilerin tanımlanması bu süreçten sonra gerçekleştirilmiştir.
Gereksiz tekrarlamalardan kaçınılmış ve anlaşılabilir, amaca uygun tanımlanmaların yapılması
sağlanmıştır.
3. Ortaya çıkan bulgular temalarına göre açıklanarak soru ve cevap arasında neden sonuç ilişkisi
kurulmuş ve birbiriyle bağlantılı cevaplardan ortak bir sonuç elde edilmiştir.
4. BULGULAR
Araştırma verileri sırasıyla analiz edilmiştir. Bu bağlamda ilk olarak öğretmenlerin
atanmadıkları bu dönemde ne tür işlerle meşgul oldukları belirlenmeye çalışılmıştır.

Alan
Özel Sektör
Kamu
Çalışanı
Toplam

Tablo 3. Öğretmenlerin Çalıştıkları İş Kolları
Alt Birimler
Özel okul, market çalışanı, kasiyer,
lojistik, esnaf vb.
Belediye çalışanı

f

%

14

93

1

7

15

100

Tablo 3’te görüldüğü çalışmaya katılan öğretmen adaylarının büyük bir çoğunluğunun özel
sektörde çalıştığı, bunların arasında öğretmenlik mesleğine sektör olarak uzak kalan market
elemanı, kasiyerlik, bir firma adına şehirlerarası ürün taşımacılığı, yöresel ürünler satıcılığı,
işletme sahipliği vb. meslek dallarında da çalıştıkları görülmektedir. Özel okulda çalışan
öğretmenler çalışma şartları, toplumun ve kendilerinin genel kanısına göre atanmamış
öğretmenler olarak kendilerini diğer öğretmenlerden farklı hissetmektedirler. Bunun dışında
kamu çalışanı olarak sadece bir öğretmen belediyede çalışmaktadır.
Elde edilen verilerin analizinde çalışmaya katılan öğretmen adaylarının genel anlamda meslek
tanımı ile öğretmenlik mesleğini tanımlama konusunda farklılıklar olduğu görülmüştür.
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Tablo 4. Öğretmenlerin Meslek ve Öğretmenlik Mesleğini Tanımlama Şekilleri
Tema
Kod
f
%
Örnek Cümle
“Yerine getirilmesi gereken
işlerin belli bir zaman
Görev
8
53
aralığında yapılmasına dayalı
Meslek
görevleri gerçekleştirme işi”
(K15)
“Bir işi yapabilmek için
öncesinde elde edilmiş
Tecrübe
3
20
tecrübeleri kullanabilmektir.”
(K1)
“Sonucunda kazanç da elde
Kazanç
3
20
edilerek yapılan işlerin
bütünü” (K3)
Yaşamı devam ettirebilmek
Yapılması
1
7
için kişilerin yapmak zorunda
zorunlu iş
oldukları iş” (K9)
Toplam
15
100
“Öğretmenlik yapılması en
Öğretmenlik
Kutsal
8
53
kutsal görevlerden biridir.”
Mesleği
(K4)
“Yalnızca iş değil, hayatın
Sorumluluk
5
33
bütününü kapsayan bir
sorumluluktur.” (K8)
“Öğretmenliği bir meslek
olarak değil bir yaşam tarzı
Yaşam Tarzı
2
12
olarak görmek gerekir.”
(K11)
Toplam
15
100
Tablo 4’te görüldüğü çalışmaya katılan öğretmen adaylarının meslek tanımı ve öğretmenliği
tanımlama biçimine vermiş oldukları cevaplarda farklılıklar olduğu görülmektedir. Katılımcılar
genel olarak meslek tanımı için genel geçer cevaplar verirlerken öğretmenlik mesleği için daha
özel bir yaklaşımda bulunmuşlardır. Ayrıca katılımcılar meslek tanımını birkaç cümle ile ifade
ederlerken öğretmenlik mesleğini daha seçici ve özenli cümlelerle tanımlamaktadırlar. Bu
bağlamda bir katılımcı mesleği “Bir ürün ya da hizmet ortaya çıkarmak için harcanan zamanın
belli bir uzmanlık alanıyla tamamlanmasıdır aslında meslek. Her iki durumda da yani ürün de
olsa hizmet de olsa uzmanlık gerektiren bir alanla ilgili olmalı. Bu meslektir.” (K7, Haziran
2021, Bireysel Görüşme) şekilde tanımlamıştır:
Bir diğer katılımcı ise öğretmenliği daha özel ifadelerle “Öğretmenlik çok kutsal bir meslek,
gerçi birçok meslek de öyle ama ne bileyim, tüm meslekler bir öğretmenin elinde şekilleniyor.
O yüzden sıradan ifadeler kullanamıyorum.” (K5, Haziran 2021, Bireysel Görüşme) şeklinde
tanımlamıştır.
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Katılımcıların meslek tanımını daha genel ifadelerle tanımlarlarken öğretmenlik tanımını daha
özel ifadelerle tanımlamaları katılımcıların atanmamış olsalar bile öğretmenlik mesleğine karşı
sevgi ve sempatilerini kaybetmediklerini göstermektedir.
Araştırmacılar katılımcıların meslek seçimlerini etkileyen faktörlerin olup olmadığını, olduysa
ne gibi bir etki olduğunu öğrenmek istemişlerdir. Bu bağlamda elde edilen veriler analiz
edildiğinde Tablo5’teki sonuçlara ulaşılmıştır.

Tema
Herhangi
birinin etkisi
altında
kalmadan

Etkileyen
faktörler oldu

Toplam

Tablo 5. Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler
Kod
f
%
Örnek Cümle
“Herhangi birinin etkisi altında
Kendi seçimi
6
41
kalmadım, öğretmenliği kendim
seçtim.”(K7)
“Edebiyat öğretmenim benim
Öğretmen
için çok büyük bir örnekti.
4
26
etkisi
Onun etkisiyle bu mesleği
seçtim.”(K1)
“Ailemde de öğretmenler vardı,
onlar da öğretmen olmam
Aile etkisi
3
20
konusunda beni
yönlendirdiler.”(K13)
“Üniversiteye kadar bir hedefim
Puanın denk
2
13
yoktu, puanlar gelince yeterli
gelmesi
olduğunu gördüm, gittim.” (K3)
15
100

Tablo 5’te de görüldüğü gibi katılımcıların çoğu (10) öğretmenlik mesleğini herhangi birinin
etkisi altında kalmadan tercih ettikleri bazılarının ise (5) birtakım unsurları etkisinde kaldığı
için öğretmenlik mesleğini tercih ettikleri görülmektedir. Bu bağlamda katılımcıların
çoğunluğunun sevdikleri ve yapmak istedikleri bir mesleğe yöneldikleri görülmektedir. Ancak
mezun olduktan sonra atama sürecinde yaşadıkları zorluklar göz önüne alındığında
katılımcıların pişmanlık duyup duymadıkları da araştırmacılar tarafından merak edilmiştir. Bu
duruma ilişkin elde edilen veriler analiz edildiğinde Tablo 6’daki bulgulara ulaşılmıştır.
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Tema

Pişmanlık
duyma

Pişmanlık
duymama
Toplam

Tablo 6. Meslek Seçiminde Pişmanlık
Alt Tema
f
% Örnek Cümle
“Aslında sosyal bilgiler öğretmenliğinin
bu kadar az atamasının olması başka
Seçilen
5 33
bölümden
bölümlerin atamasının çok olması elbette
pişmanlık
etkiliyor” (K15)
Seçilen
meslekten
pişmanlık
Tekrar aynı
bölümü
okuma
isteği

3

20

7

47

“Öğretmen olmak benim için onur verici
bir kararken artık zaten yapamıyorum,
bari şu an yaptığım mesleğin bölümünü
okusaydım.” (K3)
“Öğretmen olmaktan gurur duyuyorum ve
bu konuda asla pişmanlık hissetmedim.
Benim sorunum atamalardaki
adaletsizlik.” (K10)

15 100

Tablo 6’da görüldüğü gibi katılımcıların pişmanlık duyma durumları seçilen bölümden
kaynaklı duyulan pişmanlık (5) ve öğretmenlik mesleğini seçme konusundaki pişmanlık (3)
iken 7 katılımcı seçmiş oldukları meslekten pişmanlık duymadıklarını belirtmişlerdir. Bu
bağlamda katılımcılardan bir tanesi pişmanlık duymadığını “Sonuç ne olursa olsun
öğrencilerime kavuşacağım anı bekliyorum ve bu yüzden şu an görevimi yapamasam da bu
bölümü okumuş olmaktan herhangi bir pişmanlık duymuyorum.”(K5, Haziran 2021, Bireysel
Görüşme) sözleriyle dile getirmiştir.
Bir katılımcı ise seçmiş olduğu bölümden dolayı yaşadığı pişmanlığı “Ben hep belli bir kitle
belli başlı öğretmenler ön planda ve geriye kalan meslek, okuyan adalet okuyan, öğretmenler
var. Ben fen bilgisi okudum. Şöyle düşünüyorum, atamaların yetersiz kaldığını, belli
bölümlerden daha çok alımlar olduğunu düşünüyorum.” (K6, Haziran 2021, Bireysel Görüşme)
sözleriyle dile getirmiştir.
Araştırmacılar katılımcıların öğretmen atamalarındaki son durumlar hakkındaki düşüncelerini
paylaşmalarını istemiş ve bu durumun mesleklerine bakış açılarında ne gibi bir etkisi olduğu
sormuşlardır. Buna ilişkin bulgular aşağıda gösterilmiştir.
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Tablo 7. Öğretmen Atamalarının Mesleğe Karşı Düşünceye Etkisi
Tema
Kod
f
%
Örnek Cümle
“Atanamasam da
Atanmamak
Etkisi
öğretmenlik mesleği
düşüncemi
8
53
olmadı
benim gözümde hala
etkilemedi
çok kutsaldır.”(K4)
“Psikolojik olarak
Manevi
etkileniyoruz elbette,
olarak
4
27
artık öğretmen olmak
etkiledi
imkânsız gibi
Atanmamak
geliyor.”(K7)
düşüncemi
“Maddi sıkıntılarım
etkiledi
çıkınca başka bir işte
Maddi
çalışmaya mecbur
olarak
3
20
kaldım. Şu an
etkiledi
öğretmenlik zor
görünüyor.” (K3)
Toplam
15
100
Tablo 7’de görüldüğü gibi katılımcıların yarısından fazlası (8) atanamamadan dolayı
öğretmenlik mesleğine ilişkin düşüncelerinin değişmediğini 7’si ise öğretmenlik mesleğine
ilişkin düşüncelerinin değiştiğini belirtmişlerdir. Örneğin katılımcılardan bir tanesi atanamama
nedeniyle öğretmenlikle ilgili düşünce değişimi aşağıda sözleriyle açıklamıştır:
Atanamamış olmak, henüz atanamayacağım anlamına gelmese de aslında durum böyle değil.
Her girilen sınavla birlikte artık biraz daha umutsuzluğa kapılıyorsun. Umutla giriyorsun kıl
payı kaçırıyorsun, bir yıl öylece gidiyor. Artık bu durum gerçekten öğretmen olmayı çok
istesem de araya giren yıllar, psikolojik durumum… Bunlar çok etkiliyor.(K7, Haziran 2021,
Bireysel Görüşme)
Ayrıca, maddi kayıplar yaşadıktan sonra artık başka bir mesleğe yönelme ve aradan geçen
yıllarla birlikte şanslarının giderek azaldığı düşüncesi bazı katılımcıların maddi anlamda
öğretmenlik mesleğine karşı bakış açılarını etkilemiştir. Bir katılımcı bu durumu aşağıdaki
sözleriyle ifade etmiştir:
Etkilemek değil de maddi konular işin içine girince değişiyor iş. Atanmış olmayı artık maddi
kazanç elde edebilmek için ister hale geliyorsunuz. Öğretmen olmayı çok istiyorum,
öğrencilerime kavuşmak istiyorum. Bunlar güzel, sadece son zamanlarda biliyorsunuz maddi
olarak kimse yeteri kadar iyi durumda değil.(K10, Haziran 2021, Bireysel Görüşme)
Araştırmacılar son olarak katılımcılardan bu duruma ilişkin ne tür önerilere sahip olduklarını
merak etmişlerdir. Bu duruma ilişkin bulgular aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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Tablo 8. Öğretmenlik Mesleğini Toplumda Daha Saygıdeğer Hale Getirmek İçin
Yapılabilecekler
Tema
f
%
Örnek Cümle
Toplumun
9
60
bilinçlendirilmesi
“Bir kamu spotu gibi insanların görebileceği bir
yayın organında sunulmalı bu öğretmen meselesi,
toplum anca böyle bilinçlenecek.”(K8)
Devletin
4
27
öğretmeni
“Öğretmen, veli whatsapp gruplarının yön
vermesiyle devam ediyor. Öğretmenin önemi
yücelten
devlet tarafından yeniden hatırlatılmalı”(K6)
politikalar
uygulaması
Öğretmenlerin
kendilerini her
koşulda
öğretmen olarak
hissetmesi
Toplam

2

13

15

100

“Biz atanmamış öğretmenler de buna bir dur
diyebilmeliyiz. Onlar daha atanmadın dedikçe
umutsuzluğa kapılıyoruz.”(K12)

Tablo 8’de de görüldüğü gibi katılımcıların öğretmenlik mesleğini toplumda daha saygıdeğer
hale getirmek için toplumun bilinçlendirilmesi, devletin öğretmeni yücelten politikalar
uygulaması ve öğretmenlerin kendilerini her koşulda öğretmen olarak hissetmesi şeklinde
birtakım önerilerde bulunmuşlardır. Bir katılımcı bu duruma ilişkin aşağıdaki cümleleri dile
getirmiştir: “Öğretmenliğin çok kolay olduğunu savunan bir kesim var. Özellikle tatil günlerine
takmış durumdalar. Atanınca sanki her şey ayağınıza geliyor da hafifliyormuş gibi bir algı
oluşmuş. Atanamayınca da vah yazık, tüh atanamadı mı daha oluyor. Bu algının cidden
değişmesi gerekiyor artık, yıl kaç oldu. Hadi eskiden düşünüyorlardı. Şimdi görüyorlar kaç tane
sınavdan geçildiğini, mülakatları, atanmanın zor olduğunu. Hala atan da kurtul diye bir tabir
dolanıyor etrafta. Artık televizyonlardan mı, haberlerden mi şöyle herkesin duyacağı yerden
bunu açıklamak lazım diye düşünüyorum.”(K14, Haziran 2021, Bireysel Görüşme)
5. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
Her ne kadar eğitim fakültesi ya da fen edebiyat fakültesi mezunu olup pedagojik formasyon
sertifikası alarak öğretmen adayı sıfatını alsalar da hala atanamamış ve atama bekleyen birçok
öğretmen adayı toplumun her kesiminde yer almaktadır. Bu konu yalnızca bilimsel makalelere
değil günlük çıkan gazeteler ve çeşitli yayın kuruluşlarındaki haberlere de konu olmaktadır.
Örneğin; “Atanamadığı için kafede işe başlayan öğretmenler: hepimiz mağduruz!” başlıklı
haberde öğretmen olup atanamadığı için nişanlısı ile evlenemediklerini ve bir kafede birlikte
çalışmaya başladıkları anlatılan haber oldukça dikkat çekicidir (ilerihaber.org, erişim tarihi:
17.06.2021). Bir başka haberde ise “markette iş bulan kendini şanslı sayıyor” başlığı atılmış,
devamında binlerce öğretmenin işsiz olması ile birçoğunun geçimini sağlamak için herhangi
bir diploma veya uzmanlık gerektirmeyen işlere yöneldiği haberi yer almıştır
(gazeteoksijen.com, erişim tarihi: 17.06.2021).
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Ayrıca bazı haberlerde atanmamış öğretmenlerin intihar ettikleri yer almaktadır. Çeşitli haber
kaynaklarında çokça bahsedilen bu konu çalışma ile ilgili en olumsuz sonucu ortaya
koymaktadır. Eğitim Kolektifi adlı sitenin haber ile ilgili başlığı “dikkat, öğretmenler intihar
ediyor!” olmuştur (eğitimkolektifi.com, erişim tarihi: 17.06.2021). Haberin detayında 18
Temmuz 2019 tarihinde, sınıf öğretmeni G.A. ’nın (35), 12 yıldır ataması gerçekleşmediği için
hayatına son verdiği haberi yer almaktadır. G.A. öğretmen girmiş olduğu son KPSS sınavından
sonra da atanmayınca bunalıma girmiş ve hayatına son vermiştir (eğitimkolektifi.com, erişim
tarihi: 17.06.2021). Konu ile ilgili haber sayısı çoğunlukta olup atanmamış öğretmenlerin
intiharı ile ilgili haberlerin toplamı niteliğindeki haber Yeniçağ Gazetesi’nde yer almaktadır.
Haberin başlığı “2 yılda 42 öğretmen atanamadığı için hayatına son verdi” şeklinde atılmıştır.
Haber 2018 yılına aittir ve devamında “Aydın'da öğretmen adayı 25 yaşındaki M. Ç.'ın
atanamadığı için hayatına son vermesiyle son 2 yılda aynı sebepten hayatını kaybedenlerin
sayısı 42'ye ulaştı” alt başlığı yer almaktadır (yeniçağgazetesi.com.tr., erişim tarihi
17.06.2021).
Öğretmenliğin mesleki olarak itibarsızlaşmasının başında atanıp atanamama sorunu yer
almakta, atanamayan öğretmenlere öğretmen gözüyle bakılmamaktadır. Bu durum özel bir
okulda öğretmenlik yapan öğretmenler için bile geçerli hale gelmeye başlamıştır. Statü olarak
saygınlık ve toplumdaki konumu olarak öğretmenliği yüceltmek öğretmen yetiştirme sisteminin
bir parçası haline gelmelidir (Özoğlu, 2011). Mesleklerini isteyerek seçmiş öğretmenler bu
süreçte bekleme ve sabır düzeyleri biraz daha yüksekken, mesleğini kendisi değil de başka bir
sebep veya aracı yoluyla seçmiş öğretmenlerin gelecek beklentisi daha düşük ve yaşam
doyumlarının kalitesiz olduğu da bir başka çalışmada çıkan sonuçlar arasında yer almaktadır
(Ceyhan, 2004; Gencay, 2009).Bir öğretmen adayının eğitim fakültesine gelene kadarki sürede
almış olduğu eğitim daha uzun bir süreci kapsasa da her meslek grubunda olduğu gibi öğretmen
adayları bu eğitimi uzmanlaşmak için almaktadırlar. Bu sebeple almış oldukları eğitim ve
sonrasında diplomasını almaya hak kazanmış her öğrenci, fakültesinden öğretmen olarak
mezun olmaktadır. Toplumsal bir görüşe göre öğretmenin atanmamış olması onların gerçek bir
öğretmen olmadığı kanısına varmalarını sağlamaktadır. Bu durumun en önemli sebebi meslek
tanımına dayanmaktadır. Genel olarak mesleği icra ettikten sonra ortaya çıkan ürün ya da
hizmet karşılığında maddi ve manevi karşılığın doyuma ulaşması gerekmektedir. İşte bu
sebeple atanamama veya başka bir meslek grubunda çalışarak bir öğretmenden daha düşük bir
maaş alma durumunda toplumsal olarak o kişinin almış olduğu eğitim yok sayılmaktadır. İşte
bu sebeple hem öğretmenlerin aileleri hem de çevrelerinde bulunan akraba ve arkadaşlarının
uyguladığı baskının seviyesine göre öğretmenlerin umutsuzluk ve özgüven kayıplarında artış
olduğu ortaya çıkmaktadır.
Öğretmenlerin en büyük beklentisi, mesleki olarak öğretmenliğin düşen saygınlığının yeniden
yükseltilmesi ve toplumun gözündeki statüsünün değişmesi yönündedir. Bu bakımdan
öğretmenler devletin çeşitli kollarından öğretmenlik mesleğini yüceltecek çalışmalar
yapılmasını beklemektedirler. Özellikle öğretmen yetiştiren fakültelerin sınav puanlarının
arttırılması, fakültelere alınan öğretmen sayılarının ihtiyaca göre alınması ve istihdam
sağlamada daha adaletli olunması gerekmektedir. Böylece eğitim fakültesini bitirmiş neredeyse
her öğretmenin iş sahibi olacağı ve sürekli atama bekleyen öğretmenlerin azalmasıyla
toplumdaki genel yargının kırılacağı aşikârdır.
Bu durumda toplumun olduğu kadar öğretmenlerin de düşünce bakımından kendilerini
değiştirmeleri ve olumsuz duygulardan olabildiğince kendilerini soyutlamaları gerekmektedir.
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Çünkü bu algıyı değiştirmek öğretmenlerin de atanmamış olsalar bile “öğretmenim”
diyebilmelerine bağlıdır. Toplumsal olarak bu algının yıkılmasında öğretmenlere de bu
anlamda bir sorumluluk yüklenmekte, başka bir işle meşgul olsalar bile öğretmenlik yapmak
için mücadele ettikleri sürece öğretmen olduklarını hatırlamaları ve hatırlatmaları
gerekmektedir.
Katılımcı öğretmenlerin cevapları ve araştırmaya konu olan diğer kaynaklar da göz önüne
alındığında ortaya çıkan sonuçlar öğretmenlerin mesleki olarak yıprandıklarını ve atama
sürecinde başka işlere yönelmelerinin onları umutsuzluğa sürüklediğini göstermiştir. Bu
durumdan yola çıkarak henüz atanmamış öğretmenlerin mesleklerine bakış açılarında oluşan
olumsuz değişimleri ve toplumun genel olumsuz yargısını kırmak adına çeşitli öneriler
getirilmiştir:
- Henüz atanmamış öğretmenleri en çok yıpratan konunun başında aile ve çevreye kendini
kanıtlama ihtiyacı yer almaktadır. Bu yüzden aile ve çevrenin bakış açılarını değiştirecek
çalışmalar yapılmalıdır.
- Toplumun her kesimine ulaşacak kamu spotları ile öğretmenlik mesleği ve atama konusunda
bireylerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi gerekmektedir,
- Oluşturulan kamu spotu halkın genel olarak ulaşabileceği televizyon, internet ağları ve çeşitli
uygulamalar yoluyla aktarımı sağlanmalıdır,
- Öğretmenlerin getirdiği öneriler üzerine atamalarla orantılı olarak öğretmen alımları yapılmalı
ve öğretmenlik eğitimi veren fakülteler bu yönde bir yenileşme sürecine girmelidir.
- Kanun koyucular öğretmeni yücelten politikaları hayata geçirmeliler.
- Öğretmenlerin kendilerini her koşulda öğretmen olarak hissetmesini sağlayıcı psikolojik
destek merkezleri kurulmalıdır.
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ÖZET
Bir sistem olarak okul; okul yöneticisi, öğretmen, öğrenci, öğretmen dışındaki diğer memurlar
(muhasebe ya da yazı işleri gibi), güvenlik görevlisi, temizlikçi ve yemekhane çalışanı gibi
birçok bileşenden meydana gelir. Bu çalışmanın amacı okul yöneticilerinin okulda görev yapan
öğretmenler dışındaki diğer çalışanlara karşı sergilediği tutum ve davranışları incelemektir.
Nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde olgubilim deseninde düzenlenen araştırmanın çalışma
grubu amaçlı örneklem yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme tekniğine göre
belirlenen 15 kişiden meydana gelmektedir. Yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilen
veriler betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Buna göre katılımcılardan 8’i okul
yöneticileri ile sıklıkla ya da her gün görüştüğünü 7’si ise gerektiğinde görüştüğünü
belirtmişlerdir. Katılımcılardan büyük bir çoğunluğu (13) okul yöneticilerinin tutum ve
davranışlarının iyi olduğunu ve kendilerini motive ettiğini, 2’si ise bazen problemler
yaşadıklarını söylemişlerdir. Ayrıca katılımcılardan 10’u gerektikçe toplantı yapıldığını ve
düşüncelerine yer verildiğini, 3’ü sıklıkla toplantı yapıldığını ve düşüncelerine yer verildiğini
ve 2’si yapılan toplantılara katılmadıklarını belirtmişlerdir. Son olarak katılımcılardan 13’ü
okul içinde ve dışında olan problemlerini dile getirdiklerini ancak bazen çekimser
davrandıklarını 2’si ise okul içinde ve dışında olan problemlerimi rahatlıkla dile getirdiklerini
ifade etmişlerdir. Tüm bu bulgular doğrultusunda araştırmacılar öğretmenlerin yanı sıra diğer
çalışanların okul iklimi ve akademik başarıda önemli olduğu sonucuna ulaşmışlardır
Anahtar Kelimeler: Okul, okul yöneticisi, okul yönetimi, yardımcı personeller
AN INVESTIGATION ON ATTITUDES AND BEHAVIORS OF SCHOOL
ADMINISTRATORS TO OTHER EMPLOYEES EXCEPT TEACHERS
ABSTRACT
School as a system consists of many components such as school administrator, teacher, student,
non-teaching officers (such as accounting or clerk), security guard, cleaner and cafeteria
worker. The aim of this study is to examine the attitudes and behaviors of school administrators
towards other employees other than teachers working at the school. The study group of this
research, which has been organized in the phenomenological research design within the
framework of the qualitative research approach, consists of 15 people determined according to
the maximum diversity sampling technique, one of the purposeful sampling methods. The data
obtained with the semi-structured interview form has been analyzed with the descriptive
analysis technique.
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According to this, 8 of the participants have stated that they meet with school administrators
frequently or every day, and 7 of them have stated that they meet when necessary. A great
majority of the participants (13) have stated that the attitudes and behaviors of the school
administrators are good and motivate them, and 2 of them have said that they sometimes have
problems with school administrators. In addition, 10 of the participants have stated that
meetings are held when necessary and their thoughts are included, 3 meetings are held
frequently and their thoughts are included, and 2 of them do not attend the meetings. Finally,
13 of the participants have stated that they express their problems in and out of school, but
sometimes they abstain and 2 of them have stated that they easily express their problems in and
out of school. In line with all these findings, the researchers have concluded that besides
teachers, other employees are important in school climate and academic success.
Keywords: School, school administrator, school administration, auxiliary staff
1. GİRİŞ
Toplumun en önemli örgütsel kollarından birini oluşturan okullar gerek yöneticileri gerekse
öğretmenleri ile eğitimin temel basamağını oluştururlar. Genel anlamda okulun iyi hizmet
verebilmesi ve öğrencilerin temel bilgi birikimleri ve sosyal becerilerini kazanması için okulun
öğretmen ve yöneticileri büyük önem taşımaktadır. Onların iş yaşamında gereksinimleri ve
mesleki doyumlulukları tamamlandığında sağlıklı bir ortam oluşturulmuş olur. Genel olarak da
çalışma hayatında yer alan örgütler, sosyal yaşamın devam ettiricisi olarak gereksinimlerini
karşılamak için bir beklenti içindedirler. Örgüt çalışanları bunları olumlu davranışlar
geliştirmeyi istedikleri için gereksinimleri de bu yöndedir. (Kanter, 1968, akt: Yıldız, 2012).
Ancak bununla birlikte okul yalnızca eğitim verilen bir yer olarak düşünülmemelidir. Sosyal
bir yaşam alanı olan okullarda eğitimin yanı sıra yemek, oyun ve dinlenme gibi çeşitli temel
faaliyetler de gerçekleşmektedir. Bu yüzden okul yöneticileri ve öğretmenleri dışında
öğrencilerin bu ihtiyaçlarını sağlayabilmesi için başka çalışanlara da ihtiyaçları vardır. Bu
bağlamda okul yöneticileri ve öğretmenleri dışında çeşitli yardımcı personellerin de okul idaresi
konusunda görev ve sorumlulukları vardır. Yönetmeliğe göre, okullarda çalışan personeller,
kurumlardaki yazı işlerini yürütmek, bunları dosyalamak ve toplamak, herhangi bir konu
hakkında başvuru yapmış veya yapacak kişi ya da kişileri karşılamak ve onlara yol göstermek;
içinde bulundukları hizmet alanlarını temizlemek, aydınlatmak ve ısıtmakla görevlidir. Ayrıca
ilaçlama yapmak ya da yaptırmak ya da basit hastane bakımı ile ilgili hizmetlerde bulunmak,
çalıştıkları kurumlarda güvenliği sağlama ve koruma hizmetleri gibi bazı ana hizmetlere
yardımcı olarak her kurumun özel ihtiyacına göre yardımcı hizmetleri yapmakla görevli kişidir
(İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, 2020).
Köse, Uzun ve Özaslana’a (2018) göre, eğitimci olmayan yardımcı personel okul içerisindeki
en büyük ihtiyaçlardan biri olarak görülür ve eğitim-öğretim sürecine doğrudan ve dolaylı
etkilerinin olması kaçınılmaz olduğu düşünülür. Bu yüzden personeller okullarda eğitim
öğretim hizmetlerinin bir parçası olduğundan personellerden herhangi birinin sorumlu olduğu
hizmette bir eksikliğin olması durumunda eğitim sürecinin niteliği de olumsuz etkilenmektedir
(Ada ve Küçükali, 2011; Şişman ve Taşdemir, 2008).
Yardımcı personeller hizmetliler, güvenlik görevlileri, yemekhane şefleri ve çalışanları, yazı
işleri ve muhasebe memurları olarak gösterilebilir. Görev bakımından ele alındıklarında,
öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde okuldaki eğitimlerinin devam edebilmesi için eğitimöğretim ile ilgili gerekli olan temizleme, ısıtma, aydınlatma ve yemek servisi gibi işler yardımcı
personellerin sorumluluğundadır (Köse, Uzun ve Özaslan, 2018).
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Okulun yardımcı personelleri tarafından yürütülen işlere bakıldığında onların okuldaki eğitim
öğretim sürecinde azımsanamayacak bir rolleri olduğu görülmektedir (Yavuz, 2011). Tüm
bunlar ele alındığında okulun varlığı ve bütünlüğünü ortaya koyan temel yapı taşları okul
yöneticileri ve öğretmenleri başta olmak üzere diğer yardımcı personellerdir. Hepsi birlikte
organize bir şekilde çalıştıklarında okulun varlığı devam edecektir. Eğitim faaliyetlerinin
gerçekleştiği okulların daha çok fayda sağlayabilmesinde eğitim hizmetlerinin doğrudan
üreticisi olan okul yöneticileri ve öğretmenleri kadar bu üretimin nicelik ve niteliğinin istenen
ve beklenen düzeyde olabilmesinde personellerin büyük bir payı vardır (Başaran, 1996).
Yardımcı hizmetlilerin okulda yaptıkları çalışmalar göz önünde bulundurulacak olduğunda, bu
çalışanların iş ortamındaki katkıları da büyük önem taşımaktadır. Okuldaki fiziki yapının
oluşturulması ile birlikte diğer eğitim çalışanları olarak yöneticilere ve öğretmenlere verdikleri
destekle yaptıkları işi severek yapmaları, iş doyumları için önemlidir (Apa, 2016). Yöneticiler,
çalışanlarının belirli bir kriterlere sahip olmasını isteyebilir. Bununla birlikte görevleri itibariyle
çalışanların da yapacak oldukları işten ve başlarında bulunan yönetimden beklentileri olabilir.
Tüm bu beklentiler, onların işlerinden aldıkları doyumu doğrudan ya da dolaylı bir şekilde
etkileyebilmektedir (Koçoğlu, 2015). Bu yüzden öğretmenler kadar okulun diğer çalışanlarının
da okulun eğitim sürecine devam edebilmesi için yaptığı işten belli bir doyuma ulaşması
gerekir.
Çalışmada üzerinde durulan konu, okulda çalışan personellerin okul yöneticileri ile
iletişimlerinin iş kalitesine bir etkisinin olup olmadığıdır. Okul yöneticilerinin öğretmen
dışındaki çalışanlarına sergilediği tutum ve davranışları hizmetli görevindeki personelleri ne
derece etkilediği konusu problem durumunu oluşturmaktadır. Bundan dolayı bu çalışmayı
yapma gereksinimi ortaya çıkmıştır.
2.LİTERATÜR TARAMASI
İş doyumunun üzerinde konuşulması gereken bir konu olduğunu bugüne kadar yapılan çalışma
sayısının neredeyse 6000’in üzerinde olmasına bağlamakla birlikte pek çok araştırmacının
akademik anlamda çalışmalar ortaya çıkarmasına katkı sağlamıştır. Bu konuda daha fazla bilgi
toplanabileceği gerçeği ve gerekliliği de ortaya çıkmıştır (Günbayı, 2005). Bunun bir sonucu
olarak tüm meslek gruplarında çalışanların iş doyumlarını, memnuniyetlerini ölçen çeşitli
araştırma yöntemleri oluşturulmuştur. Bu tür araştırmaların yapılmasının en önemli sebebi,
çalışanların yaptıkları işe karşı memnuniyetlerinin çalışmalardaki verimi ne derece etkilediğini
araştırmaktır. Araştırmaların sonucunda çalışanların yaptıkları işe ne derece önem verdikleri,
kendi öz saygınlıklarını kazanıp kazanamadıkları ve yaptıkları işe karşı bir doyum sağlayıp
sağlamadıkları ölçülür. Bunun önemi, yine işverenlerin verimi artırma ve çalışanlarının mutlu
ve huzurlu bir iş sahasında çalışmalarını gerçekleştirmeleriyle anlaşılacaktır. Araştırmanın
temelini oluşturan, okulda öğretmen dışında çalışanların okul yöneticileri ile iletişimleri ve
bunun işe olan bağlılıklarına (iş doyumlarına) yansıması olduğundan öncelikle iş doyumunun
ne olduğu, iş doyumunun çalışanı ne derece etkilediği ve okulda bu pozisyonda çalışanların
işlerine bağlılıklarında neleri önemli buldukları araştırılmıştır.
Bir kişinin işine karşı duyduğu hoşnutluk ya da bunun aksine hoşnut olmama durumu o kişinin
iş doyumunu göstermektedir. Yapılan işten alınacak olan tatmin duygusu kişinin yapmak
istedikleriyle var olan işin uyumu sağlandığında mümkün olacaktır (Bingöl, 1997). Diğer bir
yönüyle iş doyumu, çalışanların işlerine duygusal bir bakış açısıyla yaklaşmaları ve yapmış
oldukları işe kendi isteklerini ortaya koydukları bir tutumu göstermektedir. Genel anlamdaki
doyum tanımından farklı olmayıp gereksinimlerin yerine getirilmesi ile ilgilidir.
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Burada önemli olan çalışan kişilerin yaşamlarında büyük bir yeri kapsayan çalışma
ortamlarının, iş doyumu ve yaşam kalitesini etkileyip etkilememesidir (Avşaroğlu S., Deniz M.,
E., Kahraman A. , 2005). Doyumun sağlanmasında hem yaptıkları işe karşı öz yeterliliklerinden
aldıkları tatmin duygusu hem de yöneticileri ile ilişkilerinin sağlam bir yapıda olması bu düzeyi
artıracaktır. Aksi durumda çalışanlar stres ve tükenmişliğe sebep olacak hal ve tavır
geliştirebilirler. Bir çalışanın iş talebi ile kendini ifade etme fırsatı bulamazsa ve gereken desteği
göremezse, çalışan kişinin işinde stres altında kalmasına neden olabilecek tükenmişliğe
dönüşebilmektedir (Çokluk, 2000).
İşe duyulan isteğin çalışanlar üzerindeki etkileri ile ilgili yapılan araştırmalarda bunun çalışma
ortamında pozitif bir geri dönüş olduğu ortaya çıkmıştır. Psikolojik açıdan değerlendirildiğinde
faydaların küçük ve büyük orandaki etkileri de ortaya çıkmış ve bunun için Çevik ve Korkmaz
(2014), aşağıdaki tabloda bu faydaları sıralamışlardır.
Tablo 1. İş Tatmininin Mikro ve Makro Açıdan Sağladığı Faydalar (Çevik ve
Korkmaz, 2014).
Mikro Açıdan Faydaları

Makro Açıdan Faydaları

İşletme kaynaklarının etkin kullanılması,  İş tatmini dolayısıyla yaşam tatmini
Yüksek bireylerden oluşan bir toplum
 Verimliliği artırması,
meydana gelmesi,
Huzurlu bir çalışma ortamının oluşması,
 İstihdam politikalarının öneminin
 İş gören ve işveren arasında güvene
artması,
dayalı bir anlayışı hâkim kılması,
Toplumda yaşam doyumu yüksek olan
 Faaliyetlerde kalitenin artması,
insanlar dolayısıyla güven ortamının
 Maliyetleri azaltması ve kârlılığı
sağlanması,
artırması,
 İşletmelerin kârlılığının artması ile
 İşletmeye rekabet avantajı katması.
devletin vergi gelirlerinin artması
Berry, L.M., (1997), “Psychology at Work”, McGraw Hill Companies Inc., San
Francisco, s. 125.
İşe olan doyum ve mesleğe bağlılıkla ilgili çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bununla ilgili yapılan
araştırmaların eğitimle ilgili kısmının büyük bir çoğunluğunu öğretmenlerin işe ve yönetime ait
düşünceleri oluşturmaktadır. Bunlardan biri de Eğinli’nin (2009) yapmış olduğu çalışmadır.
Gösterilen tabloda iş doyumunu etkileyen birden fazla faktör olduğu gözlemlenmiştir. Bu
faktörlerden hangisinin çalışanlar üzerinde daha fazla, hangisinin daha az etkili olduğunu
belirlemek amacı ile yapılan testte sonuçlar şu şekilde sıralanmıştır (Eğinli, 2009).
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Tablo 2. İş Doyumu Önem Sırası (Eğinli, 2009)
İş doyumu- çalışma koşulları
İş doyumu- yönetim ve denetim anlayışı
İş doyumu- üst-ast ilişkisi
İş doyumu- işe karşı hassasiyet
İş doyumu- işten hoşlanma
İş doyumu- ücret
İş doyumu- çalışma hakları

Mean Rank

Önem Sırası

3,57
4,26
4,36
4,09
2,97
3,97
4,78

2
5
6
4
1
3
7

“Mean rank” tablosunda görüldüğü gibi çalışanların 1. derecede önem verdikleri faktör işten
hoşlanmadır. 2. çalışma koşulları, 3. ücret, 4. işe karşı hassasiyet, 5. yönetim ve denetim
anlayışı, 6. üst-ast ilişkisi ve 7. Önemli konu çalışma haklarıdır (Eğinli, 2009). Bu çalışmadan
da görüldüğü üzere genel olarak iş doyumunu belirleyen faktörlerin başında işten hoşlanma ve
bununla birlikte en önemli yedi kriter belirlenmiştir. Sıralamada en önemli görülen
maddelerden yönetim ve denetim anlayışı, ast-üst ilişkisi yine sıralamanın başlarında
gelmektedir. Bu bakımdan her ne konumda çalışan olursa olsun, çalışan ile yönetici arasındaki
ilişki, iş doyumunu etkilemekte ve yöneticilerin davranışları çalışanlarının motivasyonları
üzerinde rol oynamaktadır.
3.YÖNTEM
3.1 Araştırma Yöntemi
Bu araştırmada nitel araştırma modelinden yararlanılmıştır. Nitel araştırmalar, gözlem yaparak,
görüşmeleri kaydederek, dokümanları analiz ederek ve veri toplayarak olayları tıpkı doğal
ortamında olduğu gibi gerçekçi bir bakış açısıyla ve bir bütün halinde ortaya koyarak yapılan
araştırma yöntemi olarak tanımlanabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Bir başka tanımıyla diğer
disiplinleri de içerisine alarak bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşan, yapılacak araştırmanın
problemini yorumlayarak ortaya koyan bir yöntem olarak gösterilir. Üzerinde araştırma yapılan
olgu ve olaylar kendi bağlamında ele alındığından insanların onlara yükledikleri anlamlar
açısından yorumlanabilir (Altunışık ve diğerleri, 2010). Bu konuda Özdemir (2010), nitel
araştırmaların insanın kendi sırlarını çözmesinde ve toplum içindeki sınırlarının derinliklerini
keşfetmesine yardım eden bir yeniden üretme yolu olduğunu dile getirmiştir. Nitel
araştırmacılar olayları bağlamı içerisinde incelerken onun dilini kullanırlar. Bunu yaparken de
sorun olarak gördükleri olguları, içinde bulundukları değerler sisteminden farklı görerek, ayrı
tutarak analiz etmek yerine ve bu ilişkileri kendi doğal ortamında yorumlayarak anlamlarını
ortaya çıkarmaya çalışırlar (Neuman, 2012). İşte bu sebeple araştırmada ortaya çıkarılması
hedeflenen sonuçların incelenmesinde yine nitel araştırma yöntemlerinin kullanılmasının
sebebi olarak karşımıza çıkar. Okul yöneticilerinin tutum ve davranışlarının personellerin
gözünden değerlendirilmesi niteliksel bir açıklama ile ele alınabilir.
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3.2 Araştırma Deseni
Araştırma betimsel bir çalışma olup nitel araştırma yönteminin olgu bilim deseninde
gerçekleştirilmiştir. Olgu, olayların dayandığı neden ya da bu olayların sebep olduğu sonuç
olarak tanımlanabilir. Olgu bilim ise bu çerçevede, bireylerin yaşantılarını, algılarını ve bir
olguya yüklediği anlamları tecrübeleriyle açıklayarak olguları kavramlar ve temalar
çerçevesinde doğrudan alıntılarla, görüşme, gözlem, yazılı metinlerle incelenmesidir
(Kocabıyık, 2015). Olgu bilimin veri kaynakları, araştırmanın çalışmak istediği konuya ilişkin
olguyu tecrübe eden ve bunu anlatabilecek kişiler ya da gruplardır (Yıldırım ve Şimşek, 2013).
Creswell (2013)’e göre; bir olgu bilim çalışması; bireylerin bir kavram ya da olgu hakkında
yaşadıkları deneyimlerini anlamlandırarak nitel araştırma yaklaşımı ile açıklamasıdır. Olgu
bilimsel bir çalışma, insanların yaşamış oldukları olaylara ve bu olaylardan edindikleri
tecrübelerin betimlenmesine odaklanan bir araştırmadır. Bu durumda asıl hedef, bir kimsenin
yaşanmış deneyimlerine ilişkin olayların özünü ortaya koymaktır (Creswel, 1998; Patton, 1990,
akt: Günbayı, 2019).
Çalışmada okullarda görev alan yardımcı personellerin yöneticilerle iletişimi ve bu iletişimin
görevlerine etkisi ile ilgili görüşlerinin incelenmeye çalışılması araştırmanın olgu bilim
desenine uygun olduğunu göstermektedir.
3.3 Çalışma Grubu
Bilimin temel özelliğinin, bilinmeyen olay ve olguların çeşitli yöntemlerle araştırılması ve
araştırma sonuçlarının toplumun kullanımına sunulması olduğunu savunan Baltacı (2018), her
bilim dalının kendi alanı ile ilgili araştırma yöntemlerine sahip olduğunu söylemiştir. Nitel
araştırmalar genellikle az sayıda örneklemlerle yürütülür. Nitel örneklemler bazen küçük bir
grubu kapsayabilirken bazen de tek bir kişi ile yürütülebilir. (Strauss ve Corbin, 2014, akt:
Baltacı, 2018). Bu sebeple çalışma için nitel araştırma yöntemlerinden amaçlı örneklem
yöntemi seçilmiş ve maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Maksimum çeşitlilik
yöntemi, incelenen olay ve olgularla ilgili farklılıkları keşfetmek amacıyla bunları temalar
içinde tanımlamayı amaçlamaktadır (Neuman, 2014). Çeşitliliğin fazla olması ile ilgili oluşacak
sorunlar, maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılarak giderilebilir ve büyük farklılıkların
ortak özelliklerine bakılarak incelenen olguların benzer yönleri ortaya koyulabilir (Travers,
2001, akt: Baltacı, 2018). Maksimum çeşitlilik örneklemesindeki amaç incelenen olgu hakkında
en fazla bilgiyi edinmektir. Örneğin bu çalışmada maksimum çeşitlilik örneklemi için farklı
yapıdaki okullar belirlenmiş ve bu okullar içindeki farklı statülerde bulunan örneklemler
seçilmiştir.
Çalışmada konu ile ilgili yapılan görüşmelerde Tokat ili, Erbaa ilçesi, ilkokul ve ortaokullarda
çalışan yardımcı personellerin görüşlerinden yararlanılmıştır. İlçe merkezinde bulunan devlet
okulları ve özel okullara ulaşılmıştır. Hedeflenen çeşitliliği sağlamak için hem ilkokul hem de
ortaokulda çalışan personellerin katıldığı çalışmada yaş sınırlaması gözetilmeksizin her
cinsiyetten çalışan ile görüşülmüştür. İlçe merkezde bulunan toplam 14 okulda çalışan temizlik,
güvenlik ve yemek hizmetleri başta olmak üzere diğer hizmetliler ile görüşme sağlanmıştır.

1005

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES & HUMANITIES
18-19 Sep, 2021
MUŞ-TURKEY
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https:// www.ispecongress.org/
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

Katılımcı
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13
K14
K15

Tablo 3. Katılımcılara Ait Demografik Bilgiler
Cinsiyet
Yaş
Mesleki Kıdem
Erkek
57
10 Yıl
Erkek
41
11 Yıl
Erkek
43
25 Yıl
Erkek
57
27 Yıl
Erkek
51
23 Yıl
Kadın
44
5 Yıl
Erkek
54
6 Yıl
Kadın
53
3 Yıl
Kadın
47
5 Yıl
Erkek
60
2 Yıl
Erkek
62
26 Yıl
Kadın
36
1 Yıl
Kadın
42
5 Yıl
Kadın
39
2 Yıl
Erkek
49
7 Yıl

Çalıştığı Birim
Temizlik
Temizlik
Yazı İşleri
Onarım
Onarım
Temizlik
Yazı İşleri
Temizlik
Temizlik
Güvenlik
Onarım
Temizlik
Diğer
Güvenlik
Temizlik

3.4. Araştırmacının Rolü
1. araştırmacı daha öncesinde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda öğretmen olarak görev
yaptıktan sonra 2013 yılı itibariyle akademisyen olarak mesleki yaşamını sürdürmektedir.
Gerek öğretmen iken gerekse akademisyen iken öğretmenlik mesleği ile ilgili düşüncelerin
zaman içerisindeki değişimine tanıklık eden araştırmacı bu çalışmayı yapmaya karar vermiştir.
2. araştırmacı lisans ve yüksek lisans eğitimini farklı üniversitelerde aldığı için birçok
akademisyen ile çalışma olanağı bulmuştur. Lisansüstü eğitiminin ilk aşamasında öğrendiği
bilgilerini ve ders öğretmenleri olan akademisyenlerin çalışmalarını örnek alarak akademik
hayatına devam etmektedir. Aynı zamanda çeşitli okullarda çalışmış biri olarak okullardaki
eğitim faaliyetlerinin yanı sıra eğitimi etkileyen diğer unsurları da gözlemleme olanağı
bulmuştur. Bunun bir sonucu olarak araştırma konusu olan personelin yöneticilere ve okula
karşı tutum ve davranışlarını inceleme gereği duymuştur.
3.5. Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırmanın verileri gerekli izinlerin alınması sonrasında yarı yapılandırılmış görüşme
formları ile oluşturulmuş ve okulun hizmet bölümünde çalışan personellere "Okulun
yöneticileri ile ne sıklıkla görüşürsünüz?", "Okul yöneticilerinin size göstermiş olduğu tutum
ve davranışlar çalışmalarınızı nasıl etkiler?" şeklinde açık uçlu sorular yöneltilmiştir. Bu sorular
araştırmacılar tarafından incelenerek ayrıca alan uzmanı bir akademisyenin görüşlerinden
faydalanılarak hazırlanmıştır. Söz konusu yarı yapılandırılmış görüşme türünde, görüşmeyi
yapan kişinin soruları önceden hazırlaması gerekir fakat görüşme sırasında soruları
cevaplayacak katılımcıya belirli noktalarda esneklikler sağlar. Gerekirse soruların yeniden
düzenlenmesine veya ilgili konu üzerinde tartışılmasına izin verir. Bu sayede katılımcıların da
yapılan araştırma uygulaması üzerinde söz sahibi olduğu bir ortam oluşmuş olur (Ergun, 2020).
Yazmaya ve doldurmaya dayalı testler ve anketlerdeki sınırlılığa göre esnek olması, belirli bir
konuda derinlemesine bilgi edinmeye yardımcı olur ve bu sebeple tercih edilir (Yıldırım ve
Şimşek, 2013).
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Yarı yapılandırılmış görüşmeler, tam yapılandırılmış görüşmeler kadar katı değildir. Diğer
taraftan yapılandırılmamış görüşmeler kadar ucu sonu belli olmayan esnekliktedir. Bu sayede
iki uç noktanın ortasında yer almaktadır. Araştırmacılara hem pratiklik hem de belirli sınırlar
sağladığı için çoğunlukla yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmaktadır (Altunay, Oral
ve Yalçınkaya, 2014).
Görüşmeler yazıya aktarılmadan önce ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmış olup her bir
katılımcıya ait numaralar verilerek sıralama yapılmıştır. Daha sonra veriler betimsel analiz
tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmada toplanan verilerden alıntılar yapılmıştır.
Görüşme, doküman metinleri ve gözlem notları doğrudan alıntılarla probleme ilişkin veriler
sunulmuştur. Betimsel analizde anlamanın ve sunmanın esas olduğunu söyleyen Günbayı
(2019), kimin ne söylediğini doğrudan alıntılarla yorum yapmadan vermenin, aynı zamanda
katılımcıların ilgili temadaki görüşlerinin toplandığı dokümanlarla ve gözlem notlarıyla
ilişkilendirilmesinin, araştırmanın iç geçerliliğini artıracağını dile getirmiştir. Görüşme
formlarının asıl uygulamasına geçmeden önce yöneticilere bilgilendirme yapılmıştır.
Çalışmanın verileri aşağıda verilen aşamalar halinde analiz edilmiştir:
1. Veriler görüşme sorularına göre sırasıyla analiz edilmiştir. Verilerin hangi temaya göre
organize edileceği tespit edilmiştir.
2. Verilerin tematik düzenlemesi yapılmıştır. Düzenlenmiş olan verilerin tanımlanması
gerçekleştirilmiştir ve gerek duyulan yerlerde yapılan tanımlamalar doğrudan alıntılar
kullanılarak desteklenmiştir. Bu gereksiz tekrarlamalara düşülmemeye önem gösterilmiş,
böylece verilerin okunabilir ve anlaşılabilir olarak tanımlanması sağlanmıştır.
3. Son aşamada, bulgular açıklanarak neden sonuç ilişkileri kurulmaya çalışılmıştır.
4. BULGULAR
Sorulan sorulara verilen cevaplara göre araştırmadan elde edilen bulgular belirli bir sıra ile ele
alınmıştır. Okul yöneticilerinin tutum ve davranışlarına göre personellerin görüşleri aşağıdaki
gibi sıralanmıştır. Bu sıralamalar temalar halinde ele alınmış ve sorular ayrı şekilde
incelenmiştir.
Tablo 4’te personellerin okul yöneticileri ile görüşme sıklıkları ele alınmış ve bu sıklıkları
değerlendirmeleri istenmiştir.
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Tablo 4. Personellerin Okul Yöneticileri ile Görüşme Sıklıkları
Tema
f
%
Örnek Cümle
“Okulun herhangi bir ihtiyacı olursa, boya,
“Okul
temizlik yapılacaksa, bir malzeme alınacaksa
yöneticimle
7
47
görüşürdük. Milli Eğitim’e gidecek evrak, dosya
gerektiğinde
olursa götürürdük. Ne buyurursa yapardık. O
görüşürüm”
kadar.” (K 11)
“Okulun yöneticileri ile her gün görüşürüm, her
yirmi dakikada bir olacak şekilde. Bunun dışında
“Okul yöneticim
işleri olduğunda çağırırlar. Ben eski bir çalışan
ile her gün
5
33
olduğum için bir şey söylemek istediklerinde
görüşürüm”
bana söylerler ben de diğer çalışanlara
söylerim.” (K 13)
“Okul
“Çok sık görüşüyorum. Bazen tatil zamanlarında
yöneticimle
3
20
bile kendisini görüyorum.” (K 4)
sıklıkla
görüşürüm”
Tablodan çıkan bulgulara göre personeller okul yöneticileri ile her gün, sıklıkla veya gerektikçe
görüşme sağlayabilmiş, hiç görüşme sağlayamadığını söyleyen bir katılımcı olmamıştır. Bu
bilgilere göre gerekli oldukça görüşme sağlayan personel sayısı daha fazladır. Bir diğer
katılımcı bu durumu şu şekilde ifade etmiştir:
“Müdür Bey her zaman gelir, görüşürüz. Durumlardan dolayı bir hafta birimiz, diğer hafta
birimiz gidiyoruz.” (K 12, Ocak 2021)
Araştırmanın ikinci sorusunda okul yöneticilerinin personellere tutum ve davranışları ile ilgili
düşünceleri sorulmuş ve bununla ilgili çeşitli yanıtlar alınmıştır. Genel olarak olumsuz bir
etkileri olmadığını dile getirmiş ve bunun sebeplerini çeşitlendirmişlerdir.
Tablo 5. Okul Yöneticilerinin Personellere Karşı Tutum ve Davranışları
Tema
f
%
Örnek Cümle
“Profesyonel olarak da motive etmek için de bir
“Tutum ve
güler yüz bizim için yeterli. Onlar öyle olunca biz
davranışları iyidir
daha mutlu oluyoruz, daha motive oluyoruz.
13
87
ve beni motive
Sıklıkla bu şekilde devam eder ve ben bu
eder”
durumdan memnunum.” (K 6)
“Çoğunlukla
iyidir, bazen
problemler
yaşanır”

2

13

“Genelde olumlu şekilde etkiler. Olumsuz
olduğunda işimizi etkilemez ama moral ve
motivasyon bozukluğu olur.” (K 7)

Okul yöneticilerinin personellerine karşı tutum ve davranışları genel itibari ile olumlu yöndedir.
Ancak bazı katılımcılar her zaman iyi olduğunu dile getirirken azınlıkta olan katılımcılardan
bazıları olumsuz durumlar olsa bile işlerine yansıtmadıklarını söylemişlerdir:
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“Yüzdeliğe vurduğumuzda %90 iyi, %10’luk kısımda illaki sıkıntılar olabiliyor. O da
hallediliyor. İşimiz icabı o tür sorunlardan geçiyoruz. Çoluğumuz çocuğumuzun ekmeği için
devam ediyoruz.” (K 2, Ocak 2021)
Okulda çalışan personellerle yapılan toplantıların sıklığı ve kendilerinin fikirlerinin sorulup
sorulmadığı konusunda katılımcıların büyük bir çoğunluğu bu tür toplantıların yapıldığı
yönünde cevap vermişlerdir. Bunun yanı sıra çok sık toplantı gerçekleştirenler olduğu gibi
ihtiyaç halinde yapıldığını söyleyenler de olmuştur. Katılımcılardan iki tanesi de belirli
sebeplerden dolayı katılamayacaklarını söylemişlerdir.
Tablo 6. Personel-Yönetici Toplantılarının Sıklığı ve Fikir Alışverişi
Tema
f
%
Örnek Cümle
“Sene başında toplanılır, kaç adam varsa
“Gerektikçe toplantı
herkes kendi katından sorumludur. Yeni
yapılır ve
10
67
bir arkadaş geldiği zaman yılın başında
düşüncelerime yer
görev dağılımı yapılır. Herkesin görevi
verilir”
farklı olur.” (K 15)
“Evet, tabii ki bizim de görüşlerimize yer
verilir. On beş günde, ayda bir toplantı
“Sıklıkla toplantı
yapılır. Bizim fikirlerimizi de sorarlar.
yapılır ve
Eksiğimiz, noksanımız, ihtiyacımız var
3
20
düşüncelerime yer
mı diye. Evde bir ihtiyacımız olsa bile
verilir”
idareci amirlerimiz bize sorarlar bir
ihtiyacınız var mı diye. Okuldaki
alışverişlere de onlar bakıyorlar.” (K 5)
“Yapılır ama
katılamam”

2

13

“Hayır, öğretmenlerle, diğer arkadaşlarla
toplantı yapılır. Ben işim gereği
güvenlikte olduğum için katılamam.
Onun dışında benimle ilgili bir şey olursa
çağrılırım. Bana tavsiye verirler.” (K 10)

Genel olarak ele alındığında personellerin okulun bir çalışanı olarak toplantılara katıldığı ve
görüşlerinin alındığı tespit edilmiştir. Bununla ilgili bir diğer katılımcının görüşü şu şekildedir:
“Benim zaten idaremden en memnun olduğum konu da budur. Toplantı yapıldığında bize de
sorarlar düşünceniz nedir, ne yapabiliriz diye. Ortak bir karar vermede anlaşırız. İdare bizim de
düşüncelerimize yer veriyor o anlamda. Saygımız karşılıklı.” (K 6, Ocak 2021)
Katılımcılara sorulan bir diğer soru ise okul içinde ve okul dışında bir problem olduğunda bunu
direkt olarak yöneticileri ile paylaşıp paylaşamayacakları ile ilgilidir. Katılımcılar okul içinde
de okul dışında da rahatlıkla görüşebildiklerini, herhangi bir aracıya gerek kalmadan bizzat
kendilerinin gidip konuşabildiklerini söylemişlerdir. Fakat bazı katılımcılar azınlıkta olsalar da
çekinebildiklerini dile getirmiş ve mümkün olduğunca az iletişim sağladıklarını
vurgulamışlardır.
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Tablo 7. Okul İçinde veya Dışındaki Sorunlarda Okul Yöneticisinin Personeline
Karşı Tavrı
Tema
f
%
Örnek Cümle
“Kişinin kendisine bağlı olarak değiştiğini
“Okul içinde ve dışında
düşünüyorum. Ben hiçbir zaman atılgan
olan problemlerimi dile
değildim. Çok çekingen bir insandım.
13
87
getiririm fakat bazen
Kişisel olarak zamanla bunu atlattım.
çekimser davranırım”
Sonrasında problemimi çok rahatlıkla
anlatabildim.” (K6)
“Diyelim ki bir şey olursa ben direkt müdüre
“Okul içinde ve dışında
haber veriyorum. Bununla ilgilenirler. Bana
olan problemlerimi
2
13
düşen görevimi yaparım, bunu haber
rahatlıkla dile getiririm”
veririm.” (K10)
Verilen cevapların içerisinde problemi kendi aralarında çözen personeller de bulunmaktır. Bir
katılımcı şu vermiştir:
“Kendi içimizde bir karışıklık çıkarsa, iş arkadaşlarımızla anlaşamazsak müdüre intikal ediyor.
Anlaşırsak hiçbir zaman müdüre bildirmeyiz. Görüşmelerimizde aracıya gerek kalmadan
müdür ile direkt görüşebiliriz.” (K 4, Ocak 2021)
Soruların içerinde bulunan “Okulun bir parçası olduğunuzu düşünüyor musunuz?” ve “Okulda
çalışmaktan memnun musunuz?” sorularına tüm katılımcılar olumlu yanıt vermiş, okulun bir
parçası olduklarını ve okulda çalışmaktan memnun olduklarını söylemişlerdir. Katılımcıların
vermiş olduğu cevaplardan örnekler aşağıda şu şekilde sıralanmıştır:
“Okulda çalışmaktan memnunum, seviyorum, çocukları da seviyorum.” (K9, Ocak 2021)
“Tabii ki oranın bir parçası olduğumu düşünüyorum. Çalışıyoruz bir aile gibiyiz. Sadece
işverenin değil de çalışanın da yeri, ortak paydamız bizim orası. Biz orada ekmek yiyoruz onlar
da oradan yiyorlar.” (K8, Ocak 2021)
“İnanın öyle bir düşünüyorum ki tatil günlerinde bile okulun açık olmasını isterim. Bir anne
olarak da düşünüyorum. Biz bir aileyiz orada.” (K6, Ocak 2021)
5. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışmadan çıkan sonuçlara bakıldığında okulda çalışan personellerin genel anlamda okulda
çalışmaktan memnun oldukları görülmüştür. Yöneticilerin anlayışlı olmaları, çalışanlarını
motive etmeleri ve çalışanlarını okulun bir parçası olarak görmeleri üzerine personeller de
işlerini daha özverili bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirtmişlerdir. Motivasyonun çalışma
hayatına olumlu etkileri olduğu ile ilgili birçok çalışma da bu sonucu ortaya çıkarmıştır
(Ersözlü, 2012; Gözüm, 2017; Toker, 2008). Elde edilen bulgulara göre bir diğer önemli
noktanın da çalışanların büyük bir çoğunluğunun orta yaşın üzerinde olması ve buna rağmen
çalışmaya devam etmek istemeleridir. Bu da çalışanların işlerini severek yaptıkları ve herhangi
bir zorlama olmadan kendi iradeleri ile çalışmaya devam ettiklerini göstermektedir (Oran,
Güler ve Bilir, 2012). Okulun yöneticileri ile sıklıkla görüştükleri sonucu ortaya çıktığı için
personeller sıkıntılarını ya da önerilerini rahatlıkla dile getirebilmişlerdir. Bu da okul içerindeki
çalışma verimlerini ve işin yapılma hızını artırmıştır. Çalışma alanlarından temizlik biriminde
çalışanlar sayıca daha fazla çıkarken, onarım ve bakım da bir diğer önemli çalışma kolunu
oluşturmuştur.

1010

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES & HUMANITIES
18-19 Sep, 2021
MUŞ-TURKEY
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https:// www.ispecongress.org/
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

Katılımcıların çoğunluğunun erkek olması, beden gücüne dayalı bir çalışma kolu olduğunu ve
kalorifer gibi işlerde çalışanların çoğunlukla erkeklerden oluştuğunu göstermiştir.
Yönetici ve personel, resmi bir ilişkinin yanında insani olarak birbirlerini destekler nitelikte
davranışlar da sergilemektedirler. Gerek okul içinde gerekse okul dışında herhangi olumlu ya
da olumsuz durumlarda yönetici ve personel arasında empati odaklı davranışlar sergilenmiş ve
ast-üst ilişkisi değil eşitlik ilkesi ile karşılıklı saygı çerçevesi içinde bir ilişki sergilendiği
görülmüştür.
Temizlik, güvenlik, yemek servisi, yazı işleri, bakım ve onarım gibi temel dallarda okulun
düzen ve huzurunu sağlayan personeller okul ile uyumlu olduklarını söyledikleri için
çalışmaktan gayet memnun olduklarını dile getirmişlerdir. Diğer taraftan kendilerine bir
personel olarak neler tavsiye edecekleri sorulduğunda okuldaki personel sayısının artırılması
ve gelecek kişilerin yapacakları işi küçümsememelerini istemişlerdir (K4, K5, Ocak 2021).
Sonuçları maddeler halinde sıralamak gerekirse:
a. Personeller okulun vazgeçilmez bir parçasıdır ve motive edildiklerinde, yönetim ile daha sık
konuştuklarında daha verimli çalıştıkları ortaya çıkmıştır.
b. Okul idarecileri ile personellerin aracı olmadan direkt olarak fikir alışverişinde bulunmaları
işin hızını ve kalitesini artırmıştır.
c. Personel sayısı yeterli sayıda olursa çalışanların verimliliğinde artış görülecektir.
d. Personel olarak seçilecek kişilerin yapacak oldukları işe saygı göstermeleri ve işlerini
küçümsememeleri adına bir bilgilendirme toplantısının yapılması, olası yanlış anlaşılmaların
önüne geçecektir.
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ABSTRACT
Many organizations indicate a rise in the number of employees seeking mental health
assistance, indicating that mental health problems are widespread among the working
population. Indeed, the increasing incidence and severity of mental health problems in
workplace settings has prompted some to proclaim a workplace mental health crisis. This study
investigates the effects of emotional intelligence (EI), depression, anxiety and stress (DAS) on
work-life balance (WLB) among military officers. In order to collect the primary data, a selfstructured questionnaire was employed, and descriptive statistics, Smart-PLS, and SPSS 22.0
version were used. Using a sample of 995 officers from all army camps in Malaysia, analysis
showed that the three dimensions of emotional intelligence; others ’emotion appraisal (OEA),
regulation of emotion (ROE) and use of emotion (UOE) has a significant positive relationship
with work-life balance while self-emotion appraisal (SEA) was found not to show a significant
relationship. In addition, the variables depression, anxiety and stress showed a significant
negative relationship with work-life balance. The findings of this study may be useful in the
development of theories. Furthermore, in this relatively unexplored research field, it is expected
that this work will generate greater intellectual interest in investigating how EI and DAS might
influence WLB. Results will assist military personnel, employers, and organizational
researchers better understand WLB and develop better solutions to WLB and mental health
problems in the military.
Keywords: Emotional intelligence, depression, anxiety, stress, work-life balance
INTRODUCTION
As a result of globalization and growing living standards, the work-life balance of working
professionals has become a major issue (WLB). An individual's personal and professional lives
cannot be balanced.
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Work-life balance is defined as an individual's ability to meet work and family commitments,
as well as extra responsibilities and activities outside of work. This disparity exposes them to a
variety of mental and emotional issues, which have an influence on their competency and
performance (Chauhan et al., 2020). While juggling the responsibilities of job and family in
order to achieve success, it can be exhausting and stressful, leading to heart attacks, high blood
pressure, PCODs and even cancer (Pradhan, 2016). Emotional intelligence, as defined by
Salovey and Mayer (1990), is a subset of social intelligence that involves the ability to assess
one's feelings and emotions and utilize this information to influence one's thoughts and actions.
Individuals who have better work-life balance are more productive, which helps both the
organization and the employee (Shylaja & Prasad, 2017).
LITERATURE REVIEW
Relationship Emotional Intelligence and Work-Life Balance
A person's emotional intelligence is their ability to manage and use their emotions in a balanced
and appropriate manner. When it comes to developing soft skills, cognitive integration with
emotional intelligence is essential (Baker et al., 2019; Baker et al., 2020). In the organizational
environment, EI and WLB are two critical concepts (Chauhan et al., 2020). Compared to those
with low EI, Shelar (2016) observed that those with greater EI had superior WLB. It was
mentioned by Gupta (2016) that persons who have a high emotional intelligence (EI) would be
promoted in their organizations and tend to create excellent interpersonal relationships at work,
which improves their quality of life at work as well. EI will improve individual and
organizational performance, according to Money and Peter (2014). Other factors include
employee productivity and work-life balance (WLB), along with interpersonal interactions both
within and outside of an organization. EI affects employee motivation, retention, and growth.
According to Sharma (2014) and Koubova and Buchko (2013), EI was a significant factor in
maintaining a good personal life and a high level of professional performance among employees
with high EI. They also claimed that life events are important in the formation of EI, which
impacts WLB.
Depression, Anxiety, Stress and Work-Life Balance
It is more common for people who are depressed to spend time alone, and to avoid other people.
They are also less likely to engage in leisure activities (Ismail et al., 2018). A study by Takom
et al. (2016) revealed that anxiety and depression had six (6) symptoms, including sleep
disturbances, anger and anxiety as well as weeping and an expectation of something bad and
unpredictable. When people can't handle high amounts of stress, they have trouble controlling
their emotions. An imbalance between work demands and resources, and employee capabilities,
leads to stress, which manifests itself in cognitive and physical behaviors (Baker et al., 2020).
According to Bakshi and Vyas (2015), work-life conflict increases when the border between
work and home blurs, leading to mental stress, melancholy, anxiety disorder, and premature
ageing. Numerous studies have demonstrated that stress has a detrimental influence on worklife balance (Ujwala, 2018). In contrast, people with lower levels of sadness and anxiety enjoy
a better quality of life (Knuth et al., 2016; Vasilopoulou, et al., 2016). Researchers found that
those with high levels of stress and depression have the lowest quality of life (Knuth et al.,
2016). There is evidence that those who do not have control over their surroundings at work
and at home are more likely to suffer from sadness and anxiety.
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Concept and Theory
Intrapersonal and interpersonal intelligences were divided into two groups by Gardner (1993)
to present the Multiple Intelligence Theory. When it comes to intrapersonal intelligence, it's the
capacity to take care of oneself and preserve self-esteem, while interpersonal intelligence is the
ability to handle other people's emotions. As a result, work-life balance is affected
(Weinzimmer et al., 2017). Beck (1967) presented Beck's Cognitive Depression Theory, which
addressed psychological depression's core principles. Psychiatry describes the origins of
depression in terms of three key psychological concepts: self-perception, experience, and a
pessimistic and unrealistic view of the future. Individuals with depression, according to Beck
(1967), are prone to self-blame, resulting in emotional disturbances that contribute to selfanxiety. Other factors that contribute to anxiety and depression include interpersonal
connections, the load of responsibility, the stress of managing time, the surroundings, financial
status, and sense of security (Salleh & Kadir, 2014). Disabilities in physical and cognitive
function, limitations in everyday life and failure to fulfil past responsibilities in the family and
community or job are the primary causes of depression and anxiety (Vasilopoulou et al., 2016).
MATERIALS AND METHOD
Sampling and Procedures
A total of 995 soldiers and officials from the Malaysian Army were surveyed using the
quantitative exploration approach. A survey questionnaire was distributed to members of every
ATM corps and regiment in Malaysia, who will be assembled in designated camps. PLS and
SEM were used to do an inferential analysis.
Instrument of Study
Researchers used Wong and Law Emotional Intelligence Scale (WLEIS), a questionnaire
designed by Wong and Law (2002) with 16 items to measure respondents' emotional
intelligence. The decision of this survey is based on its high reliability, α= 0.947, which makes
it an excellent choice. DASS-21, a Malay language version of the Depression, Anxiety, Stress
Scales (DASS-21), was used to measure depression, anxiety, and stress (DAS) in this study
(2018). Seven questions address each variable in the DASS-21 questionnaire, which has a high
reliability score of = 0.882. In addition, a survey instrument, including seven questions given
by Omar (2013) has been used to measure the balance between work and life. With a Cronbach
Alpha score of 0.945, the survey also showed a good level of internal consistency dependability
(Omar et al., 2013). There were five possible responses for each instrument, ranging from 1 =
strongly disagree to 5 = strongly agree on the Likert Scale estimate approach.
DATA ANALYSIS AND RESULTS
Demographic information
Over 1400 members of the military were surveyed at seven military bases across Malaysia, and
995 questionnaires were returned with an overall response rate of 71.1 percent. There were
more male respondents than female respondents (91.8%), as seen in Table 1. (8.2 percent).
There were 43.9 percent of responders between the ages of 21 and 30 years old, and another 31
to 40 years old (42.4 percent). Table 1 reveals that the majority of respondents are ethnic Malay
(81.2%), Muslim (87.1%), and married (66.8 percent). Malaysian Certificate of Education
(SPM) is the greatest degree of schooling for over half of respondents (51.4 percent).
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The majority are Lance Corporal - Corporation (Junior Non-commissioned Officers) (30.6%),
11-20 years old (41.1%), and earn RM3000 or less.
Table 1. Demographic summary of respondents (N = 995)
Variable
Frequency (%)
Gender
Male
913 (91.8)
Female
82 (8.2)
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Age in Years
<20 years old
21-30 years old
31-40 years old
41-50 years old
>50 years old

53 (5.3)
437 (43.9)
422 (42.4)
72 (7.2)
11 (1.1)

Race
Malay
Chinese
Indian
Sabah/Sarawak ethnic
Others

808 (81.2)
11 (1.1)
14 (1.4)
145 (14.6)
17 (1.7)

Religion
Islam
Kristian
Buddha
Hindu
Others

867 (87.1)
103 (10.4)
10 (1.0)
12 (1.2)
3 (0.3)

Qualification
SRP/PMR
SPM
STPM/Diploma
Degree
Master/PhD

81 (8.1)
511 (51.4)
76 (7.6)
260 (26.1)
67 (6.7)

Status
Single
Married
Divorced

317 (31.9)
665 (66.8)
13 (1.3)
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Rank
Recruit/Private
Lance Corporal - Corporal (Junior NCO)
Sergeant - Warrant Officer Class 1 (Senior
NCO)
Lieutenant to Captain (Young Officer)
Major (Field Officers)
Lieutenant Colonel to General (Senior
Officers)
Service
<6 years old
6-10 years old
11-20 years old
21-30 years old
>30 years old
Salary
<RM3000
RM3000-RM5000
RM5001-RM7000
>RM7000
NCO: Non-Commissioned Officer

200 (20.1)
304 (30.6)
116 (11.7)
197 (19.8)
155 (15.6)
23 (2.3)

346 (34.8)
197 (19.8)
409 (41.1)
30 (3.0)
13 (1.3)
472 (47.4)
317 (31.9)
155 (15.6)
51 (5.1)

Measurement model
Partial Least Squares (PLS) were used to analyze the measurement (outer) and structure (inner)
models (Henseler et al., 2009; Ringle et al., 2015). Data analysis in survey research is aided by
the PLS method frequently employed in social science research (Hair et al., 2017). Factor
loadings, composite reliability, AVE, discriminant validity, and Cronbach alpha were all used
to assess the model's reliability and validity. Convergent validity is ensured by items with a
high load on their associated variables.
It is acceptable to use goods with loads above the 0.5 cut-off value (Hair et al., 2011). We
removed those components that were below 0.5. Both the Cronbach alpha coefficients (α) and
composite reliability of the variables all exceeded an acceptable cutoff value of 0.70. Similar
to this, the calculated average variance (AVE) is also larger than the 0.5 cutoff point (refer to
Table 2). A CR and Cronbach's alpha greater than 0.70 was found in all constructs (Fornell &
Larcker, 1981; Nunnally & Bernstein 1994).
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Table 2. Results of reliability, convergent and discriminant validity analysis of all scales.
Cronbac
Anxi
Stres UO WL
h’s
Depr. OEA ROE SEA
AVE CR
ety
s
E
B
Alpha
0.60 0.90
Anxiety
0.867
0.776
2
0
Depress 0.67 0.92
0.901
0.701 0.818
ion
0
4
0.67 0.86
OEA
0.758
-0.173 0.82
3
0
0.141
0.65 0.88
ROE
0.828
-0.266 0.534 0.812
9
5
0.218
0.68 0.86
0.82
SEA
0.768
-0.244 0.539 0.703
3
6
0.208
6
0.64 0.90
0.80
Stress
0.863
0.725 0.786
0.19
7
1
0.151 0.285
4
9
0.60 0.85
0.70
0.7
UOE
0.782
-0.300 0.605 0.670
0.25
5
9
0.247
8
78
4
0.75 0.95
0.40
0.4 0.8
WLB
0.945
-0.334 0.378 0.424
0.32
3
5
0.256
5
72
68
3
OEA: Others’ emotion appraisal, ROE: Regulation of emotion, SEA: Self emotion Appraisal,
UOE: Use of emotion, WLB: Work Life Balance
Discriminant validity is established when an item has the highest load on its own variable. This
criterion met the requirements for discriminant validity when the item loads the most on its own
item, as was the case with the Fornell-Larcker criteria. Therefore, discriminant validity has been
established in the study's findings (refer to Table 2). All items have factor loadings that are
greater than 0.8 (p 0.01), whereas their factor loadings on random developments are less than
0.4.
Structural equation modelling
According to Figure 1, we have obtained at the final measurement model. The structural model
analysis may be shown in Table 3 and Figure 1. In addition, depression, anxiety, stress, and
work-life balance were found to be significantly correlated with the dimensions of EI (OEA,
ROE, and UOE) (β = 0.097, t-value = 3.091; β = 0.063, t-value = 2.078; β = -0.193, t-value =
5.053; β = -0.157, t-value = 2.244; β = 0.146, t-value = 2.193; β = 0.116, t-value = 2.542). All
of the hypotheses except H7 generated consistent results, therefore the researcher rejects the
null hypothesis. The relationship between SEA and work life balance (WLB) were not
significant (β = 0.232, t-value = 1.312), so we fail to reject the null hypothesis.
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Fig. 2. Structural model of EI, DAS and WLB
Table 3. Structural model analysis
Path
HtpRelationship
coefficients
Sig. level
Result
No.
statistics values
(β)
H1
Anxiety→WLB
-0.146
2.193
0.028
*
Supported
H2 Depression→WLB
-0.157
2.244
0.025
*
Supported
H3
Stress→WLB
-0.116
2.542
0.011
*
Supported
H4
OEA→WLB
0.097
3.091
0.002
*
Supported
H5
ROE→WLB
0.063
2.078
0.038
*
Supported
H6
UOE→WLB
0.193
5.053
0.000
***
Supported
H7
SEA→WLB
0.232
1.312
0.190
ns
Not supported
Notes: ***p < 0.001; **p < 0.01; *p < 0.05; ns: not significant at p > 0.05

R2
0.297

CONCLUSION
In today's globalized environment, EI looks to be a significant element for low attrition, high
productivity, and organizational commitment. It indicates that employees with a high EI have
a good WLB in their respective departments and offices. Employees' decision-making
processes are influenced by a perfect mix of emotions, intelligence, and state of mind, which
affects organizational commitment. Organizations need to better understand the impact of
work-family conflict on the workplace environment and how to deal with it. When it comes to
planning and decision-making, the employer plays a significant role. Employees might become
emotionally weak as a result of the previous poor decision.
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A person with a golden heart who never lacks for anything and is always willing to help people.
A specific and effective policy must be in place for both the organization and the person. In the
absence of adequate work-life rules, attrition rates, employee unhappiness, and
unproductiveness will grow. It's not enough to have WLB policies; organizations must
encourage employees to take advantage of them, which will promote a healthy work culture. If
they want to improve their decision-making skills, they should perform certain training
sessions.
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ABSTRACT
Educational programs that inculcate elements of leadership among students are very important
to help the development of student character optimally. Previous studies have shown that the
Professional Mukmin Program (PMP) implemented at the MARA Professional College (KPM)
has elements leadership. This study aims to measure the relationship between the role of PMP
module content and the role of lecturers on the formation of leadership character of students in
KPM. Quantitative analysis were performed using the SmartPLS path model. The study
subjects consisted of 140 students at KPM, Beranang. These subjects were chosen because they
are final semester students who have followed all the PMP modules. The results of the study
confirmed the content of the module and the role of the lecturer has acted as an important
predictor to the formation of the leadership character of the students. From a statistical
perspective, the findings of this study also confirm that the design of PMP has acted as an
effective predictor variable to the formation of leadership character of students in KPM. The
results of this study will be a yardstick for the evaluation of other factors that contribute to the
formation of leadership character of students in KPM in line with the objectives of the
implementation of PMP to produce professional Muslim students.
Keywords: Profesional Mukmin Program, module content, lecturer role, leadership
character, MARA Professional College.
INTRODUCTION
Educational programs in managing the development of student character is a very important
thing in an educational institution (Hilda, 2014; Kristiawan et al., 2019). Majlis Amanah
Rakyat (MARA) at the tertiary level through the MARA Higher Education Division (BPT) has
implemented the Professional Mukmin Program (PMP) at the MARA Professional College
(KPM) since 2016 (BPT MARA, 2016).
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Among the objectives of the implementation of PMP in KPM is to produce a generation of
professional mukmin with emphasis on the formation of Islamic leadership character of
students(BPT MARA, 2016). Leadership a process of influencing others so that they work
voluntarily towards achieving a common goal (Pardey, 2007; Robbins, 2003). Islamic
leadership encompasses the character of leadership in every Muslim individual (Razaleigh,
2015; Toor, 2008). Hadith of the Prophet SAW which means:
"Each of you is a leader, and each of you will be held accountable. A priest is a leader and will
be held accountable. A man is the leader over his family and he will be held accountable. A
woman is the leader over her husband's house, and she too will be held accountable. A slave is
also a leader over his master’s property and he will also be held accountable. Indeed, each of
you is a leader and each of you will be held accountable.
(Sahih al-Bukhari: 4789)
Therefore, this study is very important because it aims to see the effectiveness of the
implementation of PMP in MARA Professional College (KPM) in terms of the role of the
content of the PMP module as well as the lecturers who presented it on the formation of student
leadership character. (Muhammad et al., 2015; Xu et al., 2019).
LITERATURE
Highlights of the literature review show that a program module and curriculum are the most
important elements in the formation of student character (Nurmadiah, 2018). This is because
the curriculum and content of the program are the core in the implementation of a program
(Yusni & Zainab Hanina, 2013). While lecturers or teachers play a key role in delivering a
program designed for students (Kamarul Azmi & Noor Fadhlina, 2012; Triana, 2016). Past
studies have shown that there is a positive and significant influence of the role of teachers as
well as positive character on the formation of student character (Haryani et al., 2017; Nor
Adzimah et al., 2018)
A review of the literature on empirical evidence also found that, the effectiveness of the
implementation of a program is supported by the elements of the module content as well as the
role played by lecturers who deliver the content of the module (Md. Noor, 2012). Noor Azmi
et al. (2018) conducted a study on 412 respondents from among the trainees of the Malaysian
Armed Forces staff showing the relationship between training motivation and course content
is closely related to training transfer (Noor Azmi et al., 2018). Similarly, Md Noor (2012) study
conducted on a total of 62 adolescents who followed the "Tazkiyah al-Nafs Guidance Module"
(MBTN) showed that the module has a significant positive effect on the religion and resilience
of adolescents.(Md Noor, 2012). This proves that the content of the Profesional Mukmin
Program (PMP) modules is a key predictor variable (Azman & Nurul Inani, 2010; Muhammad
Rahimi, 2010; Musrifah, 2016; Noor Azmi et al., 2016).
A study by Freeks (2015) on the perceptions of 840 students at a college in South Africa found
that college lecturers (83.4%) reported having the third largest influence in student character
development and character building (Freeks, 2015). This is further reinforced by the perception
research of 353 students from two universities in Turkey which proved that the positive attitude
of teachers affects the personality of students as well as their character (Ulug et al., 2011).
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Past studies have shown that educators, lecturers or teachers are a key predictor variable in the
implementation of a curriculum program as well as shaping the character of students.(Ab.
Halim & M. Khairul Azman, 2010; Fatma Dewi, 2017; Freeks, 2015; Haryani et al., 2017;
Slavit et al., 2016).
The empirical findings are consistent with the theories that form the basis of this study, namely
Goal Setting Theory by Locke and Latham (1990). This is because this theory is underlying
conscious human behavior is based on purpose and goal (Locke, 1968; Locke & Latham, 2013).
This study also refers to the Theory of Social Learning by Wood and Bandura (1989) where
knowledge is acquired through direct observation, social interaction, experience and the
influence of external media (Bandura, 1977b; Wood & Bandura, 2011). According to this
theory, a student's behavior will be influenced by the observation of a model that performs a
certain behavior (Wood & Bandura, 2011). The above theoretical and empirical evidence has
been used as a basis in the construction of the conceptual framework of this study as shown in
Figure 1.
Dependent Variable

Independent Variables

PMP implementation
 Module Contents
 The Role of the Lecturer

Leadership Character

Figure 1: Conceptual Framework of the Study
Based on the conceptual framework above, the hypotheses that will be tested are:
H1: The content of the module has a significant relationship with the formation of students’
leadership character.
H2: The role of the lecturer has a significant relationship with the formation of students’
leadership character.
METHODOLOGY
This study was designed based on quantitative methods. Through this method, the researcher
will combine literature review and detailed interviews in the construction of the questionnaire.
While cross -questionnaire study is the main procedure of data collection of the study. This
study was conducted at MARA Beranang Professional College, Selangor (KPMB). This
institution was chosen because it is one of the main campuses of KPM in Malaysia. The first
step, the researcher has interviewed three coordinators and lecturers of Islamic Studies courses
which are the main modules of the Professional Mukmin Program (PMP). They have more than
10 years of experience and have implemented in -class and out -of -class modules since the
PMP was implemented at KPMB. The designed questionnaire was used in data collection
involving the final semester students totaling 220 people.
The questionnaire is divided into two parts. The first section was devoted to demographicrelated items containing six (6) items adapted from a questionnaire constructed by Noor Azmi
(2014). The items are related to the background of the respondents which includes gender, age,
previous schooling background, current educational institution, program being followed and
place of residence.
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The second part of the questionnaire is the items related to two constructs that represent two
independent variables namely the content of the PMP module and the role of the lecturer.
The PMP module construct has ten (10) items adapted from Noor Azmi (2014), Lukman
(2014), Azri (2016). It is based on Locke and Latham's Goal Setting Theory (Locke & Latham,
1990, 2019) the lecturer’s role construct contains fourteen (14) items adapted from Noor Azmi
(2014), Lukman (2014), Azri (2016), Jamilah (2017). It is based on Social Learning Theory
(Bandura, 1977a, 2001) a student’s behavior will be influenced from the observation of the
teacher as a model in learning (Wood & Bandura, 2011). The measurement scale used is a
Likert scale starting from “Strongly Disagree” (1), “Disagree” (2), “Neutral” (3), “Agree” (4)
and “Strongly Agree” (5).
The method of data collection is through online using google form. The total of final semester
students who have attended PMP is 220 , however, 150 students have answered the
questionnaire. Only 140 respondents were analyzed after the data cleaning process was
performed. Software SmartPLS package version 3.2.8 was used in analyzing the data obtained.
It is used to analyze factor validation, model fit, direct impact model testing as well as test
research hypotheses.(Chua, 2009; Henseler et al., 2016). The researcher has analyzed the level
of validity and reliability of the items of each construct, namely the content of the module, the
role of the lecturer and the character of leadership. Then a path analysis test was performed to
test the study hypothesis by evaluating the structural model based on the standard values of
beta (β), t (t) and R Square (R2) statistics. The value of (t> 1.96) indicates a significant
relationship value between the variables, while the value of R2 obtained from the test indicates
the strength of a relationship model. The value of R2 will describe the percentage influence of
the independent variable on the dependent variable. R2 values of 0.67 were categorized as
strong, 0.33 as moderate and 0.19 as weak (Chin, 1998; Henseler, 2010).
FINDINGS
Sample Profile
Table 1 shows the background of 140 respondents, the majority of them are female (70%),
while (30%) the respondents are male students. The majority of respondents (92.1%) were
between 17-20 years old while (7.1%) were between 21-24 years old. All respondents are final
semester students at MARA Beranang Professional College. A total of respondents (42.1%)
were students from the Diploma in Computer Science while (57.9%) were students from the
Diploma in Landscape and Hortriculture. The majority of respondents are students who stay in
dormitories (57.1%), while (30.8%) stay in rented houses and (12.1%) stay with their parents.
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Table 1 : Characteristics of Respondents and Profile of the Study Sample (N = 140)
Respondent Profile
Sub-Profile
Frequency
Percent
Male
42
30%
Gender
Female
98
70%
17-20 years
129
92.1%
Age
21-24 years old
10
7.1%
25 years and older
1
0.7%
SMK
104
74.3%
SMKA
13
9.3%
Background
SB
20
14.3%
Secondary school
SMJKC
1
0.7%
SMT
2
1.4%
100%
KPM
KPMB
140
Program
Residence

Note:
SMK
SMKA
SB
SMJKC
SMT
KPM
KPMB
DCS
DLH

DCS
DLH
College Dormitory
Rented house
Parents' House

59
81
80
43
17

42.1%
57.9%
57.1%
30.8%
12.1%

: National Secondary School
: National Islamic Secondary School
: Boarding School
: Chinese Secondary School
: Technical Secondary School
: MARA Professional College
: Beranang MARA Professional College
: Diploma in Computer Science
: Diploma in Landscape and Horticulture

Confirmatory Factor Analysis
Table 2 shows the findings of convergent validity and discriminant validity tests.These findings
prove that the level of validity of this measurement model is to meet the criteria of factor
exploration analysis set. The cross-weight value of each item in the study constructs ranged
from 0.591-0.82. Each construct obtained a value greater than 0.5. The Average Variance
Extracted (AVE) value for each construct ranged from 0.502 to 0.511. This confirms that each
study construct is able to explain the average variance change in the items evaluated (Fornell
& Larcker, 1981; Hair, 2018; Jorg Henseler et al., 2009, 2016).
Whereas the findings of the Fornell-Larcker test show that the value of √AVE diagonally is
greater than the correlation between the other constructs. This proves that these constructs have
reached the set discriminant validity standard, i.e. the √AVE value of a construct must be
greater than the correlation between other constructs (Barclay et al., 1995; Fornell & Larcker,
1981; Jorg Henseler et al., 2009, 2016).
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The Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT) test was conducted as a discriminant validity test of
each construct. The values for each construct ranged from 0.550 to 0.684. This meets the set
value which must not exceed 0.85 (Hair, 2018; Hair et al., 2014; Kline, 2016).
Table 2: Results of Convergent Validity and Discriminant Validity Tests
Number
Cross
AVE Fornell-Larcker test
of
Weighting
Items
KM
KI
PP

HTMT
KM

KI

Module
Content (KM)

5

0.612 0.821

0.511 0.715

Leadership
Character (KI)

10

0.591 0.783

0.502 0.474 0.708

Role of
Lecturer (PP)

7

0.671 0.812

0.510 0.534 0.499 0.714 0.684 0.550

0.564

Table 3 shows the test results of composite reliability values and Cronbach’s alpha coefficients
for each construct. Findings show the value of all constructs exceeds 0.758. This confirms that
all constructs of this study have a high level of reliability (Bougie & Sekaran, 2020; Jorg
Henseler et al., 2009).
Table 3: Item Reliability Test Results
Number
of Items

Composite
Reliability

Alpha
Cronbachs

Module Content (KM)

5

0.838

0.758

Leadership Character (KI)

10

0.909

0.889

Role of Lecturer (PP)

7

0.879

0.840

Hypothesis Test Results
The test findings of hypotheses H1 and H2 are shown in figure 2. The test findings show two
important findings; first, module content has a significant relationship with the formation of
leadership character of students (β = 0.291; t = 2.786), and second, the role of lecturers has a
significant relationship with the formation of students' leadership character (β = 0.344; t =
4.122). Therefore, H1 and H2 are accepted. In terms of the strength of this model, the content
of modules and teaching methods have contributed as much as 30.9% percent (R2 = 0.309) to
the formation of students' leadership character.
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Module Contents

β=0.291,
t=2.786 **
Leadership
Character

Role of Lecturer

R2 = 0.309

β=0.344,
t = 4.122 ***

Note: Significant at *t> 1.96; ** t> 2.58; *** t> 3.29
Figure 2 : Testing Hypotheses 1 and 2
DISCUSSION AND IMPLICATIONS
This study confirms that module content and the role of lecturers are important predictors to
the formation of student leadership character. The majority of students confirm that the content
of the PMP module that implemented at KPMB is relevant to the formation of leadership
character. Similarly, the role of lecturers has a significant relationship with the formation of
their leadership character. This study provides implications and contributions from a theoretical
point of view. This is because this study proves that the content of the PMP module acts as an
important predictor to the formation of students’ leadership character. This study also confirms
that the role of the lecturer is an important predictor in the implementation of a curriculum
program that affects the formation of students' leadership character. This coincides with the
studies that have been conducted by Musfirah (2016), Noor Azmi et al. (2016), Ab. Halim &
M. Khairul Azman (2010), Fatma Devi (2017), Haryani et al. (2017).
This study also contributed to the consolidation of research methods. This is because all the
data obtained from the questionnaires reached the level of validity and reliability standards that
have been set. Therefore the results of this study are accurate and reliable (Bougie & Sekaran,
2020; Jorg Henseler et al., 2009).
The results of this study can be used as a guide to the management of the MARA Higher
Education Division (BPT) as well as the management of the MARA Professional College
(KPM) to make improvements in the implementation of PMP in KPM. The management of the
MARA Higher Education Division (BPT) needs to re -evaluate the content of the PMP module.
This is to ensure that the objective of producing professional Muslim students is achieved. The
addition of topics and activities in the PMP module that lead to the formation of leadership of
students should be emphasized.
Lecturers should be given additional workshops in terms of teaching methods, attitudes and
encouragement in the teaching and learning process. This step is necessary to strengthen their
role in the delivery of PMP modules as well as to diversify additional activities in the formation
of students' leadership character. The management of the MARA Professional College (KPM)
needs to provide support in the implementation of PMP in the college. Infrastructure facilities
as well as creating a conducive environment need to be emphasized. Additional programs that
lead to shaping the character of leadership should also be encouraged by the college
management.
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CONCLUSION
This study is conducted based on a conceptual framework that incorporates the literature of
curriculum program implementation in shaping the character of student leadership. The
findings of this study have statistically confirmed that the content of the Professional Mukmin
Program (PMP) module and the role of lecturers are key elements in the implementation of
PMP in MARA Professional College (KPM). The findings of this study also found that the
content of the Professional Mukmin Program (PMP) module and the role of lecturers are able
to act as effective predictors in influencing the formation of students' leadership character. This
proves that the findings of this study support and strengthen the previous literature review.
Therefore, the proposal of the upcoming study is to explore other elements that support the
implementation of PMP in KPM.
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STAKEHOLDERS’ PERCEPTION OF PUBLIC SECTOR ACCOUNTABILITY IN
NORTHERN PROVINCE IN SRI LANKA
Arumugam Saravanabawan
Department of HRM, University of Jaffna
ABSTRACT
Sri Lanka is one of the country with the largest public sector in the world in terms of population
of a particular country. Among 20.83 Million Sri Lankans, government sector consists of 1.283
million which is 6.15% of the total population in Sri Lanka. Among these 51.7% of state sector,
28.3% of provincial public sector and 20% from semi government sector as presently working
in Sri Lanka. As far as northern Sri Lanka is concerned, it consists 1.234 million populations
with nearly 42,000 public sector staff. Public sector accountability is the heart of democratic
good governance. Accountability in public sector is being considered a serious component to
implement good governance throughout the world. It means general public interest shows
increasing tendency to improve the accountability and they expect in high degree that public
there and all other stakeholders to show high level an accountable to general public
This study aims to assess the public sector accountability in Northern Sri Lanka, where
development takes place with the support from government after three decades of conflict.
Further this study analyze to existing nature of various forms of public accountability in
Northern Sri Lanka from the views from different stakeholders at different level.
The prime objective of this research was to assess the present status of public accountability in
the particular region. For this purpose five categories of accountability such as Administrative
accountability, Professional accountability, Social accountability, Political accountability, and
Legal accountability were assessed based on the questionnaire administered among 580
respondents- senior executives, political leaders, and from others in public and professional
bodies in the Northern Province, Sri Lanka.
Reliability of the scale was confirmed. Descriptive statistics, percentage analysis were
performed to assess the perception of accountability. The results indicated that the findings
showed that accountability in the public sector in the Northern province is poor and need to be
improved and present mechanism to be accountable to the general public is not adequate.
Result indicated that respondents were experienced social accountability, administrative
accountability yielding mean value M=3.70, (SD = 0.40); M= 3.58, (SD = 0.39) respectively.
Result indicated that respondents were experienced Professional Accountability, Political
Accountability, Legal Accountability yielding mean value M= 3.14, M= 3.37 and M=3.34 (SD
= 0.82, SD = 0.52, SD = 0.53) respectively. Further, 91.6% of respondents clearly exposed that
existing public sector accountability functions needs to be improved in its all forms. There are
93% of the respondents agreed on effective public accountability will enhance good
governance in public sector. Analysis of public sector accountability shows there are significant
differences in administrative, political, social and professional accountability with levels of
management.
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Future directionality of this study should critically review existing mechanism and obstacles
and recommend new public accountability measures.
Keywords: Public sector accountability, Administrative Accountability, Professional
accountability, Social accountability, Political accountability, and Legal accountability,
Northern Sri Lanka
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DEMAND AND PRICE FOR CHICKEN MEAT: AN APPLICATION
OF LAW OF DEMAND
Assistant Professor Dr. Muhammad Asif
Department of Management Sciences, COMSATS University Islamabad
Zaheer Ahmed
Department of Management Sciences, COMSATS University Islamabad
Abstract
The poultry sector is an important and vibrant segment of economy with a significant
contribution to the gross domestic production of the every country. In Pakistan the poultry
sector is playing an important role in bridging the gap between the supply and demand for
protein. The demand and supply mechanism governed the prices of poultry products in
Pakistan, but there has always existed a huge variation of price of poultry products on a daily
basis, suggesting the influence of seasonal variations being more pronounced than for any other
commodity. Many factors affect chicken prices such as input costs (feed, chick etc.), income
level, purchasing power and consumption choices of the consumer, substitute product prices,
economic conjuncture and external trade. Chicken prices are influenced rapidly from seasonal
and periodic demand variations, and instability in markets due to speculations and epidemics.
In our everyday life we usually use chicken in majority of food items and if we specifically
talk about Pakistan, Turkey and Arab countries, most of the people like to eat chicken and
chicken enriched food items. Thus keeping other things constant, the purpose of this study was
to analyze the relationship between price of chicken and its demand. And also to practically
confirm the law of demand. For this purpose data from different areas of Abbottabad city was
collected on daily basis for a period of four months (108 days, January to May) from 15
different chicken shops regarding chicken prices and quantity sold. The correlation, linear
regression and multiple comparison test was performed for estimation. The study analyzed an
inverse relationship between price and demand for chicken meat, while an increase of one rupee
in price of chicken have a decrease of 3 kg in its demand. The study also found that there was
a significant difference in demand for chicken meat between weekend and rest of the days of
the week. Hence, the study confirmed the law of demand i.e. while keeping other factors
constant, there exit an inverse relationship between price per kg and demand for per kg chicken
meat.
Keywords: Law of Demand, Chicken Meat, Demand for Protein, Regression Analysis, Poultry
Products
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MANAGING THE RISKS OF BUSINESS ETHICS AND THE IMPERATIVE OF
SOCIAL RESPONSIBILITY IN RELATION TO PERFORMANCE OF SERVICE
FIRMS IN LAGOS STATE
Eme, Chukwuemeka G.
Department of Business Administration, NnamdiAzikiwe University
Dimgba Chidimma Martha
Business Administration, NnamdiAzikiwe University
ABSTRACT
This paper aims to: (1) discuss current ethical dimensions in global environmental ethics, (2)
that employers and employees bear the responsibility and are complacent in unethical practices
and many failures. (3) examples of unethical misconduct of businesses in Nigeria. (4) the
imperative of social responsibility of business firms to the Nigerian environment. In the
challenge of modern society, manager or worker often encounters a situation that challenges
one’s ethical beliefs and standards.
This study investigates relevance of code of ethics guiding the performance of service industry
and the imperative of social responsibility and examined also their compliance level on the
established code of ethics. The study adopts descriptive research design while data were
collated from 176 respondents cutting across selected Banks, and GSM firms in Lagos State.
Our hypotheses were tested using Chi square (X2) and all were supported by extant literatures.
Results show that effective performance of service industry was dependent on code of ethics
(X2 cal = 18.082 > t 0.05 = 7.815} and that the compliance level of established code of ethics
{X2 cal = 18.082 was high (X2 cal = 13.801 > t. 0.05 = 7.815}. Our findings therefore
suggested that there should be specific procedures to always identify and deal with the issues
of ethical misconduct; and it is important for organizations to increase punitive measures to
violators of ethical codes and for organizations to lead by example in executing their corporate
social responsibilities to the business community where they operate.
This paper recommends that managers should put ethical decision making in organisational
context and see how the process fits together through a framework. Good ethics is linked to
organizational performance, organisational ethics and compliance programs. Also, managers
should examine the potential personal costs including reputation damage from misconduct to
their organisations.
Keywords: Behaviour; Business; Ethics; Environment; Perception; Organisation; Social
Responsibility.
Abbreviations: Food and Drug Administration (FDA); Nigerian National Agency for Food
and Drug Administration Control (NAFDAC); Open Compliance Ethics Group (OCEG).
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STRATEGIC THINKING IN COMPETITIVE GLOBAL ECONOMY – THE
BEDROCK FOR SUCCESSFUL SMALL-SCALE BUSINESS MANAGEMENT OF
SOME SELECTED FOODS, BEVERAGES AND OTHER CONFECTIONARIES
INDUSTRY IN LAGOS STATE, NIGERIA
Eme, Chukwuemeka G.
Department of Business Adminitration; Nnamdi Azikiwe University
ABSTRACT
Strategic thinking has never been more challenging or more important than in today’s
environment of global competition, in which corporate strategies must transcend the borders
of nations and markets. Too many organizations try to be everything to everyone, wasting
resources in markets that may never provide a worthwhile return on investment. Strategic
thinking is a planning process that applies innovation, strategic planning and operational
planning to develop business strategies that have a greater chance for success. The purpose of
Strategic thinking is to create a strategy that is coherent, unifying, integrative framework for
decisions especially about direction of the business and resource utilization. To do it, Strategic
Thinking uses internal and external data, qualitative synthesis of opinions and perceptions. It
is conscious, explicit and proactive and defines competitive domain for corporate strategic
advantage. This paper explores the relevance of strategic thinking as a tool to enhance
productivity and efficient service delivery in some selected Foods and other confectionaries
industry in Lagos State, Nigeria. Questionnaire was the instrument used by the researcher for
the collection of data for the research work. In analysing the data gathered for the research
work, the researcher made use of tables and percentages to analyse the responses on the
questionnaires administered to respondents. He therefore used the Chi-Square Inferential
Statistical Method to test the hypothesis and to reach the research conclusion. The research
findings was to the effect that meaningful Strategic Thinking by the top Management of
organizations which were implemented through employee involvement leads to improved
productivity while retaining the total commitment and confidence of the organization’s
workforce (employees).This research concluded by reiterating that without comprehensive
Strategic Thinking organizations risks making quick decisions that lack the creativity and
insights derived through a Strategic direction that they likely didn’t want it to go. It therefore
recommended that the top Management of organizations should see a well-articulated and
comprehensive Strategic Thinking as an important tool in the improvement of the
organization’s productivity and increased profitability on the long run.
Keywords: Strategy, Strategic management, Strategic thinking, Competitive Global economy
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ENTREPRENEURIAL EDUCATION AND UNEMPLOYMENT REDUCTION
AMONG NIGERIAN GRADUATES
Bako, Yusuf A.
Department of Business Administration and management, The Federal Polytechnic Ilaro
Taiwo, Akeem A.
Department of Business Administration and management, The Federal Polytechnic Ilaro
Mohammed, Samuel R.
Department of Accountancy, The Federal Polytechnic Ilaro
ABSTRACT
This study examines the role of entrepreneurial education in reduction of unemployment
among Nigerian graduates. Convenience sampling technique was adopted to select (141)
graduates in Abeokuta South Local Government, Ogun State. Three research questions were
formulated to guide the study which metamorphosed into research hypotheses. The hypotheses
formulated were tested using correlation and regression analysis. A correlation coefficient
shows a positive relationship between creativity and unemployment reduction with the value
of 0.862.This suggest that an increase in creativity will reduce unemployment, also correlation
coefficient of 0.851 suggest that there is strong positive significant relationship between
entrepreneurial skills and unemployment reduction. Based on the findings, the study concluded
that creativity and skills acquisition are veritable tools for unemployment reduction in Nigeria.
Therefore, the study recommends that curriculums should be reviewed to captured skills
acquisitions right from the secondary school, also talent development through creativity should
be given priority so that talent can now become a source of employment for self reliance and
sustainability.
Keyword: Entrepreneur, Entrepreneurial Education, Reduction, Role and Unemployment
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THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF RESEARCH
IMPLEMENTATION IN OVERLAPPING AREAS OF INFLUENCE OF AIRPORTS
IN POLAND
Agata Surówka
The Faculty of Management, Rzeszow University of Technology
ABSTRACT
The main purpose of the conference speech is to present the results of research on the
assessment of the concentration level of regional labor markets in the catchment areas of
selected airports in Poland. The investigated category was defined by means of 27 measures.
The source of the data was the Geostatistics Portal. Due to the fact that the data included in it
are published with a long delay, the study was carried out in a dynamic manner for the period
2011-2018. Thanks to this approach, it was possible to perform a comparative analysis of the
dynamics of changes in the examined characteristics. In the literature, we can find various
definitions of the areas of gravity (isochrones, areas of influence). One of them was adopted in
the research, according to which it is an area within a radius of 100 km from the port. It should
also be emphasized that particular attention in the paper will be devoted to statistical units
located in the areas of overlapping of isochrones of two aiports, which is an added value. Their
aim is to try to answer the question how to conduct research for statistical units located in the
area of both one and the other airport. The presented results are a continuation and deepening
of the author's own research to date. The selected methods of spatial modeling were the
research tools. The applied approach allowed to determine the occurrence of significant spatial
relationships in shaping the distinguished features, and based on this knowledge, it is possible,
for example, to design specific patterns of reaction in the zones of influence of the examined
ports.
Keywords: labor market, air transport, quantitative methods, ports, spatial analysis
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INDUSTRY 4.0- TRENDS IN AUTOMATION AND INFORMATION
TECHNOLOGIES
M. K. Ganeshan
Alagappa Institute of Management, School of Management, Alagappa University
Prof. Dr. C. Vethirajan
Department of Corporate Secretaryship, School of Management, Alagappa University
ABSTRACT
Mankind has progressively transformed civilization over the course of time by not only relying
on the technical evolution but also by reinventing it. As new resources created new technical
means, the advancement had led to the current trend of automation, also known as the fourth
industrial revolution or the Industry 4.0 which succeeds the industrial and information
technology module. Industry 4.0 makes production faster, more efficient and more flexible
through smart, connected systems along the entire value chain. In this automation era, man and
machine communicate in new dimensions. The Industry 4.0 is the phase that connects physical
components with the digital ones and enables better collaboration. It also allows business
owners to gain a better control, understand every aspect of their operation and allows them to
leverage instant data to improve the processes and increase the growth and productivity. The
new trend of automation has led to the gradual adoption of the automation in sectors like
agriculture, automobiles, pharmaceuticals, IT and ITES etc. Recent changes have disrupted
many industries, businesses and even business functions such as Marketing and Human
Resources. Companies are combining advanced connectivity and advanced automation, cloud
computing, sensors and 3D printing, connected capability, computer-powered processes,
intelligent algorithms and ‘internet of things’ (IoT) services to transform their businesses.
Keywords: automation, human resource, industrial, digital
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT THROUGH ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY
IN GLOBAL ECONOMY
M. K. GANESHAN
Alagappa Institute of Management, School of Management, Alagappa University
Prof. Dr. C. VETHIRAJAN
Department of Corporate Secretaryship, School of Management, Alagappa University
ABSTRACT
Sustainable development is one of the most significant societal challenges of the 21st century.
One worldwide pattern with critical ramifications for practical improvement is the
exceptionally quick turn of events and use of information technology, regularly alluded to as
the IT revolution. Because of the IT revolution, there have been numerous endeavors to use IT
for economical turn of events, especially with regards to engaging agricultural nations. The
primary fundamental finding of this proposal is that IT can be utilized viably to work with
advances to supportability insofar as potential negative linkages are recognized and tended to
enough. To assist with understanding this dynamic, this proposal fosters a reasonable structure
of the positive and negative linkages among IT and sustainable. This study main collected
information only based on secondary data.
Sustainable development is a focal idea for our age. It is both a method of understanding the
world and a technique for tackling worldwide issues. Our beginning stage is our packed planet.
There are currently 7.2 billion individuals in the world, about multiple times the 800 million
individuals assessed to have lived in 1750, toward the beginning of the mechanical upheaval.
The total populace keeps on rising quickly, by around 75-80 million individuals each year.
Presently 8 billion by the 2020s, and maybe 9 billion by the mid-2040s.
Keywords: sustainability, climate change, protection, technology
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ASSESSMENT OF COMPLIANCE WITH INTERNATIONAL FINANCIAL
REPORTING STANDARD 7 (IFRS 7) BY NIGERIAN INSURANCE COMPANIES
Yahaya Umar Usman
Department of Accounting and Finance Technology, Faculty of Management Sciences,
Abubakar Tafawa Balewa University
ABSTRACT
The study investigated compliance with International Financial Reporting Standard 7 (IFRS 7)
financial instrument disclosure by the Nigerian insurance industry. The study craped to listed
insurance companies listed on the Nigerian stock exchange, the study examines the compliance
for the period 2012 – 2019, all listed insurance companies were taken as sample the level of
disclosure was assessed using a self-constructed disclosure index from the requirement of the
standards findings reveals that the level of compliance ranged from 84% - 100% by listed
companies, only one company (Law Union and Roc) with 100%. The level of compliance with
individual requirement ranged from 71% - 100%, among the fifteen (15) disclosure requirement
of constructed disclosure index eight have 100% score among the companies under study during
the period. The overall compliance stands at 91% signifies a 9% portion of noncompliance, the
deviation is from some item required by IFRS 7 Financial instrument disclosure not all the
items. The deviation is as a result of seven items; disclosure of reclassification, offsetting,
disclosure of collateral, embedded derivatives, default and breaches, disclosure of information
related to hedge accounting and disclosure of transferred assets. The study concluded that
concludes that Nigerian insurance companies strongly complied with IFRS 7 Financial
instrument disclosure.
Keywords: Compliance, Disclosure, IFRS 7, Nigerian Insurance Industry
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INSTITUTIONAL ROOTS OF WEAK FUNCTION IRANIAN ECONOMIC
PERFORMANCE IN THE POLITICAL ECONOMY OF INTERNATIONAL
RELATIONS AFTER THE 1979 REVOLUTION (POST-REVOLUTION)
Vorya Shabrandi
MA Student in International Relations at University of Guilan
ORCID: 0000-0002-6013-2115
ABSTRACT
The continuation of the unfavorable economic performance of Iran in the field of international
relations after the 1979 revolution has become a prominent issue in the public sphere and
academic assemblies in Iran, on the other hand, economics for a very long time studied the
economic history. This is the undesirable economic performance of Iran from two national
welfare perspectives and national power, because the national welfare of the outcome is a
desirable performance and economic growth, and on the other hand, in the modern era of
national wealth, in the basis for the production of national power of governments, conversion
It has been, so that in the modern era of hegemens in international political economy, large
countries have been a more significant contribution to the production of wealth in the world,
Iran has grown considerable growth, but in the field of development. Industrial and witness the
export of raw materials in Iran. Official statistics over the past have been the average economic
growth of Iran, Iran's economic growth in this indicator has faced a growing trend and has
reached the global seventy-fourth world in the last ranking. So, in the same framework, we
examine the status of political and economic institutions during the post-Islamic revolution of
Iran. The main question of this research is what fundamental factors have restricted Iran's
unfavorable economic performance and Iran's economic emergence in international political
economy? The opportunity for the research is that the internal institutional structure of the postrevolution has limited by two dominant and influential coalitions of Iran's economic emergence
in the international political economy. The method of collecting data and resources in this
research is library and Internet and ..... Therefore, according to this conceptual framework, if
institutional structures are closed with limited political access order to economic structures and
as a result of the unfavorable economic performance of Iran in the international political
economy, it is necessary that political forces in the form of coalitions from such a structure.
Political supports are analyzed.
Keywords: Fundamental Factors of Growth, Limited Access Order, Iranian Political
Coalitions, Emerging Powers, International Political Economy
Introduction
How does the historical institutional characteristics of society affect economic performance?
The continuation of the unfavorable economic performance of Iran has a historical root, the
historical attitude of the most pathway to explain the issues of growth and development of Iran,
but since the graduates of economics in Iran have no cognition of the culture and history of this
land, so it is able to provide a model Are not suitable for economic transformation. "Those who
graduate from the faculties of humanities, especially the economy, usually do not read about
Iran and its historical issues; Which is the mainstream of Iran's non-economic structural and
what impact on economic performance, and what the characteristics have in the current situation
are less and maybe in zero.
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" To understand the secret of the poor historical performance of the Iranian economy, it should
receive its historical features so that it can be wrapped for that version. In fact, regardless of
Iran's economic institutions and non-economic structures that affect the performance of the
economy, even at theoretical level can not be used for the Iranian economy. The problem is
how the historical institutional characteristics of society affect economic performance; How the
political system affects the economic system and economic performance and how the impact
of economic performance from the political, cultural and social system in Iran's history has
been.
The Importance of Research
In spite of the major viewpoints that these researchers have suggested, there has been no serious
and contributable work on the analysis of the continuation of the unfavorable performance of
Iran from the perspective of new institutionalism. The article seeks to examine the role of the
CIA elite institution in the development process in the Islamic Republic from a different
perspective. The reason for this difference is the use of institutional approach. The institutional
approach emphasized the importance of institutions in the literature development development.
Despite the existence of full articles in the development of institutional development by
Douglas North and Acemoglu and James Robinson, such as Douglas North less Persian
articles in the analysis of institutional approach to development in post-revolutionary Republic
of Iran It is written. According to the apple characteristics, this approach in analyzing the issues
of development and attention of the world's development and development institutions, such as
the World Bank, considers this article to, the role of institutions in the development of a
development process in the Islamic Republic (post-revolution Be focused.
Research background (research literature)
Among the academic works of institutionalism, Iran's unfavorable economic performance can
be divided into two domestic and foreign categories (Douglas North And some other
institutionalists (Acemoglu., And Danny Rodrick), including the most prominent economists,
will be addressed. The institutions in the new institutional literature are categorized into four
levels; At the first level, the introduction of an informal village, which includes culture,
traditions, religion, and religion. The second level is the formal rules or formal institutions,
which all official laws such as ownership and rules of the prosecution are located. On the third
level: the state of governance and institutional interactions are located that all contracts in the
economy actor as the institutional tools necessary for interactions, the fourth level includes the
results of economic actors' interactions, and issues such as allocating resources, employment,
and ... Gives a place. (Williamson, 2002) Why countries are defeated. "Darry Ajam Oghlu and
James Robinson. In 2014, deals with the role of incredible CIA and the benefits of creating your
own and economic growth, and by mentioning historical examples of different countries, the
causes of development refuses have been examined. In all works of most of North and Ajam
Oghlu bouts, the rear of countries and poverty and lack of growth have been studied, and has
not been spoken from Iran, and in the second category: Homayoun Katouzian domestic
domestic experts, Ali Rezaghi. Ahmad Seif. Farshad Momeni. Seifzadeh pointed out.
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Theoretical Framework
Social order with limited access
Theoretical foundations
In human history, there were three types of order or three steps in the community. Three types
of order, such as solid, liquid and gas stages. That is, they are clearly different from each other,
and the transition between different forms of order occurs only under special conditions. For
example, limited access order is stabilized by providing valuable privileges to any potential
violent group.
The initial social order, there are small bouquets of hunters and food collectors and do not care
in our discussion. The second society is limited social access that make serious and important
economic and political rights only from Faradists. And finally, the social order of open access,
which are free capitalist democracies and the economic and political rights to the majority of
citizens, are not public, and the degree of expertise and labor division in such economies is
severely limited. Civilizations first appeared in 10,000 years ago, or what we call "natural
governments", they were able to achieve important achievements and allowed human beings to
bring the interests of the first agricultural economic revolution. Natural governments support
economic expertise, including identifiable groups that make up the government. The natural
government tries to limit access to the positions of power within political, economic and
religious systems. What the authors of the "open access order" began to spread around 1700.
Open societies are known as political and economic competition, unlike natural governments
that only elite have limited economic and political privileges. (North, and Wing. 2006: p. 1).
According to the definition, societies create institutions through social order that support certain
forms of organizations. In fact, institutions and organizations are social order. Institutions are
play rules and organizations are created through institutions and continue. Organizations can
be dependent on the institution or vertical institution or independent of the institution and with
non-identity. Organizations also have a small lifespan or unlimited lifetime.
The social order determines the type of access to organizations and regions that results from
organizational model. (North, Wallis and Wing. 2009: p. 1). Based on what social order
supports the organization supports two types of social order:
1.Limited access order
2. Open access order
1. Limited access order
Three types of order, such as solid, liquid and gas stages. That is, they are clearly different from
each other, and the transition between different forms of order occurs only under special
conditions. Limited access order By providing valuable privileges to any potential violent
group, for example, the elite or the ruling coalition, in order to prevent the coup (violence), has
to give many opportunities to the desired colonies to gain personal profits from corruption. .
Powerful characters that can not be called must be imprisoned, exiled or killed. However, in
the limited access system of coups may happen, such a military is still a relatively continuous
arrangement. When the coup happens, there is no widespread distribution of power, but only a
displacement on the top. In the limited access system, the rights of the masses should be limited.
If anyone has the same political and economic rights, so rulers do not have something special
to give them power to calm potentially power.
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Potential political rivals can only be purchased when they receive legalities that are dedicated
and exclusive, but giving exclusive rights to a group, necessarily the need to restrict the rights
of other groups has limited access order for a social balance. Limited access order allocates
power in a way that keeps and convinced organized and potentially violent groups. This balance
has common features:
(1) Control of violence through scoring to Elitism
(2) Create restrictions on trade access
(3) Supporting relatively strong property rights for overdue and relatively poor support for
property rights for Elitism. So far as the natural state of the rule of law, this rule of law is only
for future.
(4) Create restrictions on entering and leaving economic, political, religious, educational and
military organizations. Hence, the transition from limited access order to open access order is
quite difficult and problematic. Such passes are rare. From World War II, only 8 countries have
had this kind of transition. Interestingly, such passages often have a relatively short period of
history, fifty years or less. Recent examples include Taiwan, South Korean, Ireland and Spain.
The dominant coalition is not allowed to work on members of society and in fact non-coalition
members. When space is closed for political activity, allowing activity in the economic arena
is definitely closed. For this reason, the private sector does not form, and naturally, the private
sector will not be competitive, and the productivity will be meaningless. The government is a
square and exclusively all the activities. But in the open access order, which South Korea has
gradually entered the restricted access order over a few years, space has been opened for
political activity and opened the openness in the political space in the economic space. The
balance between the two has contributed to the ruling of appropriate industrial and economic
policies.
The theory of this paper has been based on the importance of institutionalism in the
development economy in order to identify the continuation of Iran's unfavorable economic
performance. The latest development theories also emphasize the importance of Ajam Oghlu
institutions and (Douglass C North). Economists like Douglas North& Robinson have tried to
investigate the development of development in different countries by adding institutions to
economic analysis of systems, different conditions and causes of the institutional framework.
In the government and the market, this is an institutional framework that determines how to
interact and limit the boundaries of the state and market in the economic system.
Comprehensive Institutions 1 and Interesting Institutions have two scholars of the CIA
economics are names. This (Daron Acemoglu & James Robinson) "Ajam Oghlu and James.
Robinson, "researchers emphasize the creation of equal opportunities for everyone, as well as
institutional capacity to apply corruption and prevent corruption in order to provide conditions
for development. From the perspective of Ajam Oghlu and Robinson, institutions that are
focused and plenty are inclusive political institutions, and when these conditions are violated,
political institutions are formed. Political institutions provide power in the hands of a few
political elites, and make economic resources and resources merely in their elites and their
loyalists. Political institutions of interest with the lack of distribution of power and
concentration of resources are prevented by any innovation and transformation, with the use of
military army and military forces to bring political power to their gravity, loyal to political
elites. Therefore, the future of the country's development is at the hands of a few elites. These
institutions may lead to a degree of growth, but without creative destruction and technological
changes, they are very fragile and unstable.
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When the limits of such systems come and rarely encounter resources, the survival and
continuity of these systems will face serious doubts. (Ajam Oghlu and Robinson, 1393:106128).
Understanding the relationship between coalitions and the lack of emergence and growth
of countries on the international stage
Each government consists of a population of individuals and groups that are in doubt of a
coalition cloud in a certain realm, and the orientations and politics of governments are primarily
defined according to the interests and preferences of the coalition and the leaders of the
subtleties that welfare goals need One of the goals of governments can be. (Gilpin, 1398, p. 4339). The coalitions are formal or informal groups that are together to achieve the goals that are
capable of being alone. Each community is from a different coalition, and every coalition has
its own elite. The elite is a small and special class of community members who have occupied
the right command. These situations may be the acquisition of key and sensitive positions in
the official institutions of the government. The dominant coalition is a coalition, which gains
most of the power and wealth of the rivals of influence, and their elites make the highest key
positions of governance. (Denney, 2016, P 4-6). Countries whose national institutions have
conquered elites and coalitions that provide their own interests at the expense of the country
and consider political domination as an opportunity to accumulate wealth and their advantage
and strength. In this regard, the coalition and elite of the Mongol khani, who dominated the
territory of Iran in order to loot at history. They are considered loot governments.
The new government emerges when it comes to economic growth in international relations. The
straw of various leaders and elites in the structure of key government and social institutions are
able to create a coalition that has more power than other coalitions, as well as enough content
and minds, attitudes and beliefs and developmental preferences and arrangements. Provide a
good legitimate and institutional basis to facilitate the growth of economic shotcomers. Suitable
institutional institutional growth of rapid and durable growth is also altered to encourage actors
to develop their individual growth in synergy with country's growth; Therefore, new
governments emerges, unlike structural adjustment policies, are not minimalist neoliberal
governments, but governments that have effective interference in the economy. (Leftwich,
2013: p95-96).
In Any Country elite, including intellectual elites, religious elites, local influential elites, all
elites, university elites, ethnic elites, artistic elites, artistic and cultural elites, and coalitions that
exist in the domestic of every country, each of the purposes, such as civil liberties, deepening
democracy, deepening democracy , Transparency and that corruption is followed by gender
equality, functionally, coalitions and elites of each coalition are divided into rantle, distributive
and developmental atmosphere. The guarantor of the variety of elites and coalitions in any
country is natural, but countries are able to align the developed industrialized countries that are
often the dominant elite and its dominant coalition, which strongly develops economic
development and functionally pursuing the goals of development. So that the properties of the
dominant and elite coalition are not provided to the cost of the country, but also in synergy with
the country. This issue does not work in the form of a government.
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For example, India is a democratic country; But for several years, the elites and the dominant
coalition are not the emergence of the new state, and the emergence of the new government of
democratic emergence in India occurred in India's disadvantage of the neurotic coalition and
the departure of developmentists. (Bahrami Moghaddam, 1393: P. 190)Excellent country and
the new government emerged in China's authoritarianism.
Importance of institutional approach
New development studies emphasize the importance of institutional approach as a decisive
factor in explaining development policy in countries. The successful developmental
experiences of the governments of Singapore, South Korea, Taiwan and Malaysia show that
political elite action in creating inclusive institutions, corruption control, law and stimulation
of incentives has provided an increase in the efficiency of governments and the realization of
development.
The dependence of the continuity of the unfavorable economic performance of Iran in
each country to the performance and efficient political elite ruling
However, since the development in each country depends on the efficient and efficient political
elite of the ruling political elite, the Islamic Republic did not example, and the Civilization and
reform considered the development of development in accordance with the intellectual and
religious frameworks. Accordingly, after the holy defense, the Civilization and reform elites of
thirty construction and reforms were developed in advancing the Civilization and reform for
developmental conditions in Iran. With the beginning of 2005 and on the implementation of the
new government, the Civilization and reform set up of the political elites with a huge depth, led
to the new elite, which left the elite ruling elites with the slogan of fighting corruption and
aristocracy. The displacement of this reflects the lack of political elite consensus in order to
form development in the country. In this paper, the purpose of development is a comprehensive
development in all social, economic, political and cultural dimensions that promotes the
position of a nation in the domain of the diabetes. However, since the development in each
country depends on the efficient performance of the ruling political elite, the Islamic Republic
did not example, and the Civilization and reform considered the development of development
in accordance with the intellectual and religious frameworks. Accordingly, after the sacred
defense, the Civilization and reform elites of thirty periods and qualifications have been
developed with development policies towards developing development conditions in Iran. With
the start of 2005 and on the new government's work, the Civilization and reform relocation of
the Civilization and reform's elite with a huge depth, it led to the new elite, which left the elite
ruling elites with the slogan of fighting corruption and aristocracy. The displacement of this
reflects the lack of political elite consensus in order to form development in the country. In this
paper, the purpose of development is a comprehensive development in all social, economic,
political and cultural dimensions that promotes a nation.
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Investigating the consensus of consensus and differences between political elites and their
role in continuing the unfavorable economic performance of Iran in four postrevolutionary courses
1.The period of the revolution
2.The period of war imposed
3.The period of construction
4.The period of reform

The lack of consensus of the ruling political elite and the existence of a limited competitive
system and the lack of comprehensive political and economic institutions continues to continue
the unfavorable economic performance of Iran in the four post-revolutionary periods. In four
periods of the Civilization and reform elite performance in the form of the constitutional
revolution, so far, political-intellectual elite attempts to compare the cause of the continuation
of the unfavorable economic performance of Iran nation to the developed countries of various
factors and components of gongvia, but from highlighted views In the public sphere and
academic assemblies in Iran, the continuation of Iran's unfavorable economic performance in
Iran's international relations, development in the Islamic Republic of Iran has been investigated
from different angles and within the framework of various theories. Among the approaches in
this area, the relationship between the process and institutional approach in Iran. The approach
of the political economy has dominated. This deliberate approach has prevented the presence
of popular culture and social behaviors in understanding and understanding the unfavorable
economic performance. To understand the nature of political development, especially with the
comparison and classification of political systems, focusing on the phenomenon of political
political culture is very important. By another, developmental development or political
development has a close relationship with the ideology and attitude of political elites, in such a
way that changes are effective in political development. The political economy, almost all the
concentration of wealth, social classes, and political-political demands, has a political
determination of the concept of political power.
In fact, the kind of political attitude of the ruling elite, which is influenced by their political
culture, has undoubtedly plays a role in political action. The attitude and political behavior of
elites in strengthening or weakening the fields of political development and attracting
participation and competition for social groups are more significant than general political
culture. In fact, the political culture of the elite is preceded by popular political culture.
According to the historical experience of different countries, the transition to democracy and
the achievement of political development is needed from the top, that is, this is the idea of
political elite, which must be in line with the foundations of political development, and then it
can be This kind of thought and action was hoped among the masses. This article, according to
the arguments above, seek to analyze this issue after identifying the theoretical foundations of
the relationship between political culture and its position and its relationship with the
development of political political, political elites with underdevelopment in the subsequent
governments of the 1979 revolution and The continuation of the unfavorable economic
performance of Iran in the international relations.
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Therefore, the main objective of the present study is to determine the relationship between
culture and the position of ideology and accumulation of historical storage of science and
knowledge of sovereignty with the limited access order of Iran during the post-revolutionary
period, among the theories of the political economy, the theory of new institutionalism
Academic and more press reputation. The theory, whose recipient is more than the efforts of
the Douglas Siscel North and Acemoglu and James Robison, in examining the institutional
causes of the continuation of the undesirable and poor performance of Iran, the lack of inclusive
institution of the lack of salaries and the existence of the lack of lawyers. The tribal system
governing different regions of the country. In this theory, the elitism and government-nationnation dimensions and duality of tyranny show the concept of people.
The root of the continuation of Iran's lack of economic growth since the constitutional
time
Iran's developer has been recognized from the constitutional and has been working to remove
them, but has not been successful in this area. In the fundamental and analytical look, we want
to know why in the past did not remove the barriers of Iran's development and now there are
problems. Since the man emerged, it was difficult with resources, in fact, two breakdowns
occurred in human history, the first break was the development of man from hunting to
agriculture, and the second break was the advancement of technology and changing resources
through science. Human has been added to resource productivity by entering science. The first
break in Iran occurred when Iranians have achieved groundwater and agriculture industry in
Iran's plateau. Europeans have not had a weak problem, while Iranians perhaps billions of
dollars to gain a bowl of water. The second break was carried out in Europe and resulted in
resource productivity, but in Iran with oil money, and technologies also dried all underground
resources. In this case, the current government can not defend efficient property rights. To get
out of this crisis, historical rooting’s should take place.
The viewpoints of historical development in Iran
In explaining the continuation of the unfavorable economic performance of Iran, landscapes,
arguments and theoretical assumptions are largely proposed by the economic point of view.
Most of these assumptions and the main articles of the political economy are formed. The
political economy for all forms of concentration or plurality of wealth, accumulation,
concentration, or deployment of social strata of classes, concentration, or depression of ideas
and demands of parties and political groups in the first degree of political determination affected
by the power of the power and at the second degree of environmental determination. Is. In fact,
the concepts of production, accumulation, power, government, social classes, work and capital
are the most important issues of the political economy. Loyalists believe in this approach, the
stages of evolution and evolution of the Western political economy and try to track it in the
historical periods of other countries.
One of the oldest approaches from the political economy in understanding Iran's development
is an approach called classical Marxism. In this perspective Feudalism reference is clear on a
large part of Iran's history. In other words, they have seen the political economy of Iran except
in some cases, dominated by feudal production. The basic concepts used in this view are:
slavery, feudalism, bourgeois, imperialism, lord and farmers, class conflicts and so on.
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Dual paradox The role of market government and natural order and limited access:
Major economists have had a great goal, which is the explanation of social order. Adam Smith
believed that self-explanatory actions in the market lead to a natural order that any planned
interference could cause this order. This order is based on this presumption that the economy is
the maximum pleasure, that is, or minimize costs or maximize its income. In fact, human beings
use two doctrines. That is, when entering the market is independently, these actions lead to a
macro order and emphasizes that any interference in these actions leads to order. This insight
is hypothetical in human sciences who believes that humans are looking to maximize revenues
and minimize costs.
Another discussion is interference that some of this accused of institutional economists interfere
with interference and say that institutionalist economists have anti-imperialism. We want to
identify institutionalism equal to interference, it is not logical and true, perhaps all that they are
accused of institutional economists, which, as believing in the government's involvement in the
market, has the opposition that this itself has a problem because of this The face should consider
most economists even neoclassical economists because most economists tend to interfere with
the market.
Clark, as the father of the neoclassical American economy, believes in the interference of
government in the economy. Clark founded human productivity theory, based on this, each one
receives wages in proportion to its own productivity. Through this system, the distribution of
income was justified. Clark states at the same time, the final productivity states static situations,
if you want to enter the reality and dynamics of the economic system, this formula does not
apply. Here are two modes;
- The first state or the power of the work force bargain and wages reach higher levels than what
should be.
- The second state is that the employer increases his Bargaining power and wages reaches a
frail than the surface that should be.
Here, if we want the fair wages in society, it is necessary that the government interfere. Another
discussion here is to pay the free market discussion or refusal. The main question is whether
people's welfare in economies have been practiced by market supporters. Of course, those who
supports free economic systems or free markets, can not lead to solid evidence that free markets
have caused the welfare of the community.
The next point is that it is said to release markets in order to choose freedom. The critique here
is that in economic models, ultimately what is denied is the same choice, that is, if we mean a
meaning, it means in another way, but in the logic of the conventional economy, a maximum
economic economy is desirable. So practically the freedom of choosing a legend. Basically,
market freedom is also a myth and can be understood only in relation to people's rights.
Viewpoints and Approach Undeserning Historical Economic Economic Performance
The views and approach to the unfavorable historical historical performance of Iran has
dominated the political economy. This approach has prevented the presence of popular culture
and social behaviors in understanding developmental development. The political economy has
almost all forms of plurality or concentration of wealth, social classes and political-political
demands, political determination (concept of power concept) and land. Among the theories of
the political economy, Iranian tyranny theory has more academic and more press reputation.
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The theory, the theory, which is most of the result of the Homayun Cutouhan's efforts, considers
the causes of the development of Iran, the lack of contractual institution and the lack of salaries
and the existence of tyranny.
One of the ambiguities in the theory of tyranny is that in the reasons for tyranny, the law, the
lack of accumulation and property of ownership in Iran, the social and cultural conditions of
the community, and in a more accurate sense of the legal part-norm, Iranian society, and with
the design of the concept of Iranian tyranny that zinc The other Western lawpic coin, within
itself, is a kind of alignment of the economic development of the Western society. Also,
economic generalization governing this view has led to the development of developmental facts
in Iran without determining religious culture and the tribal system ruling over different regions
of the country. The present paper illustrates the concept of tyranny and dual government-nation
in this theory, elitism and demonstration dimensions.
Elitism (political, intellectual, religious and ideological figures)
The socio-cultural approaches that think of the political economy is an elitism arena (political,
intellectual, religious and ideological figures). Accordingly, many studies on growth and
development in Iran have focused on political, intellectual, religious and ideological figures and
their decisions. The content of these studies was as famous and important people. These types
of studies are considered to assume growth and development in terms of elite, and the growth
stages of a country are considered to be the thoughts of growth and development agents. But
the non-lawyers or ordinary people have benefited from it for numerous reasons. Based on the
growth in Iran, the look of the elite, a kind of growth of the personality revolution is seen by
moving from the top to the bottom.
Iran's growth and development literature is full of betrayal, work, traitor, west, intellectual,
freemason, affiliate, eclectic, uniform, dormant, patriotic, patriotic, etc., governing this
literature. In short, in personality orientation, all of them confirmed the high analyzes, people
who are observing popular and internal culture, often absent and personalities always transform
into person, in the sense of reducing the development and development of unique individuals
and personalities Either political and non-political elites.
The history of government and political elite institutions and political coalition in Iran's
political economy
After the fall of the Shah in the winter of 1979, the archaeological coalition lost control over
Iran's affairs, and three challenging coalitions, each cooperation with each other and how the
paradigm goals of the role of the government and the political elite and the political coalition
of the country entered the country, With the collapse of the Bazargan Prime Minister in
November 1979 and subsequently the rise of the leftist coalition conflict with the Islamists until
June 1981, nationalists were marginalized and leftists have been collapsed and the elites of this
coalition fled abroad and the elites of the country.
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Implain the Islamist coalition, which established the Islamic Republic of the Islamic Republic
on March 20, 1979, along with the great position of Imam's leadership, gained key political
power and control the affairs and review the paradigm of the role of government and political
elites and the coalition Political Iran. At the following international level, the implementation
of the Islamists' preferences until November 1979, the US embassy was shut down in Tehran,
and on April 8, 1980, political relations between Iran and the United States were officially
interrupted and Iran ended its cooperation with the United States, in the Regional level, on
March 25, 1979, Iran was removed from the Santa Treaty, and Iran's relations with the previous
allies of the Shah, including the kingdom of Saudi Arabia, have been tired, and in June 9, 1979,
Iran has joined the NAM, the movement that institutionalized He was organized for the third
world leaders gathering and pursued the goals of the third world on the international scene, so
Iran left the Islamist coalition dominance, the policy of alliance with the United States and the
world's developed industrial world and rewrites the paradigm's goals. The government and
political elite and their political coalition.
In this way, the curve of the paradigm goals of the role of government and political elites and
political coalition of Iran from the tendency toward the United States and the developed
industrial world to tend to expand cooperation with a number of perspectives and groups in the
Third World, which cooperation with them for their survival and Preview of its preferences was
considered important, a policy that can be called third-world politics, in general, after the
collapse of the archaeographers of the Shah rule and the dominance of the Islamists under the
leadership of Imam Khomeini, the role of the government and political elite and political
coalition of Iran The transition was transferred from the tendency to the developed industrial
world under the leadership of America to the third world. The Islamists of the Imam leadership
played a major role in the new constitution and establish institutions and organizations and
foundations for the administration of the country. (Bahrami Moghaddam, 1398: 7-177).
Based on their interests, preferences, worldviews and beliefs to reconstruct the affairs in
various fields, this coalition was the most expanded coalition that consisted of individuals and
groups of different social strata, an unofficial and unwritten coalition that religious elites Or
clerics had the key positions in it. The most excellent position was, in fact, the leadership of the
revolution was Imam (as a great reference for this position.
In addition, from 1360 to 1368, Ayatollah Khamenei and Mir Hossein Mousavi, both of the
founders of the Islamic Republic of the Islamic Republic, were president and prime minister,
other key institutions, including leadership experts, guard Council of the Constitution and
Important Parliament Or parliament also provided forces that are considered as a major Islamist
coalition. Beyond that in the media, various institutions and foundations and organizations and
various institutions of dominant people belonged to the large coalition of Islamists, and in
different strata, the overwhelming majority of the major coalition continuously. The following,
the dominance of this naked coalition, transformed the Islamists of the domestic and foreign
policy of the country, in the economic realm of the real part of the private sector fell by about
fifteen percent, and a huge part of companies and firms to foundations, such as Astan Quds
Razavi, the Foundation of the Prophet, The Shahid Foundation, the Housing Foundation and
government agencies, became a foreign trade under the control of the government, and in
general, economic self-esteem became the principle of interaction guidance of the country with
global trade. (Amirahmadi, 1990:p ). This was rooted in the motives and beliefs of influential
Islamists' coalition.
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They feared that the expansion of economic relations with developed industrial societies
brought vital consequences for the achievements of the revolution, they were afraid that lack of
full control over foreign trade and the expansion of economic influence on the political
influence of foreign competitors and traditional values and ethics in the country. All of this was
found to dominate their risky affairs.
In the political context, they opposed part of the values and institutions of the modern European
civilization, which contraded to their preferences and beliefs and values as a security challenge,
and accordingly Western values in the country that the legacy of colonial powers And their
internal affiliates were called revelation and the cultural, educational and social policies of the
Shah were reviewed to the Islamist worldview. (Amirahmadi, 1990: P27-36).
The paradigm of the role of government and political elites and political coalition has changed
after 1979. But there is still a struggle inside the country over the paradigm of economic and
institutional growth, in general, since the nineteenth century, Iran has faced modern West. Huge
scanning and currents have been moving in Iran. When Iran faced as an eastern society after
centuries of stagnation in techniques and technology with modern western powers, a major
question was raised in Iran, which means the backwardness of Western modern powers and
what to get back from this backwardness. Must, (Bahrami Moghadm, 1398: 798-176) Although
economic growth is a complex process that affects various factors and factors, according to the
specific conditions of the Iranian society and the role of behavioral behavior and approaches in
the role of elites in the developments in this country. Iran's political development process has
been highlighted. Historical studies represent the key role of elite in social, political, economic
and cultural developments. In Iran, for various reasons, development and progress has been
inevitable. One of the most important issues in economics since the beginning of its formation
has always been in progress and the lack of progress of societies during human history. Material
factors, non-human factors or human factors, in which human factor was a very decisive factor.
The issue of the role of government and political elites and political coalition recognition and
knowledge of the role of political elites and the leaders of a number of Asian societies and the
study of the process of objective development and economic growth has been in the economy.
The optimum level of government intervention of the political elite and political coalition in
the economy and the amount of growth of growth, development and economic growth of society
to behavior, procedures, trends and policies of the government, political elites and the political
coalition of the political elite and the leaders of this country can not be, For example, the role
of leaders such as Atatürk and Reza Shah has always been the question of economists and even
scientists in other areas of humanities and behavioral sciences.
The developing countries are called, there are often structural bottlenecks and institutional
barriers that can lead the road to grow. Single Production of Economics, Corruption and Trivial
Rent in Economics, the lack of social and economic infrastructure, or the severe weakness of
the basic institutions of national identity and these hands are among these barriers in singleproduct economies, especially if this The product is oil, the role of the government is critical.
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In oil exporting countries, although oil revenue can help in a short term aid to reduce the
transient structural flexibility and financing infrastructure needs, but in the long run, due to the
institutionalization of the dependence of the economy to oil and the state and the government's
disability in order to reduce and eliminate This dependence, the same oil revenues, creates
powerful barriers to growth, adopting close proximity policies, regardless of the structural
aspects of growth, Dutch disease and the severe expansion of the economy, is one of the most
important barriers to economic growth, so in the long run, oil revenues can lead itself? To a
structural bottleneck,
Understanding the quadrilateral access variables and the cause of continuity of Iran's
undesirable economic performance
We identify variables that help understand limited access, and in this way, the context of the
continuation of Iran's unfavorable economic performance. If we are looking for the reason for
the continuation of the unfavorable economic performance of Iran, instead of blaming the
external and foreign factors, we must search for Iranian fundamental factors in substrates. This
is not new and everyone knows, but it is neglected.
The first variable
Among the economic variables on this time forty years old, it is dependent on oil and crime
revenues. We heard many times, we have seen and read that as we know the Iranian economy
has become a oil economy for decades, a situation that imposes its specific requirements to the
system. An example of this issue is the behavior of the previous government from the middle
of the 1380s, which, using a collection of populist policies that were previously implemented,
led society to consumerism and oil culture, and even put this situation to the framework
Behavior in the form of long-term habits. Special and undercover groups, who had political
power, found the opportunity to provide countless resources and facilities and benefits and
increase the current cycle.
The oil government, the state-affiliated state of natural resources, is generally reformed and
susceptible to corruption. Now we want to analyze how corruption is formed in an institutional
structure whose government is dependent on natural and rural resources. The first thing that
happens is that the natural resources of oil and rogue or anything else are turned into a drante
in the hands of the elite and the coalition of the state. Different governments that were dependent
on natural oil and raw resources or anything else were to become governments that were
distributor. This is exactly what the dominant coalition requires limited access. It was said that
limited access to the dominant coalition should be divided between their members to create
stability in the community. One of the best tools to create a natural oil and raw resource rents
or anything else. The huge earn of the elite and the coalition of the government, and its
government divides the coalition members and this creates stability. Therefore, the rant is the
best tool for strengthening the access order. On the other hand, it is a tool for continuing the
unfavorable economic performance of Iran.
Governments that have the natural resources of oil and raw foreign sources or anything else are
the main source of continued economic performance. The government and the administrative
system, which have been the money of the money, has been the money of the oil, every day, a
more relaxed and unavid of the brain. And thought and empty the field of right decisions. This
was a heritage that the past government left for its next government.
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In such a defective structure and platform, it is unlikely to succeed without the serious invitation
of the Cardan forces as well as the importance of several economists of thought and ideas.
Belief and positive viewing is that by applying for the experienced and customary work to join
the economic team, the country from the cycle of the vice and violence that we have to be
withdrawn and in the developing circuit. Of course this is not all the story. Despite the fact that
the impact of the economic team's impact was better and more coordinated in improving
economic performance, the set of external constraints should not be ignored along with internal
constraints. The limitations that each economic team will face with each level of power and in
the process of reform, to a large extent, the policy and foot policy to exit the status quo.
With its distribution, it can prevent the fight against corruption, and practically the fight against
corruption in this structure is very difficult. A government that depends on natural oil and raw
sources or anything else does not require other resources such as tax governance, no need for
abnormal resources. There is no need for accountability and reduces transparency. Easily
generate and distribute rents and does not need to answer someone. The government loses its
transparency in this space. Because they are not dependent on people and are dependent on
natural resources of oil and rag or anything else, not people and masses of society and in its
performance are transparent and continues to its driving activities. These elites and government
coalition are not corrected. There are no incentives to leave limited access order and move
toward open access order. When its resources are provided, people do not have content, and it
does not need to respond, and therefore does not occur. Governments that revert natural
resources, with its distribution, can prevent corruption and practically fight corruption in this
structure. A government that is not affiliated with natural resources in terms of governance does
not require other resources such as taxes, there is no need for abnormal resources. There is no
need for accountability and reduces transparency.
Governments that such resources are available through support costs can control the opposition.
The accident, especially in the Gulf countries, will give people supportive and supportive
expenses. Even if people oppose that government, they do not react, and this makes the
dominant coalition remain strong; Because no places are formed to correct it. These were some
of the things that directly and indirectly natural resources by them lead to the strength of the
dominant coalition and access order. The development path is to move on to open access, but
the government that depends on natural resources does not emotionally emotionally, nor
compresses from the outside to move to open access and continues to overcome and continue
the form of corruption. The foot remains.
The share of Iranian oil resources from the entire resources proportional to the state of the
country has fluctuations that oil budget or government budget were somewhat low, but its
average was about 37% of the state budget through oil resources. This average period is 40
years. Therefore, in order to distance corruption in the country, we must reduce the dependence
of state to natural resources.
Second variable
Government monopoly. If government monopoly forms, competition in the community will
diminish the private sector the possibility of competition. This is exactly what the dominant
coalition is looking for. The main goal of the coalition is to limit the competition and the
entrance and departure of individuals into political and economic structures. When the
government and institution of the public sector grows, this happens to itself and the dominant
coalition is strengthened.
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On the other hand, the government that greatly is monopoly is formed and the opportunities for
renting. The great government creates itself in its own trend, and this rant divides in the
dominant coalition between its members and can create limited access order.
The main goal of the coalition is to limit the competition and the entrance and departure of
individuals into political and economic structures. When the government and institution of the
public sector grows, this happens to itself and the dominant coalition is strengthened. On the
other hand, the government that greatly is monopoly is formed and the opportunities for renting.
The great government creates itself in its own trend, and this rant divides in the dominant
coalition between its members and can create limited access order.
The elite and coalition of society decide and choose in the institutional framework. When the
elites and the coalition of society are in a structure that there is a large state and the types and
types of services from the government are motivated to commit corruption. Therefore,
institutional structure to the elite and the coalition of the community, the power of choice,
motivates the mental structure. Consider the structure that all types of services in the hands of
the elite and the coalition of the community are self-motivated by corruption.
Variables
The size and small and small institutions of the state. The institutions of the Iranian government
are very large. One of the indicators that exists is the state budget size as the whole GDP. This
indicator has fluctuations. Its fluctuations depending on oil revenues and government revenues,
some years have been reduced. But its average over the past forty years has been 15 to 20
percent. In the last forty years, the government's budget was 15 to 20 percent of GDP. It seems
that according to other indicators that we did not investigate, the size of the government in Iran
is large, and so has led to a form of corruption in the country. To fight corruption instead of
dealing with corruption, we must eliminate the field. Collision comes with corrupters, but the
government should be small. The government that enlarges the opportunity to rent multiple.
The government that is large is the motives of people for corruption. Therefore, this government
should be reduced by the government, and some governmental tasks that are not proportional
to develop from the government and take a general overview of the government and try to go
through a small and smaller browsing than corruption.
Deglas North develops the economy of motion from the social order of restricted access to open
access; this means distancing from the main context of corruption. If we are to the development
of the LeT's move structures fits the developed country unfold that cause the substrate
corruption go away, and even the likelihood of exposing the corruption go up; can, for example,
in a structure developed organizations, regulatory strong, there is the possibility of exposing
corruption drastically increase and people can't easily commit corruption. In a developed
structure, in addition to events and open access, social norms change. Social norms in a structure
underdeveloped fits the same structure and are sometimes seen corruption of the abnormalities
become the norm, is evil, it is shed and all easily about corruption talk. In a structure developed
regulatory bodies strong, there is the possibility of exposing corruption drastically increase and
people can't easily commit corruption.
According to World Bank statistics, our economic growth has been below 1.9% in recent years.
With short-term averages, they were all about 2.5 percent. With this rate of economic growth,
one of the platforms of corruption will still remain. So we need to move towards sustainable
and high economic growth to overcome corruption.
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Fourth variable
The next crucial is inflation. The inflation in the country is very chronic and more than half a
century old and we all touch it with our own flesh and skin. Direct and indirect swelling sustains
limited access order and makes society stand still in underdevelopment. We take every action
to open access to move toward development, to prevent inflation, and destructively discipline
open access. Inflation increases. Increasing poverty causes a significant part of society to avoid
political and economic competition. Even if they want, they can't compete in an economy that
has livelihood problems. Limited people can enter political and economic competitions and this
does not form an open access order. A society that deals with poverty can move towards open
access. These livelihood problems affect our activists and motivate them to commit corruption.
Inflation is completely straightforward and transparent inequality and interfere with the
distribution of income. This is something that does not need to explain. Inequality will make
limited access order and the community does not move toward development. Even if
government policies take intoade inequality and move toward unequal reduction, but despite
inflation, it will not be successful. We must eliminate inflation so that we can move the
distribution of income to the fold. Inflation in direct and indirectly stable limited access order
and makes society in the development of the back. We do any action for open access to move
toward development, inflation prevents and destructive open access order.
Summary and Conclusion
Conclusions about which institutions are important for Iran's development: Iran's lack of
development suggests: Since growth in the short term and medium is not in the long run, then
basic reforms in the Iranian economy should be followed through efforts to strengthen
institutional prognosis. In other words, the main factor in long-term flourishing is the creation
of institutions that maintain the manufacturing dynamics and restorable economic system
against external impulses. But the important question is which type of institutions are important
and why? The above table introduces a kind of synchronoscopy of the rich in the market and
relates each of the types of institutions with a particular need. It is now clear that markets are
not created by itself, adjust, justify and not fixed, and spent on market exchanges does not mean
default property rights and a variety of guarantees of contracts. Because the main problem is
that if the political device is powerful enough to establish property rights and guarantee the
implementation of contracts, it is also so powerful that the same rules for maintaining their own
interests, while they are worthy of the task to balance Establish between or tyranny.
Unlike many countries, Iran is still wandering that can use the law as a valuable tool. Certainly
the law as one of the exchange tools will reduce costs, but on the other hand, it is costly because
it causes death, threats and limiting freedom. The legal communities are always wandering in
the balance between the benefits of the law and its costs. Perhaps when we advertised that we
should establish a law in our country to reach a level of prosperity and development such as
Western people, we lacked law. Over time, countries that knew the rules as one of their progress
signs went on to reduce deregulation and the role of the law. They found that additional rules
can prevent people from working, but Iran is still in this confusion that to support the law as a
valuable tool.
In order to understand the cause of the continuation of the unfavorable economic performance
of Iran in the field of international relations, among the many theories that are common in
academic circles. This treatise without bias in terms of the subject and theoretical framework
of the present treatise is institutionalism.
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The framework of multifaceted institutionalization has been selected because multifaceted
institutional approach has a comprehensive feature. Basically, this approach has been used to
analyze public policy. And for this reason, there is a lot of use in lack of development and the
reason for the difference in the share of countries from the power and wealth in the world.
About the approach of Northern Social Directions Theory: In this theory, both economic and
political systems have balance and their balance should be considered simultaneously or both
open or limited access. This is the theory of communities based on the social and structural
order that societies. So, in analyzing the framework of the theory of social disciplines of
Douglas North, Ajam Oghlu, Robinson, Robert Gilipin, Adrian Luffwich, and in this approach,
the main emphasis in our assumption is based on the viewpoint of North, Asem Oghlu,
Robinson.
Natural oil or raw resources, or anything else, becomes Ranny in the hands of the government.
Different governments that dependent on oil resources were became governments that were
distributor. This is exactly what the dominant coalition needs in limited access order. It was
said that in limited access, the dominant coalition should be divided between their members to
create stability in society. One of the best tools to create a natural resource rents. Major revenue
that comes in the hands of the government and divides its government between coalition
members and in this way stability. Therefore, the rant is the best tool for strengthening the
access order. On the other hand, it is a tool for suppressing corruption.
Therefore, the limited access order is the order that itself is corrupt. Therefore, corruption is
formed in a structure that the social order of that social order is limited. The factor of corruption
is formed and causes limited access order and form corruption.
The reason for the continuity of Iran's unfavorable economic performance, which is formed by
the elites and the coalition of society, is not as follows itself to the elite and community
coalition. The decision of the elite and the coalition of society is on the commitment of a
corroding verb based on the structure in which it operates. Therefore, the principle of discussion
is the type of analytical that we can analyze the elite and coalition of society accordingly.
The recent forty-year returns only in six years of our inflation have been single digit. The single
digit has been 9%. According to the latest statistics of the International Monetary Fund, the
average inflation last year in all countries in the world has been 3.1%. The average inflation in
the last 20 years is 17%; In the last 47 years, 18.7%. Different governments came to different
policies and approaches, but the average of all of them is between 19 and 20%. We were faced
with governments that have a continuous budget deficit and provided it from methods, which
were mostly inflationary and made the average liquidity growth in all governments over 20%.
Government, which every reason has a continuous budget deficit can fight corruption. This
unwanted government creates liquidity and corruption. We can not have a country that its
government constantly has a budget deficit, high liquidity growth, inflation mutations, but there
is no corruption. If we have a strong and powerful judiciary, and constantly seeks to arrest
corrupts, we will not go so much so that corruption substrates are still legs.
When they have open and comprehensive economic institutions and with other countries, they
will reduce their relent opportunities in those opportunities. Economic, high tariffs and
commercial areas, can not interact with the world. Economic can interact with restrictions.
When restrictions decrease, the opportunities for Rent and corruption.
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One of the ways for the dominant coalition people produces rents and rents is the discussion of
commercial exchanges with the privileges given and the tariffs that are imposed; And with
tariffs that are up and down are produced and distributed among members of the dominant
coalition and the economy is closed. The economy that open these opportunities is lost, one of
the dominant coalition tools to control members and create order. They have no choice but to
compete. Economic can compete with the world to be competitive within. Economic can have
an exported product that its institutional structure is structurally compete.
In countries with limited access order, when the elite and coalition of the community have low
income, it is motivated to personalize the exchange. Even the regulations and things that exist
and ignore the distribution of your personal discretion. Limited access is based on decent
discretion, which makes the dominant coalition rant. The lower group's income will change the
motivation of the elite and the coalition of the community, and personal exchange forms, and
the benefit of limited access is stronger.
The reason for the continuity of Iran's unfavorable economic performance should be the main
cause of foreign factors, but also in the factors and fundamental factors and in the structures
and in-internal exploitation institutions. The main reason in Iran is the presence and
continuation of limited access order for the basis of politics and economics in close links. In the
finite access order, the elites form a coalition power and prevent violence by producing rents
and distributing it. The dominant coalition is not allowed to work on members of society and
in fact non-coalition members. When space is closed for political activity, allowing activity in
the economic arena is definitely closed. For this reason, the private sector and inclusive
institutions are not formed, and naturally, the inclusive institutions will not be competitive in
work, and the productivity will be meaningless. The government is a square and exclusively all
the activities. But in open access order, which, for example, South Korea has gradually entered
over several years of limited access and access to open access, has opened space for political
activity and opened openness in the political space of open space in economic space. The
balance between the two (the theory of dual balance of North) has contributed to the ruling of
appropriate industrial and economic policies.
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ABSTRACT
By examining the thinkers in the process of power transition, it shows that the relative
consensus on the gradual success of the United States in the international system is formed and
the world has witnessed fundamental changes in the international power form and the world of
power scene from the West to the east The next time: Politics, economy and culture will be. In
the late nineteenth century. The United States became the most powerful country in the world
shortly after industrialization. Now the new change is happening and that is the transition of the
power of the world from the west of the East. The most important feature is the gradual decline
of the US position and the emergence of other actors in the form of new powers (China, Iran
and ..). This research carried out in descriptive-analytic method. The basic question of this
research is, how is the power and change in the position of the Islamic Republic of Iran as the
new power of the emergence in the post-American world? In response, it should be said that
the Islamic Republic of Iran should accept that the world has changed and as a new powers of
emergence in the east, in terms of equality in, the next time power of power, the policy,
economy and culture will be promoted to the extent of the new powers. The conditions for
changing its role and position, like China, provide new powers in the new form of emergence
in international order.. Therefore, considering the importance of research, it is necessary to
examine the conditions for realization and the change in the position of the Islamic Republic of
Iran as the new power of emergence in the post- American world.
Keywords: Iran, the post-American world, new powers emerged, transition from the west to
the east.
Introduction
The issue of transformation in the position and dignity of great powers has always been one of
the most important international politics discussions. The world has always seen the emergence
and fall of powers. The new global order is in the way of declining US liberal order, a reality
that is taking place in the international system. The United States has weakened as the leader
of this order, and the components of economic, political, cultural and ideological power are
declining. The United States today is not a superpower of hegemony, but also even from the
title of "superpowers." This opinion is not merely and only one slogan from the opposition of
the US government's styled policies, but today many experts emphasize both inside the United
States and outside. The United States is no longer the world's first and best power, and at best
possible, the United States is emerging as a great power along with new powers. The real reality
of the world today, the emergence of new powers, the power of emerging powers, has been the
main issue of the theoretical debates of recent years at both regional and global levels, most of
the revised approach to American liberal order, do not accept its rules and norms. And they will
play an important role in the future global order.
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Although the leading scenarios for the new global new order, the reality is that in the new
world's new order, Western governments, including the United States, will not play a role, and
these Asian and Eastern powers emerging powers, including China, Russia, Brazil, Turkey. ,
India and Iran and .... are. Each of these countries has its own foreign policy priorities that have
the potential to restrict the United States to form the global system and dictate their new rules
and norms. The world witnesses the reduction and degradation of the US and the transfer of
wealth and global economic power from the West to the east and the emergence of new powers,
including China, Russia, Brazil, Turkey, India, etc., especially Iran, which is the main variable
of this article, Are. Most emerging powers are the eastern powers and in the last 500years, this
is the first time that emerging powerful powers will lead the global system. The main feature
of the new order is the collapse of the American American and Western duplex. In the next
global order, the United States will not be Europe and Europe, and maybe China will work
alongside the emerging powers of the East and Turkey and Iran to take part and the position of
the United States.
Literature (suggestion) research
Farid Zakia, in the post-American world, (2008), focuses on the coordinates of developments
in the world, mainly in economic domains. Farid Zakia knows the emergence of Chinese, India,
and Brazil's economic powers as important changes in the structure of the international system,
which have made the arena more tight. John Ikarbari, theorist of international relations and US
foreign policy and political science and international relations of the University of Princeton,
in the year (2014), in an article titled "The Future of the Liberal World Order" published by the
Magazine of Farin Afsan, . John Ikarberi believes that global power and reduction of US power
and the change in the system of monarchy are in progress. The American era is over and the
eastern order has replaced Western world order. From the speech of the year (2018), Nawak
Chomsky, has been a "country's decline" to the book "generations" published in 1991 and with
his precise prediction of the 2020 surprise crisis. John Ikarbari, in an article titled "International
Internationalism", says that the process of transferring to the new global order is taking place.
In this process, we see the reduction and degradation of US power and the emergence of new
powers, including China. Most emerging powers are eastern powers and in the last 500 years,
this is the first time that emerging powerful powers will lead the global system. The main feature
of the new order is the collapse of American and Western hegemony. In the next order, the
United States and Europe will not be and will probably try to take the role of the United States.
1-1 Framework and theoretical foundations
1-2Theorists, the post-American world
The post-power of America in recent years has been considered by many scholars in recent
years, and they believe that a new new global order based on American power is collapsed and
collapsed and witnessed the shape of the new order in the world. In this world The Quarter
section of theoretical examination of the theorists, the post-American world in recent years,
analyzed this issue in recent years. Richard Hass, the head of the US Department of Foreign
Relations Council, believes that this collection of trampes measures signs that show "Evening
Magica". He meant this global term in which the United States is still an important country, but
not only superpower.
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John Ikarbari, the theorist of international relations and US foreign policy and political science
and international relations with the Princeton University of the United States in 2014, in an
article titled "The Future of the Liberal World Order" published by the Farin Afsan magazine.
He believes the change in global power and the reduction of US power and the change of the
monopoly system is in progress. The American era is over and the eastern order has replaced
Western world order. We see the emergence of emerging powers; While America's power is
erosion. Global power change, because the power is moving from the West to the east. China
is at the center of this change, and the US media acknowledges that China will soon be the
world's largest economy, the United States. Therefore, the world is somehow in the state of
transformation of the global power of focused power to the multilateral system, which can be
referred to as a "power system". China may have the most benefit from this power transfer.
(Ikenberry, 2014:p14 ). Gideon Rashmen, the political analyst of American magazines, is
considering that the United States should think of its fall. The United States will never
experience the position of global domination after the collapse of the Soviet Union. From1991
to 2008, the United States had 17 years of global hegemony since 1991. But with the social
and economic problems caused by the 2008 crisis, it lost its position and will no longer
experience this position. The other days were over. China's economic and military growth is a
long-term threat to American global hegemony. In fact, today competition between emerging
China and poor America is around a variety of dimensions. In contrast to America's weakness,
emerging powers, including China, Brazil, Turkey, India and Iran. Each of these countries has
their own foreign policy priorities that limit America's ability to form the global system.
(Rachman, 2011:p.. ) In this process, the United States and the West are falling and the new
international order has been formed by the so-called Brink, including Brazil, Russia, India and
China. . (Rachman, 2012:p 369 )The American thinker, the American thinker, called the
American emperor. From his view, although the principles of American imperialist domination
have changed, its implementation capacity has declined significantly. America is also falling
inside and outside (Noam Chomsky, 2016:p.. ).
Neorealist theorist Farid Zakaria believes that the world is transferring from the American era
to the post-amald era. The world we have in advance is a global in which the United States will
not lead its economic and geopolitical leadership, rather than its culture, but its power will fall.
According to Fried Zakaria, we are "the uprising of others" that creates a new world vision, and
in the eyes of power and wealth are moving. Power is moving and distance from American
domination. We are stepping up to the post-American world that demonstrates many people in
many places, direction and nature. . (Zakaria, 2008:p.). From the glance of Joseph Nay, the
theorists of the soft war and public diplomacy, the future of America's power is heavily
challenged. The global economic crisis of 2008 can be interpreted in the beginning of the fall
of America. The "National Intelligence Council" predicted that in 2025, the United States
remains as a power, but the US domination will be lost. In the present century, US power can
be compared with the power of England in the last century and predicted the fall of America's
hegemony. But the United States does not fall completely and the fall will be relative. (Nye,
2010:p10 ) .An American professor Alfred and American historian believes that the death of
the United States as a global superpower can be far faster than everyone imagines. This death
will be completed by 2025. The transfer of wealth and global economic power from the West
to the east is current. In 2012, 65 percent of the Americans believed that the country is in terms
of fall. McCoy argues that the biggest factor in the fall of America is militarism.
(McCoy,2010:p. ).
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Stephen Cohen, USA, will lose its strength and influence. America's influence in the world is
completing and its return is unpredictable. US living standards have fallen compared to
developed and developing countries. The United States was a country with wealth, strength and
influence. But all of this is changing and the dream of liberalism is over. (Cohen, 2010:p3-6 ).
1-3conceptuality of emerging powers
One of the characteristics of the international transitional system has been the popular actors
and the proposal of global power displacement. This was especially true since the beginning of
the twenty century, with the power of emerging regional and international actors, was at the
center of attention and theoretical reflections of global politics. From these actors in the
literature of international relations with various titles and interpretations.
The axial powers, regional powers, middle magnitude and emerging powers are among.
One of the coordinates of the post-American transitional world of the international system is to
establish a new proportion between two regional and global domains. In this passer, the
tendency toward regionalism and the dissemination of regional institutions and organizational
organizations is a clear feature of the transitional period of the post-American world governing
international relations. This transformation has caused the concept of the region to play an
indicator in shaping the upcoming global order, and emerging powers convert regional politics
to their international politics. The prevalence of terms and interpretations, such as the world of
regions and multi-regional world order in the literature of international relations, reflects this
process. (Hurrell, 2007:p.. ) (Katzenstein, 2005:p.. ).
Another coordinates of regionalism in this era are the historical rotation in the role of the Asian
continent in global economic and political equations. The most important emerging powers in
this area, the geopolitical displacement of the global power of the Atlantic to the Pacific Ocean
and the transformation of an ancient continent to the economic power and political actor of the
international system, has led to the conversion of the twenty-headed century to Asian centuries
The literature of politics and the international economy of this era is widespread. (Shaw, Cooper
and Antkiewicz2007). Although China to East China, India to the southern Ocean of India,
Russia to the Caucasus and the Central Asian Russia-based and Brazil to South America
Brazilian and South Africa to the African field, but each with obstacles and important
challenges in realization. Give these goals. As India, in addition to the issue of competitive
relations with China, surrounds challenging neighbors such as Afghanistan and Pakistan. Brazil
has not yet been able to manage power equations in South America. This has led to the tendency
of these powers between regional and global goals, and in the absence of the region with
transnational coalitions, they will see their international goals. Thus, the first major brick
challenge occurred and the capacities of this group were tested in the test plant. The limitations
of each member of the bricks are effective in crossing their regional bottlenecks on the extent
of the role of emerging magnitudes on the management of the international system of the postAmerican world.
On the other hand, in general, emerging powers belong to the southern world and developing
countries, the areas and geographical areas, in spite of this identity brix, but unlike traditional
interpretations, the meaning of its meaning from the geographical tradition Has not received.
For this reason, in terms of some researchers, the continuation of this process will lead to the
concepts of the "Third World" and "Southern World"; Because in these conditions, emerging
powers will influence the structure of the international system with reflection of the concepts. .
(Hurrell and Sandeep Antkiewicz, 2012:p.. ).
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The relationship between the emerging and southern developing has witnessed recent years,
and in the north and convergence of these powers with the requirements of the existing
international order, this transformation can affect their former links with these areas. ; But
linking with these areas and cooperation in the south-south makes it possible for emerging
powers, in addition to economic and commercial goals, from political convergence with this
area to advance international goals and promote their position in global economic and political
institutions. . These economic ties have allowed emerging powers to penetrate the southern
domain and have caused them to simultaneously benefit from these links to the political support
of this domain in international conflicts.
The cooperation of emerging powers with countries and regions in the economy has also
increased by granting development assistance in the form of direct loans and foreign
investment. As a result of the definition of the ratio between the brix and the south, according
to its relationship with the north and the existing global order, it is another important issue that
exhibits the capacity and effectiveness of this institution over the international system.
Signs and basic factors in the beginning of decline and fall and post-American world
1-1: US Departure from Afghanistan
The unexpected fall of a week of Kabul ends in the hands of the Taliban after 20 years after the
influence of the United States in Afghanistan. In this regard, the United States, the Taliban will
seek to establish relations with a number of other actors, including China, Pakistan and the
Persian Gulf States. The new rulers of Afghanistan seem to be eager for international
recognition and commerce and assistance that will be followed. This desire can still persuade
the Taliban to curb their more fanatical motives.
Afghanistan is also neighboring with China, Iran, Pakistan and Central Asia and neighbors near
India. All of these countries are concerned about the transfer of inspirational violence from the
Taliban. India will be prepared for more problems in Jammu and Kashmir, the only province
with a Muslim majority. China has a concern that the Uighphs fighting Beijing in Xinjiang can
find a base in Afghanistan. Iran will be happy with the defeat of the United States, but worried
about the fate of the Caspian, the Shiite minority group will be brutally harassed by the Taliban.
All neighbors of Afghanistan and the European Union will be prepared for refugee invasion.
The neighboring company is the most ambiguous and dangerous situation in Pakistan. For
decades, the Islamabad government, and especially the Pakistani intelligence services, has
provided secure shelters for the Taliban. This policy is because Pakistan needs "strategic depth".
Which means preventing the fall of Afghanistan under the rule of India. Negative and somewhat
justified. The influence of radical Islamists in Pakistan has also helped create an authorized
environment for the Taliban.
However, the capture of the Taliban on neighboring Afghanistan is also dangerous to Pakistan.
Jihadists in the country will be brave victory. The 1600 miles border between the two countries
are traditionally porous. The Pakistani Taliban seems to be restored and last month assumed the
responsibility of 26 terrorist attacks in Pakistan, including a suicide attack that killed 9 Chinese
workers. The secular authorities of Pakistan can also target.
All border countries with Afghanistan are eagerly hoping that the Taliban have learned lessons
from the last period in 1996-2001 and not allow their country to re-establish international
jihadists. If the Taliban do not try to issue violent Islamist fundamentalism, gaining power in
Kabul will be likely to be welcome to China. The Chinese government's foreign policy doctrine
is based on the principle of "lack of interference.
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"Which means that Beijing will not stand on the political system or human rights in
Afghanistan, provided that the Taliban respected "main interests in China." China has already
announced its readiness to cooperate with the Taliban through the recent meeting of China's
foreign minister Wang Yi and Mullah Abdul Ghani, the Taliban brother. The importance of this
meeting was not only in it, but in the meantime, Beijing considered it well. If China can
establish relations with the Taliban government in Afghanistan, economic benefits for Beijing
will be able to create a transit corridor throughout the country to the Guadar port in Pakistan,
which is built in China. Strategically, China also welcomes the opportunity to increase pressure
on India by increasing Delhi fear of the environment. First of all, Beijing welcomes more
evidence that the world after the United States is on us.
There is no doubt that the withdrawal of US military forces from Afghanistan and subsequently
creating an important power vacuum in that country has the capacity to transform power balance
at two national and regional levels. In such a situation, according to the harmful experience of
other powers, during history, China can not expect China to repeat the mistakes of the past and
make unilateral military interference in Afghanistan. At the same time, it can be said that
political capacity building will be one of the most important goals of China in Afghanistan.
Considering the fact that China as an emerging power, never like other powerful global actors,
has no history of military intervention to Afghanistan, and considering the direct influence of
the political and security equations of Afghanistan on the national security of China, Beijing
can be due to the capacities And its capabilities in an efficient way and in the stature of a
mediator power manage the peace process in Afghanistan.
1-2 Getting to power is contributing, not empire (China's uprising emerging power)
What is happening in the world is complex reflection. Part of the ability of this country is
economic, political and military, the expansion of its influence in its wot. A country does not
get any such permetriable. The number of those who have these abilities now has the United
States, Britain, France, Germany, Russia, mostly burrowing. Zhurar Power of Harami,
powerfully compared with the moment of apparent in the actor's actor: their emergence and
decline in the world of global gardens. The appearance of Germans and Japan in the
twentiethum, or the collapse of the Habsburg empires, and the threat of the period, seeked
severe crises in the Balkans and in the new one.
This sample is different for many years. Germany and Japan are turned into the second-largest
economic powers in the world, but in the political views, and remains remarkably immobilized.
In these developments, there is little with noise. In the decades of his developments, China's
1980s, in fact, did not have foreign policy. Or its growth was the same growth. China considered
the improvement of relations with the United States to grow, so that he wanted to access the
largest market and world technology. Due to the UN Security, China voted for US proposals or
refused to veto the US solutions. Deng Joyoping reads this policy "breached". Mostly this policy
of non-intervention is confrontation. With the exception of Taiwanese, China is not interested
in military conflict with a country. President, during his speech, focused on economic, financial,
industrial, social and environmental issues in 2007, but the only thing that was forgotten was
foreign policy. For many retired Chinese speakers, talk about emerging as a power is very
evident. 2002 Jing Bayan later, vice president of the Central Committee of the Party for the
purpose of making the rapid movement of China, uses the term "emerging" global stairs. Jing
talked and people were listened because the former head of Oriais was the Gnawa.
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Hujo Netaan Wen, Vienna Ziba, both the term, had one another, in fact, found a lot. But later
than the ways fell.
Many western photographers have boosted that the "peaceful" word in this phrase was a
problem, something that could make the choice of China in the way. In fact, an international
perspective was not involved in this issue. China understood Taiwan as an internal subject, and
it reserved the competence to use the latest approach. As Jing explained to me, "We can still
tell the United States, but you can still say that the United States fought peacefully." Some
major China concerned about the second term of this phrase, the "emergence", the senior
diplomats in China, in the international community, are in the international community.
Developing China's growth. Particularly concerned with criticisms in the United States, they
will account for China's growth. Lee Quan Yu suggested that instead of the "Renaissance", and
the leaders of the party were discussed in the expression of 2003. After they spoke of "peaceful
development." Jing says, "The theme is both, the only phrase". It is true, but this change reflects
China's concern about its rapid progress without being annoyed.
During 2006-2007, China TV broadcast 12 sections of the program entitled "The Genesis of
Great Nations", which was exactly aimed at the goal of public education. Due to the strong
theme of these programs, these programs were a thing, and he wanted to reflect the
government's view. Programs have been prepared in the BBC or PBS manner, and the
emergence of 9 great powers to Spain, the Union and the United States. Interviews with a
number of people from the programs were complementary to these programs. Division related
to separate countries was often accurate. Genesis of Japan, which is the subject of sensitive
sensitivity, was fairly adjusted with a little critique of the Japanese attack on China; The growth
of Japan's economic power has been repeatedly praised. Some of the points emphasized, in such
an example of the United States, is more concentrated on tydurovrankin programs in the
monitoring of obstritude and highlighting the role of the government. Some predictable issues,
such as silence against terrorism and terrorism, and the existence of campus campus campus
from one hour schedules. But in these programs, it has been assessed by the privileges of the
government agency's system and its release in release, legal, political stories, and the United
States of America, which was unexpected.
The basic message of this series of programs is that the superpower of a nation depends on the
economic capabilities of the nation, and that resorting to nationalism, will lead to a deadly
manner. This is the point in which the programs are repeated. The last section of the program
lessons program is clearly dedicated to the secret of superpowers: national solidarity, economic
success and conversion, political strength, military power, cultural creativity and attractiveness.
The attractiveness as the intellectual shine of a nation is defined and equal to the concept of
"soft power" by Joseph Nava
During 2006-2007, China TV broadcast 12 sections of the program entitled "The Genesis of
Great Nations", which was exactly aimed at the goal of public education. Due to the strong
theme of these programs, these programs were a thing, and he wanted to reflect the
government's view. Programs have been prepared in the BBC or PBS manner, and the
emergence of 9 great powers to Spain, the Union and the United States. Interviews with a
number of people from the programs were complementary to these programs. Division related
to separate countries was often accurate. Genesis of Japan, which is the subject of sensitive
sensitivity, was fairly adjusted with a little critique of the Japanese attack on China; The growth
of Japan's economic power has been repeatedly praised.
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Some of the points emphasized, in such an example of the United States, is more concentrated
on tydurovrankin programs in the monitoring of obstritude and highlighting the role of the
government. Some predictable issues, such as silence against terrorism and terrorism, and the
existence of campus campus campus from one hour schedules. But in these programs, it has
been assessed by the privileges of the government agency's system and its release in release,
legal, political stories, and the United States of America, which was unexpected.
The basic message of this series of programs is that the superpower of a nation depends on the
economic capabilities of the nation, and that resorting to nationalism, will lead to a deadly
manner. This is the point in which the programs are repeated. The last section of the program
lessons program is clearly dedicated to the secret of superpowers: national solidarity, economic
success and conversion, political strength, military power, cultural creativity and attractiveness.
The attractiveness as the intellectual shine is defined by a nation and is equal to the concept of
"soft power" by Joseph Nahan, which has been addressed in the two-way interviews. The
contemporary world, only a nation can maintain its struggle superiority, which has knowledge
of innovation, shortly, is the way to achieve power through partnership, not the empire.
1-4 A picture of the future of the post-American world (changing from the monopoly
system, the multicoly system)
The post-American world is universal, in which there is no hogmony and unilateralism of the
United States, and instead of the single-polar system, the multipolar system will emerge, on the
other hand, the world will see the emergence of emerging powers, many of whom are rooted in
the The developing countries will have the current developing nations, so that the dominated
nations of the West will find opportunities in the global and international arena of the
opportunity and darling of the limbs, on the other hand, it may be due to international pressure
from the United States. Areas that play an important role in the destruction of the environment,
and in particular greenhouse gas emissions, and at the same time out of the relevant treaties,
they will return to these treaties, also due to the stopping of evil activities that are nowadays
America in the beautiful pretext Instead of the world, we will have a relatively safe world in
which the security of the regions will be deposited in the hands of its countries, and due to the
loss of an important part of the conspiracies and the conspiracy of the current divisive Chinese,
a large part of the divergence The current international international will become convergence.
And another one of the most important consequences of the United States will be the freedom
of nations in the clause and the development of democratic and democratic systems and the real
realization of human rights. Of course, in the post-American world, there are many words, but
an important question Is the world without dominance of the United States and the world better
than today, or the world is worse? ......
1-5 American election 2016 and on the coming of Donald Trump
On the work of Donald Trump as the president of the United States in 2016, more analysts to
speak of the signs of this decline. Trump, in 2016, admitted as the first politician at the first
level of power to lose signs of US power, and, with the fact that the United States is no longer
great, the axis of its propaganda "will rebuild America". The Trump government, in addition to
its first national security strategy document (2017), officially recognized the power of US power
and tried to prevent its plans to prevent or monitor. Henry Kissinger, a strategic and well-known
American theorist, said: "I think, Tramp may be one of the same faces in history, which
occasionally return to the end of an evening.
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A conclusion of the Trump presidency is the peak of the downtrend of the American position
in the general public of the world, or in other words, the "soft power" of the country, as one of
America's hegemony columns. The Pew Survey Center published a few months ago the
research results, indicating that desirable imagery and attitudes toward the United States have
been accompanied by a sharp drop and reached "non-unexpected" levels: the results of this
survey, which was carried out in 13 countries. 26 %of the German people, 30 %of the people
of the Netherlands, 31 %of the French, 33 %of Australians and 35 %of Canadians are desirable
than the United States. This, of course, is not the only American power index that has fallen in
the era of Trump. The military-economic support of the "First American" doctrine, which forms
the core of Trump's policies, has also undermined other foundations that the US and Baltbi, the
international order under the leadership of the country, has also been weakened on the aftermath
of the Cold War .
Tramp in the leek of this policy has removed the United States from global multilateral treaties
and international organizations, opposed its allies beyond the Atlantic of the trade warfare,
refusing to condemn the crimes of autocratic rulers until the American trading partner is, "Zero
Tolerance" policy. Against immigrants and on the domestic scene, with policies such as
supporting torture and suppression of protesters, the issuance of an amnesty sentence for war
crimes committed, fostering racial and political divisions, and supporting police violence, US
legitimacy to defend human rights ideals and Democracy has broken more null than any other
time. "The images of attack on the building of Congress created this feeling among the friend's
democracies, nothing in America. They ask how these Americans voted in a person who
attacked the US judiciary and the media before attacking the Congressional building, and did
not act against a fatal epilepsy, and many political norms of his country. "
The fact is that Donald Trump, according to many experts and even members of the congress,
will be among the influential figures on US politics and from the persistent views of the
Republican party. Lindsay Graham, the Republican Republic of the Senate of the Senate, after
the failure of Trump in the election, said his work on the American political scene will not
disappear after his departure, and he will be "president in the shadow during the presidency of
Biden. Graham said in an interview with Atlantic, "He has a lot of influence on the Republican
Party. If he opposes the work that Biden, unite the Republicans will be difficult. If he can be
agreed with him, advancing things to be comfortable. In many ways, he will be a president in
the shadow. " The result of Trump's presence and policies in the power scene will be that many
US allies will doubt the United States in their decision to knit their security.
1-6 Iran and China Cooperation Document, Queen of Asian Power Against America
Economic pressure and US sanctions have concluded two Asian powers in the East and Iran in
the West to sign a memorandum of understanding, saying that in such circumstances, intellect
requires Iran and China to put their ability to put them together. And in this country, they will
queue against the United States. To understand what is done in the form of a comprehensive
approach to strategic partnership between Iran and China, we should consider that we have
learned in politics that we examine such phenomena from different perspectives. In fact, it is
assumed that events outlined up to two actors from the international arena have come to the
conclusion that in such a cross section signed such a memorandum. In this framework, this issue
can be analyzed at three levels. Why and in which center of gravity, it has made Iran and China
to sign and sign such a memorandum, the first level in the international domain is that the world
should be changed and this consensus on it There is.
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In fact, power relations in the world are changing. The power center in the world, which has
been in Europe for at least three centuries in Europe and somehow in the West, are transferring
to Asia and in particular East, and in this transfer of power is one of the events, creating coalition
and fronts and blockings that a dynasty Asian, anti-Western coalition, coalition of regional and
emerging powers are being formed. Here, we see that two powers in Asia, China in the east and
Iran in the West, in this change of transfer from Europe to Asia to Asia. China, as an emerging
power and Iran, also tend to be a regional power so that they can do something beyond normal
relationships in the new coalition to provide their benefits. Currently, China's cooperation in
China has become competition and hostility, and China has come to the conclusion of the
United States to win the land, and the other land is not competing, and the United States does
not do anything to bring each blow to China. Since the whole world has grown up against China,
it is growing in the Strait of Malaga to stop the transfer of energy and fuel to China and uses
countries that have coalition in the Gulf region with the United States. Cover from selling oil
to China.
1-7 Other signs
Richard Has believes that the signs of such an event in the Middle East region (West Asia) are
clear now: Saudi war in Yemen, Turkey's involvement in Syria and its support for Azerbaijan
in clashes in Karbagh, an EU investment agreement with China and the formation of a free trade
agreement "Comprehensive Regional Economic Participation" (RCEP) is some of these other
signs.
The effects of cultural and ideological dimension of international relations in the postAmerican world
Pay attention to more important historical, strategic, and political, social, economic and cultural
issues that are happening in the region and the world, which is of course that current events are
related to these basic issues. One of the important issues is the issue of Iran, especially the
effects of the Islamic Revolution and the establishment of the Islamic Republic in the country.
Therefore, for better understanding of current events, the effects of the cultural and ideological
dimension of the international relations of the post-American world.
Political influences transformed Iran's Islamic Revolution from an important actress in
international relations, and by the effects of the Soviet Union and the end of the bipolar world,
we presented the beginning of an Islamic block. From the Ottoman Empire, almost no Muslim
countries in the international scene are not as effective as the Islamic Republic of Iran
(currently), and this has had an important impact on the international relations of the postAmerican world, especially on relations between Western European countries and the United
States with the Islamic world.
Among the Economic Economic Effects of the United States, it can not be pointed out that after
many years for the first time, the resources of a particular country are serving Islam and the
cultivation of Islamic identity. This means that the pattern of return of dollar deposits has been
transformed from the sale of oil from the sale of oil to the Western economy to buy weapons of
Western countries, infrastructure contracts, financial and real estate instruments that are used
during the Shah and currently by Arab countries. Is. In contrast, oil revenues are used to develop
domestic and economic projects and the expansion of indigenous industries and technical
knowledge.
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All of these effects are based on the social and cultural influences of the Islamic Revolution on
international relations. The social and cultural influences faced the emergence of real Muslim
elites against loyal intellectuals to Western or eastern Islam or Royal Islam (some Arab
countries). As a result, Islamic political identity has been revived worldwide.
Iran's resources and indicators as an emerging power in the post-American world
Iran in the country as an emerging power in the region and the post-American region apart from
the type of government, Iran due to a large and educated population, vast oil and natural gas
resources, geographic strategic position, namely located between the Caspian Sea and the
Persian Gulf. Between the subcontinent of India and the Middle East, cultural power is a long
historical background compared to other countries in the region and its place as a nation with
Shiite leadership, a key and important country.
Cultural and Easius Indicators as an emerging power in the Southern American World
Wide
Iran won the first Islamic Republic in the present era; The Republic who succeeded the royal
government of 2500 years old. The Islamic Revolution, or more precisely, leads to Islamic
movements leading to the Islamic Republic, and the next needs of this Islamic Republic, caused
some of the most important social events. At the beginning, the cultivation of Islamic elites in
the sense of elite committed to Islam not to Western or eastern Islam or the royal Islam of the
kings. It should be noted that the Islamic Revolution in the World, which was ideologically
bipolar. Most elites and governments, in most countries, were the United States, and the allies
of the Western liberal capitalist, or the pro-Soviet Union and the Eastern Union of Communist
Stalinist. The scope of the political world was for most people.
In such an environment, the Muslim elite developed so much that they presented another
philosophical, ideological and political structure for Muslims. This has left the impact on
Muslims in the world, because they showed that those who do not want to abandon their Islam
can also be socially and politically active without choosing one of the two non-Islamic interests
above. In addition, the Islamic revolution and elites showed that the government of an important
state could be based on Islamic orders and orders and the clergy of Islam will handle it.
We mean the Islamic and Muslim elite both spiritual and non-cleric people, because the support
of Islam is not necessarily dependent on being part of the clergy. This is a moral choice done
by people. However, the existence of a country that is at the head of the Muslim cleric was truly
a revolutionary event and a huge step toward the royal rule of the unfairness that was drawn in
most of the Islamic world, as well as a big step towards realizing the Quranic view of politics,
such as the political rule of Prophet Muhammad (PBUH) and Imam Ali (AS). This issue is
examined from the perspective of Islamic history and from the perspective of the policy of the
post-American world, anyway.
Recall that the event occurred in the world, which was culturally and philosophically, Western
secularism, or the separation of religion from politics. The Western world spent a period in
which religious conservatives (for example, in the United States) did not matter politically. In
the world, whose characteristic was the political rule of secularists (non-dummies), the nation
claimed not only religion is not separate from politics, but boldly claimed that the most suitable
person to guide a nation and community during the absence of innocent (AS) is a Muslim
jurisprudence.

1076

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES & HUMANITIES
18-19 Sep, 2021
MUŞ-TURKEY
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https://www.ispecongress.org/
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

The result of such an elite was the cultivation of Muslim elites and the establishment of the
Islamic state, and led to great importance from the perspective of the post-American and
strategic politics. This is the same as the revival of Islamic identity or in particular, Islamic
political identity, which is among the Muslims from the Atlantic to quiet and Muslim
populations in other parts of the world.
Exactly the Islamic Revolution and the establishment of the Islamic Republic to Muslims who
have identified their identity against secularists' global propaganda from the West to the east,
as well as against the influence of secular and anti-Muslim intellectuals governing Muslim
countries, this possibility Gave to express. Remember that in most countries and Muslim
regions (such as the Soviet Union and Egypt), Muslims and Islamic social movements, with the
government policies, were harassed with brutality, and only the Islamic persistence that its
government Confirmed; Royal Islam is loyal to the government, which did not pay attention to
the fundamental and international injustices that were heavy on Muslim hearts.
Here, the goal of international relations is the order of the post-American world through the
cultivation of the elite that will rule each region to support this order. Since the Western and
Russian imperialism in the Islamic world and after the collapse of the Ottoman official reign,
the imperialist focused the elderly, politically, and most importantly culturally, they were loyal
to them. Islam was considered tyranny and even was abandoned in important countries such as
Turkey, Egypt and Iran. These governments were of great importance to the identity of national,
and to keep local people to stimulate national feelings, while the imperialist, with the cooperation of the native elites of the west and pro-secularism, plundered its resources. In such a
cultural and strategic environment, an elite person created a government that placed the Islamic
identity at the head of national and patriotic identity and called for the Alliance of Islam and
the dismissal of non-Muslims from the post-American Islamic world.
Socially and culturally, the Islamic Revolution has led to the flagship of the Islamic flag in
international relations and raising the Muslim elites and has shown that Islam is the basis for
managing all Muslim affairs. This was a very important impact on the Islamic Revolution on
the international relations of the United States.
Economic indicators as an emerging power in the global population of America
Economically, Iran served in one move, and this was probably the most painful effect of
imperialists. Iran could achieve its religious, cultural and political goals with the support of
resources that the Iranian nation was considered (especially oil revenues). It is here that the
importance of Iran in the international relations of the post-American world is more apparent.
If Iran occurred somewhere small and relatively poor, it would not become an important stream.
This revolution emerged in a large, relatively wealthy and populated country.
The economic relations of the countries of the region, especially the oil producing countries,
showed their full dependence on the United States, England, France and to other Western
countries. The basic model of work was that the oil vendor countries after selling oil to the US
dollar (which itself owned huge economic benefits for this country) spent the income from this
sale mass imports of military equipment, financial instruments and even buy real estate The
western, and with this practice, oil revenues were spent on supporting the Western economy.
This method was applied in the Pahlavi era, and now it is also used in the Arab oils.
This model is a completely unfair development form that leads to poverty of the masses of the
people and preventing the emergence of independent national trade and the dependence of the
management class to foreign capital.
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All of these symptoms are seen in the Pahlavi era, and the rest is also seen in many oil-oil
countries. In these countries, the class of more Western executives and immigrant Indians, and
the working class includes a senior workers of the Indian subcontinent, which is very bad and
no right and legal.
The cost of dollars from oil sales is the sale of oil to the US currency and then use that money
to buy American weapons, infrastructure and durable consumer goods. This cycle was the basis
of the economic pattern of many oilfish countries, including Iran before the period of the
revolution, with short-term benefits of consumers' income, however, prevented any creative and
innovative management skills and technical awareness, which led to the long-term development
of development. . In Iran, the system changed after the revolution and the imposed war and US
economic sanctions, and these events led to the development of the native management and
technical class.
The conditions of the macroeconomic economy that have been created since the revolution for
the long-term technical and economic development of Iran and created an exceptional case in
Iran and has made it possible for Iran to remain away from some of the negative aspects of
globalization. Contrary to the situation of many developing countries, their economic systems
(called short-term economic growth and consumer needs) are in the service of international
capital and in good condition. Thus, we can argue that Iran has nothing to achieve the
characteristics of a harmful and dominated by the West, which has dominated the international
economy. There is no need for the economic development of political organizations such as the
World Trade Organization (WTO) because of economic development and obsolete ideology of
the Western economy. Unfortunately, these Western ideologies, despite being criticized for a
long time in the West and many developing countries, are still in Iran.
Of course, this is the end of the basic dependence of the Iranian economy on oil revenues and
this long-term problem by all governments from the Khatami government to Hassan Rouhani.
But this problem is different from this question whether oil revenues are returned directly to
buying western goods and services, or spend on developing native skills and abilities to support
the nationalist government from the economic and national organizational perspective.
We see that the pattern of economic development used in most oil-rising countries has led to
militia and created a society that is economically, political, scientific, technical and military.
Unfortunately, this method sometimes occurs as a pattern of development, but man doubts that
this work is more based on political motives for criticizing the Islamic Republic to analyze the
economy. Some refer to rapid growth of Dubai, and these questions suggest that this does not
happen in Iran? No one says that this growth occurred after the Islamic Revolution and during
the Iran-Iraq war and Iran's financial sanctions, at that time, billions of dollars from Iran were
transferred to Dubai. This was the Iranian capital and money that caused the prosperity of Dubai
and the indigenous people of Dubai consider this very well.
Iran, instead of an unhealthy, unjust and non-Islamic economic pattern, began a model based
on economic development and national nationalism, which was the hope and desire of
numerous generations of Iranians during the Pahlavi and Qajar rule. The Islamic Republic of
Iran began its economic development as many East Asian countries from several decades, but
without that huge money that the Allies won East Asian with the United States during the Cold
War. We now demonstrate the emergence of a strong national economy that has been
abandoned without dependence on Western culture and capital to the construction of industries,
financial institutions and management classes. This issue is importa.
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Political impacts (ideology) as an emerging power in the Southern American World Power
The combination of Islamic ideology relies on itself and monetary resources, Iran converted
Iran from the arms and nuts of great powers to an important acting and played role in
international relations. This can be considered as one of the major effects of the Islamic
Revolution on international relations. In the Qajar and Pahlavi period, Iran was in the field of
power games, the tool of global powers and cheap oil produced for Western countries. For
global powers, there is nothing more important than Iran's return. The goal of imperial powers,
like the past, is the same as finding native leaders who stay loyal to them in the global strategic
situation and allow them to exploit Iran's national resources without any harass.
The Islamic Revolution turns this strategic imperialist goal into a difficult goal, and this
suggests that the Americans and Europeans can not accept Iran as basic and effective seals in
international relations. This conflict is not just a simple economic or political issue, but also a
cultural historical issue; As Western powers do not want this new truth, the strategic ability of
Iran in the world, especially in the Middle East and the Islamic world, as an emerging power of
the American world.
Iran's converting as an emerging power for America, Israel, England and France. As well as the
people and nations of Muslims have been dominated by non-Muslim governments that have
promised loyalty to a non-Muslim English Knifa (like their ancestors, who had promised loyalty
to the Umayi, Abbasid and Ottomans) this is very important for the Islamic Republic of Iran.
Strategic abilities have and can stand against unilateralism.
That is why Western powers insist that economic, cultural and promotional struggles against
the Islamic Republic of Iran are set up; Because the Islamic Republic is the only country that
dares criticizing them and challenging their global and regional arrangement.
After almost four decades from the Islamic Revolution of Iran, we also see the economic impact
of this revolution on international relations. During the imposed war and sanctions and
promotions against Iran, the regional and global enemies of Islam and the Islamic state have
been able to extend Iran to isolation and restrict the political, social, cultural and economic
impact of the Islamic Revolution. This situation has changed with three very important things
over the past few years.
The first to reduce America's power in the Middle East and the Islamic world after the
September 11 occurrence. The degradation of the country was due to the fact that the Americans
followed the events of September 11, 2001, consciously decided to bring the English makeup
created in the Middle East after World War II. In any way they had no other choice; Because
the previous makeup led to the fact that nineteen young man from the imperialist Americans
stop attacking their global military leaders in the Pentagon and their economy in Manhattan.
From the American perspective, the only logical and moral act was the evil detection of their
imperialist actions in the Islamic world, and instead of using the local rulers (who suppress their
country that they are eager to attack their America to attack America. ) And instead of giving
democratic views to their imperialist acts, democracy governments in which young people are
"free." Let's not forget that when Muslims participate in a free and democratic election, most of
them will vote for Muslim parties, but in a madness after September 11, no one in the United
States will not accept this truth; Because most of the choices in the West are secularists and can
not even understand how human beings can have such profound religious beliefs; As most
Muslims have.
The British had established a system in the Middle East that included three pillars: the first
pillar, the use of local rulers and preferably kings and emirants for governance.
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The second pillar was to determine the boundaries and the creation of national identities. It can
be said that the whole concept of the "Middle East" was the English initiative, and such a region
did not exist before the English statement. The third pillar was prosecuting weak and unstable
governments in some countries, especially Iran, Turkey and Egypt, which was more likely to
be able to face the rulers of the British.
After the September 11th, the Americans found that this old makeup is not working for them
and has led to global wars and wars by al-Qaeda and their affiliates against the United States.
Remember that the main enemy of al-Qaeda, Arab local governments governing Saudi Arabia,
Egypt and the Maghreb and some other countries, and the reason for the attack of al-Qaeda to
the United States is to undermine the power of support that support these countries. The
Americans wanted to lead to this abnormal situation, thus decided to reduce their dependence
on Saudi Arabia as their support in the Persian Gulf region (after Iran out of their hands in 1979)
and Iraq Themselves. Iraq had several features that were very suitable for Americans. Iraq is an
important Arab country, which is located right in the region that allows Americans to use Iraq
as a base for expanding their power on each side of the Middle East to use, and most
importantly, can access Iran to Syria, Lebanon and Palestine. Discontinue.
Iraq is a country where most people are Shiite, and thus it is possible for the United States to
form a religious force from Shiites against Iran, and, of course, the Americans make it possible
to establish a larger Arab government that sign with Israel peace treaty. . With all this intentions,
the United States exceeded Iraq with all this intentions (in addition to oil money. The disaster
of America in Iraq revealed all of the country's imperialist truth, which was hiding behind
lexicals such as freedom, democracy and discretion, even some forces in Iran, which were
probably interested in interfering with America in Iran, Realized the true meaning of this failure
and failure of the United States to open the thought and minds of many people to look for other
strategic options in the Americans.
The second incident that happened and now continues is a gradual social collapse of the Zionist.
The result of the fundamental racist ideology, which is unsuccessful in this action, is the arrival
of the oppression of the West Corp and the Gaza Strip to the fourth decades and two military
defeat of the Zionists to Hezbollah. Of course, add the population of the Palestinian people
inside Israel and the occupied territories. The result of these events has been the double pressure
of Zionists to Americans (Israel's influence in America) in order to get extreme positions; And
this, on the contrary, led to a small residual credit of the Americans among Muslims.
The third event that occurred in recent years was to increase Iran's power. In the strategic
conditions that were raised in the upper part, the Islamic Republic of Iran continued, and even
managed to actually stand against the strategies and policies of the Americans and Israelis. In
particular, with the powerful diplomacy of Iranian governments, according to the failure and
failure of other politics, Iran could fill the vacuum created by the Americans in many cases.
The efforts of the Americans for the isolation of Iran in terms of politically and putting pressure
on this country can be financially see. As the Supreme Leader of the Islamic Revolution has
repeatedly pointed out, this policy can not work with nuclear power, human rights or terrorism.
They will use any excellence for pressing Iran; Because their Americans and their Western
allies are originally faced with powerful Iranians. What kind of government is, the only problem
is to serve America's political and economic tendencies. In fact, they prefer to loyal to them
with Islamic reputation, in which case they can say that the rule of the caliph is confirmed by
Islam.
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For this reason, religiously against the Islamic Republic of Iran is obligatory to never allow
something to happen in relations between Iran and the United States that the United States says
its calendar is religiously solvent. Unfortunately, some national officials (even among clerics)
apparently did not follow this sensitive religious problem, and they should notice them that
when Imam Khomeini, the founder of the Islamic Revolution, used a religious desire for a
religious goal. Not just as emotional and promotional.
Now, considering these three occurrences, the political impact of the Islamic Revolution on
international relations is revealed. Suddenly, about the Islamic alliance, joining Iran, Iraq and
Yemen to PGCC, economic integrity in the Middle East and Muslim countries are more. One
time, the suggestion of creating new international organizations in different regions by Iran is
raised and some of them are now established. The Caspian Sea countries announce that aliens
are not allowed to use their soil to attack other countries in the field, and Iran is invited to the
Shanghai Cooperation Organization. Somewhere, like Venezuela, the president, states that in
the event of an attack on Iran, sending oil from Venezuela will be cut off to America. (America
purchases more oil from Venezuela).
A group of people probably imagine these events in vain because of the problems faced by these
events, such as the difficulty of getting documents from Europe, getting an academic event and
reducing trade with Europe. Others say the real adventure of Iran is to communicate deep,
economic, political, and cultural communication with the West. Unfortunately, some of the
heart are still dependent on America and Europe.
The review of the thinkers about the transmission process of power shows that the relative
consensus has been formed on the gradual decline of the US position in the international system,
but its key question is what actor or actor of the country's substitution or better expression of
the country. Participate in management of power transfer process? It is unclear that the US
decline automatically does not provide the ground for the role of others. That is why the answer
to this question is simply not possible, but we can promote actors as possible candidates in the
post-American world and the transformation of power, which has a range of traditional and
modern power factors. It is clear that traditional components make power elements such as
population, breadth, geopolitical position, underground resources, military power, and so on.
The availability of these resources can be considered a prerequisite for playing a role in the
process of the post-American world and the transformation of global power, but the role of
global power components to the new components of power or to better express power resources
in the 21st century as well as sufficient conditions. Need.
The most important factors among the new elements of power are the ability of a state to extract
the resources needed from the community in the pathway. It has complicated and complex
requirements. The government can extract the necessary resources from the community, which
has an efficient bureaucracy, relationships based on legitimacy and community participation,
have a specific and definite prospect, sustainable production institutions and its efficient
distribution, and so on. In other words, the type of political and economic organism of a country
can be considered the key factors in empowering or debiling an Iran in the post-American world
and the international actor's power to play in the post-American world. The importance of this
component is important in the process of transferring power, relevant capabilities, and not crop.
( Taliaferro, 2006:p482 ) .
In addition to this actor or actor, they can play a role in this process that also has structural
power factors. From the perspective of "Stress", structural power means the power to determine
the rules of the game others and the power of shaping the choices of others.
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In other words, structural strength means the power of decision on how to do things. In a clearer
expression, the more part of the parties, the more capable of shaping the surrounding structures
of relationships, will have more relative power. Eventually, "Stress" defines structural power
in this way: "The power of shaping the structures of the global political economy so that the
interactions of governments, political institutions, companies and their scholars are with others
within these structures." From the perspective of "Stress", the concept of power is much more
complex than that realists definition and explain. In other words; Power, multifaceted concept
is complex and often intangible, and more than synonymous with the ability, (Pustovitovskij,
2012:p9-13 ) . The balance of capacity based on the conceptualization of "Stress" has divided
the structural strength into four different branches, but related Mitt Wan:
I. The structure of knowledge that focuses on the ability to achieve knowledge and ability to
prevent others from accessing.
II. The financial structure that focuses on the power facilitating or limiting others to financial
credits.
III. The security structure that forms the security perspective of others. In other words, the
power of protecting others against foreign and domestic threats.
IV. The production structure means the decision-making power of what, by who, with what
tools and with what combination of labor, land, capital and technology should be produced. It
is natural that control this structure affects the chancesofthesuccess of others as a producer or
consumer. .(Griffits, Callaghan, &Roacg.C.Steven,2008:p258) . In fact, the main issue in the
construction of structural power is how the decisions of a government affect the relationship
between other governments with that state and with their own. In other words, how a
government can form an international agenda, limit or facilitate the options for other countries.
Perhaps it is easier to consider the structure of structural power to form the ability to represent
the rules of a particular field (Yoshizawa j, 2010:p13).In short, if the most important feature of
politics is controlled, controlling and managing individual and collective behavior, Creating an
environmental, behavioral and mental consistency is one of the most important political
measures. Hence, the operation of the Hannah Arendt interpretation "is a distinct policy. Power
and creativity The creation of common behavioral patterns at the international level is a
necessity that identifies the role of different political units in the international social life in
shaping political results. In transition and transition, this is important to increase the significant
increase. What is presented in the primary section of the discussion is the requirements of the
effective role in the transition of the international order. The evolution in the international living
environment has created new necessities that should be considered along the traditional needs.
The necessary condition for realizing these requirements of the existence of social and effective
social order, as well as the existence of resources to change the geometry of global power in
the text of the cultural and philosophical life of a nation. Due to the priority of cultural and
philosophical resources, we will dedicate the continuation of the discussion.
A fundamental requirement in changing the position of Iran, the Islamic Muslim world
of America
If the Muslim world is supposed to play the role of force or the global change in the United
States, then what obstacles have its own? It seems that the first obstacle is that the Islamic
Muslim world is from the lack of an operational definition. First: Conceptual barriers. Second:
The Muslim world does not have an organization to mobilize resources. Organizational
problem.
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Social does not exist in the way of allocating resources in the Islamic world, the bureaucratic
problem. And finally, there is a decision problem. If it is assumed that there are potential
facilities, its transfer to the implementation of the above problems. In order to overcome the
above problems, the first necessity of designing conceptual, organizational and institutional
problems, and all more important problems in decision making. (Sotoudeh and colleagues 1392:
p...)
The discussion foundation is that those in Iran, who concern the role of the role of the Islamic
Muslim world, can focus their activities on establishing the foundation of the Islamic Muslim
world in the future and obtain a new way to look at issues. Here is a basic consideration that
can not be ignored: the question of the Islamic Muslim world and the power and will change in
Iran, is essentially a generation or individuals who have a particular biological experience or
priori experiences. ; They are not subjects and subjects or are not a prospective fact, but they
are humans who went beyond local influences and consider the global level.
The claimant is that the Islamic Republic's desire to change in global politics and the transfer
of power to the post-American world has two genuine sources of the new revolution of Iran and
the ancient culture of Iran, and both of these resources necessitive the need for a particular
attitude in the foreign policy of the old-new attitudes At the same time, it is fully proportional
to the central view of the foreign policy of Imam Khomeini.
Conclusion
From what came clearly, international policy has once again entered the power of the Power of
the United States. The relative reduction in the capabilities of the West as traditional powers in
combination with increasing the capabilities of the large part of developing countries has led to
the gradual transfer of the center of gravity from the West to the east, a relative consensus
among international policy scholars. Addressing the role and importance of change in the
transformation of the Power of the Power of the United States for every Iranian in the present
situation requires the human attention to the human being, the proprietary product of the Islamic
Revolution. This man is great changes and has a special place. The idea of a change in the
transformation of global power is among the ideas of Imam Khomeini's foundation of the
Islamic Republic. This idea really exists when it wants to evolve within the Islamic system.
Therefore, it is not just that the idea of changing the development of the power of the postAmerican world must be understood in the direction of life and performance of the Islamic
Republic, but should be understood in the direction of the evolution of the Islamic state's idea.
Also, this idea should be understood as the most important issue in the framework of a particular
semantic system of religious rule. The will to change in the global transformation of the Power
of the post-American world is the will of the revolution. The negation of globalization in the
Islamic Republic system is to negate the general will of Iranians in February 57 for being; The
rejection of the break is from the previous regime, and thus provides a reconstruction of the
previous order, whether in other forms.
Iran's foreign policy is generally seeking to revive the truths and values of Iran's history:
communication, admission, tendency to identify and approve, tolerance and tolerance, dye, and
reverence of the principle of justice that all embroidered a lives. This ideal has a current but
weakened truth: the evolution of Iranian society and culture has so far been based on the
expansion of Tom Dialog, interaction and convergence, and not on the boundaries between
themselves and the other, itself and maintain and differentiate themselves from neighbors.
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But the truth even exceeds interaction and cooperation; The doctrine of the depths of Iranian
history is to Iranian diplomacy, identification and praise of the values of neighboring nations,
as well as welcoming the regionalism and regional and global contributions, and the will of
Hassan neighborhood. From this, it goes beyond, not just avoiding hostile policies, but even a
avoidance of competitive policies. A competition is an attempt in which something is hesitated
by someone and adds to a person's lugure; However, in Iranian culture and civilization, there
was much less of the principle of hesitation and much more modification; Salary in the sense
of transferring values, influences, inspiration and so on. As a result, a great knowledge is that
for the Islamic Republic, the will of the will of the global raw and fantastic relations is unless
the foundation of this work, the expansion of brotherhood policies, based on the expansion of
culture and Iranian identity on the expansion of the region and the Islamic world or World is
near Iran. Meanwhile, categories in the name of change in the transformation of international
power in Iran will also be impossible and even absurd and meaningless if they are not
understood in the framework of experienced imagination. The main fundamental foundations
for the concept of the Power of the post-American world also focuses on the importance of
recognizing the foundation.
Finally, about the question of how the power of the post-American world, the global, how is
global and how are the actors in shaping it? As shown, serious debates are in progress. But in
the light of these debates, what is relatively accepted is that actors such as Iran for the role of
this process should become the realities of the old-new facts; That is, through the review of the
old power factors, the constructor of new factors of ability and authority has not previously
been experienced in their modern history. Through this review, countries can achieve an
efficient order in domestic policy, which opens the way to achieve a stage in which the
government finds the ability to extract resources for strategic competition for the Power of the
Power of the United States, and patterns Sustainable production and distribution of wealth are
formed. In this way, actors can play a role in the regional and global power factors in regional
and global levels, and they can form the rules of others playing with the shaping of regional and
international agenda, and their advancement options Limit or facilitate. But whether Iran has
institutional and political and political necessities, despite having a philosophical and
civilization capabilities.
Iran's foreign policy is generally seeking to revive the truths and values of Iran's history:
communication, admission, tendency to identify and approve, tolerance and tolerance, dye, and
reverence of the principle of justice that all embroidered a lives. This ideal has a current but
weakened truth: the evolution of Iranian society and culture has so far been based on the
expansion of Tom Dialog, interaction and convergence, and not on the boundaries between
themselves and the other, itself and maintain and differentiate themselves from neighbors. But
the truth even exceeds interaction and cooperation; The doctrine of the depths of Iranian history
is to Iranian diplomacy, identification and praise of the values of neighboring nations, as well
as welcoming the regionalism and regional and global contributions, and the will of Hassan
neighborhood. From this, it goes beyond, not just avoiding hostile policies, but even a avoidance
of competitive policies. A competition is an attempt in which something is hesitated by
someone and adds to a person's lugure; However, in Iranian culture and civilization, there was
much less of the principle of hesitation and much more modification; Salary in the sense of
transferring values, influences, inspiration and so on.
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As a result, a great knowledge is that for the Islamic Republic, the will of the will of the global
raw and fantastic relations is unless the foundation of this work, the expansion of brotherhood
policies, based on the expansion of culture and Iranian identity on the expansion of the region
and the Islamic world or World is near Iran. Meanwhile, categories in the name of change in
the transformation of international power in Iran will also be impossible and even absurd and
meaningless if they are not understood in the framework of experienced imagination. The main
fundamental foundations for the concept of the Power of the post-American world also focuses
on the importance of recognizing the foundation.
Finally, about the question of how the power of the post-American world, the global, how is
global and how are the actors in shaping it? As shown, serious debates are in progress. But in
the light of these debates, what is relatively accepted is that actors such as Iran for the role of
this process should become the realities of the old-new facts; That is, through the review of the
old power factors, the constructor of new factors of ability and authority has not previously
been experienced in their modern history. Through this review, countries can achieve an
efficient order in domestic policy, which opens the way to achieve a stage in which the
government finds the ability to extract resources for strategic competition for the Power of the
Power of the United States, and patterns Sustainable production and distribution of wealth are
formed. In this way, actors can play a role in the regional and global power factors in regional
and global levels, and they can form the rules of others playing with the shaping of regional and
international agenda, and their advancement options Limit or facilitate. But whether Iran has
institutional and political and political necessities, despite having a philosophical and
civilization capabilities.
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ABSTRACT
Blockchain technology is a system that is mostly on the agenda with cryptocurrencies but has
a technical infrastructure beyond cryptocurrencies. Blockchain technology, which has been
gradually being studied in Turkey especially in recent years, has a wide range of uses that cannot
be reduced to cryptocurrencies. The most important mistake made about blockchain technology
is to equate the system with bitcoin, a kind of cryptocurrency. This and many similar mistakes
are made about blockchain technology. It is the phenomenon in which the most speculative
news and different ideas are presented about blockchain technology. For some, the digital age
revolution is a digital anarchy, for some it is the end of nation states. It can also be considered
normal that false information emerges about a structure that has so many different opinions
about it. To understand what blockchain technology is, it will be helpful for researchers to come
up with concrete examples and understand the system. The main purpose of this study (by
making a general literature review) is to explain what blockchain technology is and its structure,
through concrete examples that have been implemented. The study consists of three main parts.
In the first part, the historical development of blockchain technology is discussed. In the second
part, the structure, working system and features of blockchain technology are introduced. In
the third part, in which areas (especially in the provision of public services) blockchain
technology is used, concrete examples are given. In the conclusion part, a general evaluation
has been made and it has been discussed in which areas blockchain technology can be used in
Turkey.
Keywords: Digitalization, Blockchain, Public Services
INTRODUCTION
Technology, digitalization and Pandemic are the three words we have often heard in recent
years, especially in our lives. Although digitalization has profoundly affected our lives and is
constantly developing, the impact of the covid-19 pandemic on the development of
digitalization is indisputable. Although technological developments and digitalization are
concepts that sound good, at some points there are also negative effects caused by these
concepts. Digital addiction, loneliness, depression, asociality, intense energy consumption, etc.
negatives increase with digitalization. An important contribution to the deep debate on
digitalization and technological developments was made by Japanese Prime Minister Shinzo
Abe at an IT-Technology Fair in 2017. Shinzo Abe noted that although there are various
negative aspects of technology and digitalization, it has more positive effects on human life
than its negative effects. Shinzo Abe stated that technology should not be considered as an
element that will destroy human life, but rather as an element that will facilitate human life
(Saracel and Aksoy, 2020: 29).
The impact of technological developments on human life is in different areas. A concrete
indicator of the impact of technological developments on human life is blockchain technology.
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Blockchain technology is a technological infrastructure that provides convenience in the
process of people receiving various services. In 2017, the virtual currency Bitcoin reached an
all-time high (about $ 20,000). Again, in 2021, Bitcoin has seen a level of $ 64,000. Bitcoin is
essentially a virtual currency based on blockchain technology. Physical transfer with Bitcoin is
a very costly and long process, and money transfer has become possible in less time and at least
cost.
Bitcoin is now seen as a savings/investment tool. Along with Bitcoin, many companies based
on blockchain have been established. Each company has proposed a solution, taking into
account the problems that people experience in daily life, and blockchain technology has been
used in the delivery of various services. Blockchain technology, which was first used in
financial markets with bitcoin, has been used in areas such as education, health, insurance,
election systems, authentication, land registry system, tax collection, data and information
security, music industry, book sector, political participation, e-commerce, copy product
blocking, human resources management, customer recognition, security, supply chain and
finance (Ersoy and Özaltın,2020; Unsal and Kocaoğlu, 2018; Usta and Doğantekin, 2017).
The use of Blockchain technology in service delivery in the public and private sectors has also
led to an increase in academic research on this structure. Especially in the English literature,
there are various discussions about the expansion of the use of blockchain technology and in
what areas it can be used. In parallel with these discussions, people interested in the subject are
curious about what blockchain technology is and how it is used. In fact, one reason for this
curiosity is people who are unemployed due to the covid-19 pandemic and spend their lives in
their homes under curfews and invest in virtual currencies. As part of the negative effects of the
pandemic, people looking for income to live their lives have started trading cryptocurrencies
within the framework of virtual currency exchanges. According to the author's observation
(especially in Turkey), investments in cryptocurrencies increased under pandemic conditions.
As a result of this situation, people who invest have increased their curiosity about the
technology that underlies the value they invest in.
This study is to explain on concrete examples of what blockchain technology is and how it
works, which has been decidedly popular with cryptocurrencies in Turkey in recent years
(according to a study conducted in Turkey, one in two young people aged 18-29 years was
found to be a cryptocurrency investor1). Qualitative research method was used in the study. In
the study, articles, books and news related to the subject were scanned using online databases
(such as web of science, Google scholar, ebscohost). According to the information obtained, it
is explained which services blockchain technology is used in the delivery. The study is designed
in three parts. In the first part, the historical development of blockchain technology is explained.
In the second part, the structure and properties of blockchain technology are explained. In the
third part, it is explained in which areas blockchain technology is used.
1. HISTORICAL DEVELOPMENT OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY
The main reason blockchain technology is popular today is the article “Bitcoin: an end-to-end
electronic currency system” published in 2008 by a person under the pseudonym Satoshi
Nakamoto (it may be a group). The date of publication of this article is not coincidental.
1

In the research and news source, see: "one out of every 2 people in Turkey is a cryptocurrency investor”,
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiyede-her-2-kisiden-biri-kripto-para-yatirimcisi-1831391.
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After the Mortgage crisis in the United States (USA) in the summer of 2008, the collapse of
well-established financial institutions such as Lehman Brothers and Merrill Lynch caused a
significant global economic crisis. This crisis has spread to the whole world in a short time due
to the effect of globalization. In order to recover from this economic crisis, the US
administration prepared a 700 billion $ rescue package. This has caused considerable
discomfort in the US public. Because mismanagement and greed of financial institutions have
been the main cause of this crisis. But that was not enough, and nearly 100 trillion dollars were
spent in total to get out of the crisis. This money was spent by then-US President Obama in the
name of rescuing sinking companies. This money was covered by the taxes of US citizens.
Citizens of the United States have already reacted quite harshly to the fact that they are in a
difficult situation and use the collected taxes in this way, not as social benefits. The Occupy
Wall Street movement has reacted to solving the problems created by US citizens, the state and
financial institutions due to their greed over their own taxes (Aksoy, 2021). During this period,
Bitcoin was introduced and received great attention over time. But it is a fact that blockchain
technology (as false information) is equated with bitcoin. However, bitcoin is a product of
blockchain technology.
There are different opinions about the history of Blockchain technology. The basic logic of
Blockchain technology is based on the understanding of “registry”. This system is called
“Distributed Ledger" system. From this point of view, the first work on blockchain technology
was the article "New Directions in cryptography" published in 1976 (Akcagündüz, 2021).
According to another opinion (BTCTurk, 2020) the first theoretical infrastructure of blockchain
is the “Merkle Tree” system patented in 1979. In the ongoing process, the most important
development related to blockchain technology occurred in 1991. In 1991, Stuart Haber and
Scott Stornetta wrote an article titled "How to Make Time-Stamping on Digital Document"
examined how to overwrite the data. This article presents ideas on how to sign and save
documents on a digital platform. After that, David Chaum proposed a new financial payment
model in his work in 1995. He mentioned concepts called "Electronic Cash" or "digital
currency" in his proposed model. These concepts have contributed to the development of the
concept of blockchain, which is followed by protocols such as e-cash schemes that perform
dual spend detection. In 1997, Adam Back introduced another concept called "hashcash", which
offered a solution for checking spam emails. Hashcash has led to the concept of creating money,
which is deconstructed and based on peer-to-peer networking, called "B-money" by Wei Dai
(Sarmah, 2018).
The popularization and concrete use of Blockchain technology has been with bitcoin since
2009. The use of bitcoin has been a milestone in blockchain technology. Judging by the
development of bitcoin, everything happened after the 2008 global economic crisis. Linking
the devastating effects of the crisis to fully decentralized financial structures, a person
nicknamed Satoshi Nakamato published an article that new electronic money could exist
without a third party (i.e. decentralized). Satoshi Nakamoto argued in his article that virtual
coins are structures that can be integrated into the financial system. Nakamoto argued that
money transfer can be made through the blockchain system by recording and connecting
transactions that cannot be changed into blocks. For this reason, a public, open source, personto-person exchange system has been established using blockchain system. The main purpose of
the system is to disable financial intermediaries, banks and other decentralized actors. Here it
is a state of inability to control any country or institution expressed by decentralized.
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Against this background, Satoshi Nakamoto created the first blockchain block by transferring
50 bitcoins on January 4, 2009. The name of this block is genesis block. Then the created blocks
are Genesis and added to each other, and the system works. The system is briefly as follows:
each block is added to the code of the block and the code of the previous block that connects to
it. It is written about the transfer to the blocks and who did it. Thus, each block is connected.
For this reason, in order to make changes in blocks, the interconnected blocks also need to
change. This is an impossible situation (Durmuş and Polat, 2018). In short, Bitcoin works in
this way using the blockchain system. 2009 was a milestone for blockchain along with Bitcoin,
and since that date, studies have begun to use blockchain technology in different areas.
2. STRUCTURE, OPERATION AND FEATURES OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY
Blockchain, in short, is a system with a distributed structure in which every operation performed
on the system is shared and recorded by participants on the system (i.e. on the blockchain
network). Blockchain, as its name suggests, is formed by knotting blocks together (Tanrıverdi,
Uysal and Üstündag, 2019). Some of the definitions of blockchain commonly used in literature
are as follows: (1) "The structure in which the data of the system is written to the data units
called "blocks", which performs the distribution and recording of data to stakeholders without
being connected to a central unit" (Nakamoto, 2008), (2) " Blockchain is a shared and
synchronized data structure copied between many sites, countries and/or institutes with
consensus algorithms." (Taş and Kiani, 2008), (3) "It is a distributed data recording system that
is not under the control of a single person or organization, managed by a large number of
computers called nodes, uses the summarizing algorithm for verification of transactions, uses
reconciliation protocols for verification of transactions, sorts transactions with timestamps,
keeps identical copies of approved transactions on all nodes by connecting them with
cryptography and summarizing functions one after the other, and is almost impossible to modify
and reverse the data it contains." (Tüfekci and Karahan, 2019).
Blockchain can be considered as a registry. Each page contains the time, serial number and
signature. Here the registry is blockchain, and each page in the book is blocks. The serial
numbers in the blocks represent the relationships between the blocks, i.e. the connection. Any
block is added to the blockchain, while the serial numbers are connected to each other by a
mathematical operation. This connection (adding blocks together) makes changing blocks
almost impossible. So, in blockchain (in that notebook) any change process (record) for all
blocks after the procedure (pages/records) and remove blocks (pages/records) populate it with
the new process, all the blocks and create your new serial number (pages/records) that you need
to paste it in the notebook. Given that dozens of blocks (pages) have been added to the
blockchain (notebook) in a short time, it is easy to understand how secure the system is. "The
blockchain consists of a block of data generated based on cryptography theory. In addition, the
system offers a structure that can be traded between individuals decisively without the need for
a reliable third party. Everyone can see the entire transaction history. A complete transaction
history also ensures the validity of each virtual currency, and all virtual coins can be tracked
from the moment they are formed. It also provides backward transparency, providing resolution
thanks to its technology. Prevents changes to current records. This eliminates the need for
management in the system." (Avunduk and Aşan, 2018). In this case, it allows you to perform
operations within a very fast period of time and at a low cost.

1091

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES & HUMANITIES
18-19 Sep, 2021
MUŞ-TURKEY
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https://www.ispecongress.org/
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

Figue.1 Logic of Operation of Blockchain Technology

Source: (Crosby et al., 2016)
Now with the help of Figure 1, we explain how the blockchain system works. Let's assume that
person A will send money to Person B. First of all, in order for this process to take an IP address
called "node", there must be telephone, computer, tablet, etc. tools that can be connected to the
blockchain network. Once these devices are acquired, a valid block must be created to make
transactions in the blockchain and to become available in the database (Özcan, 2021). Figure 2
which is related to the structure of blocks and their connection to each other can be looked at.
Figure.2 Structure of Blocks in Blockchain Technology

Source: (Nelson, 2017)
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As seen in Figure 2, there are several areas within the blocks. “Proof of work” referred to in
Figure 2 is the proof of work/proof of work. The purpose of this section is to prevent the miners
who create blocks from creating similar blocks on top of each other. In blockchain, after
creating a block, this block must be published on the network and saved in blockchain. This
means that a miner creates a block and does not form a block similar to that block. In this way,
the accepted block is added to the blockchain, and other miners are warned by proof of work
not to make a similar block. In short, a similar block created with “proof of work” is prevented.
In this way, the new Block added to the blockchain is added to the previous block and now
becomes part of the blockchain. Finally, Figure 2 also has the “transaction” part at the bottom.
This section also contains information/data written into the block (Güven and Şahinoz, 2018;
Unal and Uluyol, 2020).
After the concept of the block is explained, let's continue to explain the operation of blockchain
technology through figure 1. In Figure 1, the loop can be explained as:
1. A wants to send money to B.
2. For this process, a block must be created first. Block is being created.
3. The block is being sent to the entire network.
4. Blocking and containing transaction approved by networkers
5. After approval, block is being added blockchain
6. Transfer is being completed.
Blockchain technology has some features. These properties can be sorted as follows
(Viriyasitavat and Danupol, 2019; Sağlam, 2019):
1. Being decentralized
2. Immutability
3. Transparency
4. Easy hide
5. Speed
6. Cost reduction
It is useful to briefly explain these features. First, the most important feature of blockchain
technology is that it is not connected to any Center. That is, it cannot be controlled from a
center. In blockchain, the system is based on confusion approval of stakeholders and does not
require a third Control Unit (central structure). Since each block in the blockchain is articulated
(connected) to the block before it, the person who wants to make changes to any block must
change all the blocks to which the block he wants to change is connected. This is also an
impossible situation. Blockchain is transparent. Due to its structure, it is based on the
knowledge and approval of all stakeholders. Thanks to Blockchain, data has a structure that is
both easily accessible and easily portable and quickly transferable. Millions of pounds of
money, for example, can be easily transferred. Also, the cost is quite small.
3. AREAS WHERE BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IS USED
Blockchain technology is used in many fields, from education, health, finance to insurance. In
the following Figure 3, general areas where blockchain technology is used today are indicated.
In figure 4, 50 different projects implemented today with blockchain technology was showed.
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Figure 3: Areas Where Blockchain Technology Is Generally Used

Source: https://www.getsmarter.com/blog/market-trends/blockchains-effect-onbusiness/
The first popular concrete application of Blockchain technology is Bitcoin in the field of
finance. As mentioned earlier, Bitcoin was implemented after the 2008 financial crisis with the
slogan “decentralized finance”. The most important and obvious application of Blockchain
technology is “end-to-end money sending” (Özcan, 2021). With blockchain technology, ultrafast, transparent and cost-effective sending of money is possible. Some examples can be given
in this regard. For example, with a payment network system using blockchain technology called
Ripple, it is possible to send a significant amount of money (for example, $ 1 million) in about
3-5 seconds. As can be seen from this example, shipping is both extremely fast and quite low
in cost (about $ 1). (https://ripple.com/xrp/).
Another area of use of Blockchain technology is the supply chain sector. In the most general
sense, the supply chain refers to the period from the production of a product to reaching the
consumer (Özdemir and Doğan, 2010). Supply chain is a process. Managing this process is very
important for consumer satisfaction. Different actors are present in the supply chain process.
These actors are also usually interested in their own processes. But since the supply chain is a
process, all stakeholders need to work in a coordinated manner. Blockchain technology has
positive effects on the supply chain process on issues such as cost, communication, time and
efficiency. With Blockchain technology, every stage is recorded in the process from the
production of a product to its reach to the consumer in the supply chain process. In addition,
only the desired people can access the data in blockchain. In other words, a system can be
created as follows: For example, a food company produced a product. This product will be
delivered to the seller. All necessary information about the product, such as stakeholders,
duration, information, etc., is written in a block. Then, this block is saved to the blockchain.
Each stakeholder can monitor the necessary monitoring and supervision of the product through
this blockchain (İrak and Topçu, 2020).
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The first concrete step regarding the use of Blockchain technology in the supply chain was
taken by IBM. On the route from France to Turkey, logistics companies, banks, customs
brokerage companies and other stakeholders came together with blockchain technology. Along
with this system, financial and commercial monitoring of the supply chain process established
between France and Turkey is carried out using blockchain technology. In a statement made
about this project, 30 institutions and 100 people are involved in a procurement process that
will take place from France to Turkey. Approximately 200 documents are processed in this
process. Especially in this process, significant costs arise in terms of time and resources in the
process of obtaining and documenting referral approvals. This situation will be solved with
blockchain technology. In this way, both time and material savings will be achieved, and the
process will be made faster (TUBISAD, 2021).
Figure.4 50 Examples of How Blockchains are Taking Over the World

Source: https://medium.com/@essentia1/50-examples-of-how-blockchains-are-taking-overthe-world-4276bf488a4b
Another area where blockchain technology is used is digital identification. In digital
identification, all citizens in a country are registered in the blockchain system. Blockchain
system of citizens, date of birth, pictures, identification numbers, etc. all information is
recorded. Citizens are given readable QR codes or smart ID cards instead of having to carry ID.
Citizens can perform their operations, whether by reading QR codes or by reading smart ID
cards. In this way, identity fraud is prevented and documents prepared related to citizenship
affairs are saved (Akcagündüz, 2021). The most concrete step in digital identity and citizenship
has been taken by Estonia. Estonia performs citizenship transactions digitally using blockchain
technology.
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In this process, contracts, official documents, etc. documents are signed in the digital middle
and saved in the blockchain system. In this way, both citizenship transactions can be performed
remotely and documents can be encrypted securely. These methods allow individuals to
establish a company with digital citizenship in Estonia, pay taxes and transfer money if they
wish. Estonia is the first country to offer digital citizenship through blockchain (Koç, 2021;
Tüfekci and Karahan, 2019).
Another area where Blockchain technology is used is the land registry system. Blockchain
technology is useful to use in the land registry system with some negative examples of the day
has come to float. For example, in the earthquake that took place in Haiti on January 12, 2011,
public institutions were destroyed and various records (Land Registry records) were lost (Güven
and Şahinoz, 2018). In the same way, in Honduras, due to problems in the process of
maintaining land registry records and selling real estate, a land registry system based on
blockchain technology has started to be started. First of all, what benefits can be achieved if the
land registration system is switched with blockchain technology. First, as in the case of Haiti,
when there is rain, floods, earthquakes or any other disaster, the likelihood of the destruction of
records disappears. Japan is one of the first countries to take concrete steps to create a land
registry system using Blockchain technology. In some cities of Japan, work has started to keep
Land Registry records with blockchain system and has been successful. In this regard, the
formation of Zweispace based in Japan has done important work. The company has announced
that it will perform every step from land registry to robot real estate expert, online real estate
valuation to purchase and sale transactions with blockchain technology (https://zweicoin.com).
The system is quite easy. For example, let two people agree to buy and sell real estate. After
these people have made the necessary agreement, they register all information and registration
processes, including trading transactions, in the blockchain system through a government
official. So, ownership information that can no longer be changed has been added to the system
(Shuaib, Daud and Khan, 2020).
Another area where Blockchain technology is used is human resource management. Blockchain
technology provides important convenience in preventing document forgery with its
unchangeable registration system. In human resources management, especially in job
applications, the number of people who take jobs in the public and private sectors by submitting
false documents is quite high. In Turkey, dentists and teachers have recently been identified
with fake diplomas. Likewise, significant problems have been encountered in recruitment
processes, especially in China and India due to fake diplomas, documents and certificates. A
blockchain-based system has been developed in both China and India, where representatives of
schools, universities, certifying organizations, public institutions and the private sector are
stakeholders. In this system, the information received from stakeholders is processed into
blocks and the documents submitted by the candidates are matched with the data recorded in
the block. In this way, forgery of documents is prevented (Akcagündüz, 2021).
Another area where Blockchain technology is used is copyrights. In this regard, various studies
have been conducted to block images, photos, short and long videos, postcards, content that are
used without permission from their owners, especially from digital platforms. The most notable
of these works is KodakCoin. KODAK is a well-known company that produces cameras and
apparatus. Under the leadership of this company, a network of blockchain has been developed
that allows various works, especially photographs, to be licensed within the framework of
blockchain.
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The main goal of the project, which was passed in 2018, is photo licensing. Photos and other
digital content recorded in the system, except when there is a problem with the permissions of
the owners or copyright use is by looking at the records in blockchain (Harvey, Moorman, and
Toledo, 2020).
Another area of use of blockchain technology for digital copyrights is Non-Fungible Tokens
(NFT). NFT is a project created on a digital platform to determine who owns works of artistic
value. For example, the Monaliza painting is an artistic work. This painting is quite valuable.
Although there are copies of this painting, the original is one. In the same way, there are some
works of art prepared digitally today. For example, an artist named Mike Winkelmann has
bought a work prepared on a digital platform for $ 69 million from an auction firm called
Christie's (christies.com, 2021). Mike Winkelmann's work was registered through blockchain.
In this way, the original work will in no way be obtained by anyone other than its owner. There
are many projects that use NFTS with blockchain technology. For example, projects called
Theta Network and Axie Infinity support NFT with blockchain technology.
Blockchain technology is also used in the transportation sector. For example, a formation called
Arcade City has built an UBER-style transport system using blockchain technology
(arcade.city, 2021). The formation, called Chronicled, has developed a blockchain-based
system against counterfeiting by bringing valuable assets into digital identity (chronicled.com,
2021).
CONCLUSION
As a result of the study, it was determined that blockchain technology was used in many areas
in both the public and private sectors. Blockchain technology has also started to be used in
different areas besides the existing areas of use. In short, blockchain technology will appear in
all areas of our lives in the near future. In Turkey, the number of academics working on
blockchain technology has started to increase. Especially with the support of cryptocurrency
exchanges originating in Turkey, scientific meetings about blockchain technology were
organized and academic works (books, articles and thesis) were written. Blockchain technology
in Turkey should be used primarily in human resources management. Because in the recent
period in Turkey, fake diplomas, etc. documents showed people who opened a workplace,
taught or practiced medicine. In this way, fake documentation can be prevented. In Turkey,
blockchain technology can also be used in digital voting systems. Especially in local
governments, it may be useful to move to a blockchain-based voting system to improve local
democratic participation. Another common problem in Turkey every term is identity fraud.
There are many criminals who avoid being caught by law enforcement using false identities. In
order to avoid this situation, blockchain-based digital identification system can be switched. In
this way, both illegal immigrants and criminals can be prevented from being in the country
illegally. Finally, land registry systems and digital storage can be done with blockchain
technology in Turkey. There are many printed documents in Turkey, especially in public
institutions. The storage and recording of these documents cause significant difficulties. By
saving both paper and time with blockchain technology, these documents and records can be
stored and recorded on blockchain. In short, blokzincir is a technology suitable for use in almost
all areas of life. It seems that blockchain technology can be used in many areas both in Turkey
and around the world soon.
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ROLE AND MAJOR IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON GENDER EQULITY)
Assist. Prof. Dr. Kahkashan Khan
Department of Humanities and Management Science, Madan Mohan Malaviya University of
Technology
ABSTRACT
The financial slump achieved by the current COVID-19 erupt has huge repercussions for gender
orientation balance, both during the slump and the subsequent recovery. Diverged from
"standard" slumps, which impact men's work more truly than women' business, the work drop
related to social isolating measures generally influences divisions with high female work shares.
Also, terminations of schools and childcare centers have enormously extended child care needs,
which have a particularly immense impact on working mothers. The effects of the crisis on
working mothers are presumably going to be consistent, as a result of extraordinary respects
association with the work grandstand. Past the fast crisis, there are negating powers which may
ultimately propel gender uniformity in the work exhibit.
The present research paper focuses on impact of COVID 19 pandemic on women, mainly the
working women or mother.
Keywords: COVID-19, Pandemic, Equality, Emergency, Working Women
Introduction
Nations around the globe are attempting to contain the spread and effect of COVID-19 (corona
infection). Proof from flare-ups like COVID-19 demonstrates that ladies and young ladies can
be influenced specifically ways, and in certain territories, face more negative effects than men.
Truth be told, there is a hazard that gender holes could broaden during and after the pandemic
and that gains in ladies' and young ladies' gathering of human capital, financial strengthening
and voice and organization, worked over the previous decades, could be switched. The World
Bank Group is attempting to guarantee that tasks reacting to COVID-19 think about the
pandemic's various effects on people.
Gender Dimensions of the COVID-19 Pandemic: This note sums up various ways that
COVID-19 and the going with financial emergency may influence gender uniformity results
and gives proposals to activity.
Direction for Health COVID-19 (Corona infection) Response Projects: This note was made
by the World Bank's Gender Group to give direction to World Bank groups on how customer
nations can react to the various needs of people, regarding health ventures.
Childcare in the COVID-19 Era: A Guide for Employers: This IFC note traces manners by
which businesses can bolster the consideration and family needs of their representatives during
the Corona infection (COVID-19) pandemic.
The COVID-19 crisis has thrown these gender orientation-based differences into considerably
more sharp mitigation. Neighborhood frameworks, multilateral affiliations, and general cash
related establishments should see that women will expect a fundamental occupation in settling
the crisis, and that actions to address the pandemic and its financial result should consolidate a
sex perspective.
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We see three zones where ladies and young ladies are especially in danger and needing more
grounded securities in the current emergency.
The need to help these ladies and youngsters will possibly increment when the emergency is
finished and individuals are allowed to move around once more. We should guarantee that
lady's safe houses and different types of help are kept up and fortified in like manner.
Governments and common society bunches must give more assets, for example, crisis lodging
and phone helplines, maybe utilizing portable advancements in creative new manners, as is
going on in such a large number of different spaces.
Second, most of those on the bleeding edges of the pandemic are ladies, since ladies make up
70% of all health and social-administrations staff all inclusive. We desperately need to engage
these ladies, beginning by giving more assets to the individuals who likewise accept essential
accountability for family unit work. Progressively, that could incorporate thinking about
contaminated relatives, which will expose these ladies to significantly more serious hazard.
Women additionally represent most of the world's more established populace – especially those
more than 80 – and accordingly a dominant part of possible patients. However they will in
general have less access to health administrations than men do. More terrible, in a few nations
that accomplished past scourges, the arrangement of sexual-and conceptive health
administrations – including pre-birth and maternal consideration and access to contraceptives
and safe premature births – was decreased when assets should have been reallocated for the
emergency. Such defunding has grave ramifications for ladies and young ladies, and must be
forestalled no matter what.
At long last, ladies are especially powerless monetarily. All inclusive, ladies' very own accounts
are more vulnerable than men's, and their situation in the work advertise is less secure. Besides,
ladies are bound to be single guardians who will be hit more earnestly by the monetary
downturn that is currently going all out.
Given these distinctions, it is important that financial emergency reaction estimates represent
ladies' interesting circumstance. Especially in strife zones and different territories where gender
correspondence gets quick work, ladies and young ladies hazard being rejected from dynamic
procedures, and conceivably deserted inside and out.
This year points the 25th commemoration of the United Nations Fourth World Conference on
Women, where the worldwide network received the Beijing Declaration and Platform for
Action. We are approaching all administrations to commit once again to the rule that ladies
have a similar option to take an interest in dynamic as men do – that their points of view must
be represented.
Keeping that in mind, policymakers at all levels need to tune in to and draw in with ladies'
privileges associations while defining reactions to this emergency, and while getting ready for
the following one. The directing inquiry consistently ought to be: Are ladies and men influenced
contrastingly by this issue, and, provided that this is true, how might we accomplish more
pleasant results?
We should ensure that women have similar measure of time to focus as men do and don't bear
full commitment in regards to the thought of family and guardians. We similarly should take in
the right activities from the COVID-19 crisis, which demands that we truly examine how we
worth and pay for women's responsibilities to medical services, social organizations, and the
economy. How should we ensure that women are not banned from critical political strategies
now and later on?
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Impact of COVID-19 Pandemic on Gender Equality
As COVID-19 continues to impact lives and employments all throughout the planet, we would
as of now have the option to see that the pandemic and its financial outcome are backward
influencing gender correspondence. As per our perception, women's occupations are 1.8 events
more unprotected against this crisis than men's vocations. Women make up 39% of overall work
anyway address 54% of all things considered business disasters. One reason behind this more
critical effect on women is that the disease is inside and out extending the heaviness of neglected
thought, which is disproportionately passed on by women. This, among various parts, infers
that women's business is dropping speedier than typical, regardless, addressing the way that
women and men work in different sections.
Given examples we have found over the span of ongoing months, in a gender-in reverse
circumstance where no move is had to counter these effects, we measure that overall GDP
improvement could be $1 trillion lower in 2030 than it would be in case women's joblessness
basically followed that of men in each division. (Note that the impact could be more limit than
the one we have shown here if factors, for instance, extended childcare loads, attitudinal
tendency, an all the more lethargic recovery, or diminished open and private spending on
organizations, for instance, instruction or childcare make women leave the work promote
forever.) Conversely, taking an action by and by to push gender correspondence could be
significant, adding $13 trillion to overall GDP in 2030 differentiated and the gender-in reverse
circumstance. A middle way—taking an action essentially after the crisis has faded away rather
than now—would diminish the probable entryway by more than $5 trillion. The cost of that
delay aggregates to three-fourths of the total overall GDP we may lose to COVID-19 this year.
These evaluations expand on the McKinsey Global Institute's (MGI's) Power of Parity work
since 2015. This examination maps 15 gender-uniformity pointers across four classifications:
correspondence in work, fundamental administrations and empowering agents of monetary
chance, legitimate insurance and political voice, and physical security and self-governance.
(The last three classes together demonstrate equity in the public arena.) Using a Gender Parity
Score, or GPS, determined utilizing these markers, MGI has built up a solid connection between
gender fairness in the public eye and gender balance in work—and indicated that the last isn't
reachable without the previous.
Indeed, even before the corona virus, our 15 markers indicated that substantial advancement
toward gender equality had been lopsided and that huge gender holes stayed over the world.
Presently, without mediation to address the unbalanced effect of COVID-19 on ladies, a hazard
progress could go into switch. This would not simply set back the reason for gender uniformity
yet additionally keep down the worldwide economy. On the other hand, finding a way to change
the parity presently could improve social and financial results for many ladies universally and
help support monetary development.
Women are more Vulnerable to COVID-19 Pandemic
While the vast majority's lives and work have been contrarily influenced by the emergency, our
examination shows that, by and large, ladies' employments and jobs are progressively
defenseless against the COVID-19 pandemic. The extent of the imbalance is striking: Using
information and patterns from joblessness studies in the United States and India, where genderdisaggregated information are accessible, we gauge that female employment misfortune rates
due to COVID-19 are about 1.8 occasions higher than male occupation misfortune rates
internationally, at 5.7 percent versus 3.1 percent individually.

1102

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES & HUMANITIES
18-19 Sep, 2021
MUŞ-TURKEY
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https://www.ispecongress.org/
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

At a nation level, the information recommends that in the United States, ladies made up 46
percent of laborers before COVID-19. Figuring in industry-blend impacts proposes that ladies
would make up 43 percent of employment misfortunes. Notwithstanding, joblessness
information demonstrate that ladies make up 54 percent of the general employment misfortunes
to date. So also, in India ladies made up 20 percent of the workforce before COVID-19; a lot
of occupation misfortunes coming about because of the business blend alone is assessed at 17
percent, yet joblessness reviews recommend that they really represent 23 percent of by and
large employment misfortunes. Our examination finds that the gendered idea of work across
businesses clarifies one-fourth of the contrast between work misfortune rates for people. The
absence of foundational progress to determine other cultural obstructions for ladies clarifies the
rest.
The idea of work remains fundamentally gender explicit: ladies and men will in general group
in various occupations in both develop and rising economies. This, thus, shapes the gender
ramifications of the pandemic: our examination shows that female occupations are 19 percent
more in danger than male ones basically on the grounds that ladies are excessively spoken to in
parts contrarily influenced by the COVID-19 emergency. We gauge that 4.5 percent of ladies'
work is in danger in the pandemic internationally, contrasted and 3.8 percent of men's business,
simply given the ventures that people take an interest in. As Exhibit 1 shows, the explanation
is that ladies have more than the normal portion of work in three of the four most influenced
divisions, as estimated by business decreases all around. Contrasted and the total portion of
ladies in worldwide business—39 percent—ladies have 54 percent of worldwide employments
in facilities and food administration, which are among the areas most exceedingly terrible
influenced by the emergency; 43 percent of occupations in retail and discount exchange; and
46 percent in different administrations, including human expressions, diversion, and policy
management. A few parts, for example, producing, in which men are a vast larger part of those
utilized have additionally been seriously influenced. Different divisions, for example, education
and social insurance, where ladies are the dominant part have endured moderately little effect.
Another factor could be COVID-19's unbalanced effect on female business, incorporating
ladies claimed microenterprises in creating nations (where such undertakings represent a high
portion of female work power support). The emergency may have made some family assets
scant, for example, money related cash-flow to put resources into organizations or computerized
gadgets that families should now share as youngsters' tutoring has gone on the web. Our Power
of Parity research indicated that both computerized and budgetary consideration, quite access
to credit from money related organizations and access to versatile banking, are firmly identified
with the nearness of ladies in the work power.
Mentalities additionally shape how ladies experience the monetary outcomes of an emergency
comparative with men. These aren't new convictions but instead conventional cultural attitudes
about the job of ladies. They might be reflected in current choices, at the hierarchical level or
to be sure inside the family, about who gets the opportunity to keep their employments. For
instance, as indicated by the worldwide World Values Survey, the greater part the respondents
in numerous nations in South Asia and MENA concurred that men have more right to an
occupation than ladies when employments are scant. Around one out of six respondents in
created nations said the equivalent.
Looking forward, other auxiliary powers could additionally compound gender imbalance.
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Our past exploration on the effect of long haul mechanization patterns on work inferred that,
around the world, 40 million to 160 million ladies—7 to 24 percent of those as of now utilized—
may need to progress across occupations by 2030 as robotization changes the idea of work.
(The range reflects various paces of mechanization.) This is generally a similar degree of effect
that robotization would have on men. In any case, since quite a while ago settled boundaries to
procuring new aptitudes and making midcareer shifts, just as different components, make the
change harder for ladies.
The gender impacts of the COVID-19 emergency feature the lopsided advancement toward
gender fairness. For sure, in the total, progress toward correspondence in work and society has
remained moderately level in the five years somewhere in the range of 2014 and 2019. In 2014,
the worldwide GPS score was 0.60; today, it is 0.61 (on a size of 0 to 1, where 1 implies full
equality among ladies and men). Gender balance in work keeps on lingering behind gender
correspondence in the public arena, with a GPS of 0.52 versus 0.67, separately. The world has
gained ground on a couple of parts of gender fairness, for example, maternal mortality, the
portion of ladies in expert and specialized occupations, and political portrayal. Be that as it may,
the degree of female investment in the work power is around 66% that of men and has barely
moved in that period. Inside this general picture, nations and areas can shift essentially. India
has seen a slight reduction in female work power investment in the previous five years, for
instance, while Indonesia has enlisted a little increment.
Health Impact
Women and young women have special health needs, however they are more averse to approach
quality health administrations, fundamental drugs and antibodies, maternal and regenerative
health care, or protection inclusion for normal and cataclysmic health costs, particularly in
provincial and underestimated networks. Prohibitive normal practices and gender
generalizations can likewise confine ladies' capacity to get to health administrations. The
entirety of this has specific effects during a far reaching health emergency.
Women might be in danger or presentation because of the word related sex-isolation:
Globally, ladies make up 70 percent of the health workforce and are bound to be cutting edge
health laborers, particularly medical attendants, birthing specialists and network health laborers.
They are additionally most of health office administration staff –, for example, cleaners,
clothing, providing food – and as such they are bound to be presented to the infection. In certain
territories, ladies have less access to individual defensive gear or effectively estimated
hardware. In spite of these numbers, ladies are frequently not reflected in national or worldwide
dynamic on the reaction to COVID-19.
Conclusion
The COVID-19 pandemic is influencing all nations, annihilating occupations, expanding
destitution, and putting in danger the hard-won gender correspondence additions of the most
recent couple of decades. Policymakers around the globe are properly concentrating on reacting
to the prompt emergency, battling the staggering impacts of the pandemic on healthcare
frameworks whist attempting to keep their economies alive. The following stage is to discover
the devices to continue monetary development, battle destitution, and recover the lost ground
in gender equality―gender-responsive financial arrangements are a suitable answer.
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ABSTRACT
Information and Communication are making dynamic changes in the society today. They
influence majorly all aspects of life and most of the influence affects more and more at schools,
because Information and Communication Technology provides both the students and teachers
with more opportunities in adopting teaching and learning style to individual’s need and the
society at large. Even though Information and Communication Technology plays significant
roles in presenting equalization strategy for developing countries, the reality of the digital divide
and the gap between those who have access to and control technology and those who do not
make a huge difference in the use of Information and Communication Technology. The study
seeks to determine the availability of information and communication technology knowledge
and skill acquisition among the students, identify hindrances in utilizing ICT facilities in
teaching and learning process in Rufus Giwa Polytechnic. In examining this, the study dwells
on cognitive theory as a theory and adopts both primary and secondary sources of data and
descriptive survey design for a robust discussion. The study reveals in finding that students
cannot learn Educational Technology’s knowledge and skills very well and apply them in the
society if there are not adequately equipped ICT facilities in the schools, and equipped ICT
trained teachers to implement in the classroom. The work recommends that the state
government, through the ministry of Education, should make increased subvention for Rufus
Giwa Polytechnic solely for the purpose of Information and communication technology.
Keywords: Policy, Communication, Technology, Teaching and Learning
Introduction
Information and Communication Technology (ICT) are making dynamic changes in the society.
They influence all aspects of life. The influences affect more and more at schools, because ICTs
provides both students and Teachers with more opportunities in adopting teaching and learning
to individual needs, Society, forcing schools, aptly respond to the technical innovation. Tinio
(2002), states the potential of ICTs in increasing access and improving relevance and quality of
education in developing Countries. In as much as development is concerned, technology is now
a trend of religion that is sweeping across the World like wild fire. It is transforming the global
vvillage in it’s entirety.
Information and Communication Technology has been defined by many from different
perspectives. According to Ifueko (2010), ICT is the digital processing use of electronic
Computers. It comprises the storage, retrieval, cconversion and transmission of information.
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It is an umbrella term that includes any communication devices or application encompassing
radio, television, cellular Phones, computers and network.
Hardware and software, satellite systems e.t.c, as well as various services and application
associated with them, such as video conferencing, zoom, and distance learning. ICT are spoken
of in a particular context, such as ICTs in Education healthcare or libraries. (Rouse, 2005).
The origin of ICT was initially conceived as an electronic number crunching machine. While
the ancestry of computer-based ICT can be traced to Charles Babbage Analytical Engine of
1834, but the first true computer was built in the early 1940s by Howard Alken at Harvard.
These first generation computers used Vacuum tubes (Values) in their circuits. They made use
of punched cards, store information in memory, and could understand symbolic languages.
These first generation ICT-Based computers were building, considering expensive and rather
unreliable. The first ICT-based computers were superseded by the transistorized second
generation computers (1959-1964) which were smaller, faster and more reliable than their
predecessor. The global envisaged was the creation of a set of connected network that would
act as a coordinated whole from this rather, limited use for military research, internet has grown
to a gigantic global mechanism for dissemination and accessing information through a maze of
electronic telecommunication and network. Moreover, if features comprehensives information
on all aspects of arts, education, science and technology as well as coverage of polities,
recreation, entertainments, sports, shopping and employment opportunities, (Edoka 2000).
Teaching is a systematic, rational and organized process of transmitting knowledge, attitude
and skills in accordance with professional principles. Teaching is said to be a complex task, it
involves all those activities and processes through which people learn useful and worthwhile
ideas, and skills. It is a veritable instrument of social human efforts towards transferring values
from one who is more knowledgeable to one who is less knowledgeable (Ejili and Anyanwu
2012).
The term “Teacher” stands for one who teaches, especially one whose professional occupation
is teaching. He is a person who has completed a professional curriculum in teacher education
institution and whose training is officially recognized by the award of appropriate teaching
Certificates (Onah, 2010). The teachers have many roles to play in teaching and learning
especially in area of using ICT in the upbringing and learning experiences of students in tertiary
institutions. According to Ugwu and Onwukwe (2013), use of modern communication
technology assisted institutions in communication; it is one very important human activity in
which all action depends. Without communication therefore, the components of educational
technology will not work.
Learning is the acquisition of knowledge or skills through study experience, or being taught.
Learner is a person who is trying to gain knowledge or skills in something by studying,
practicing, or being taught. Instructional materials refers to the human or non-human materials
and facilities that can be used to ease, encourage, improve and promote teaching and learning
activities. They are materials used in the process of passing knowledge. Without
communication in ICT, there cannot be teaching and learning, all the activities in which we
share our experiences, feelings or knowledge, teachers cannot teach the learner the way they
will understand and experience knowledge and skill.
Recently in e-learning (Electronic learning), Zinox technologies embarked on a project across
40 institutions of higher learning with the sole aim of training Nigeria undergraduates to
internationally acceptable standards.
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This is coming on the heels of digitizing the nation by the year 2020. The project was taken to
the nooks and crannies of most of the nation’s institution of higher learning, hence the
establishment of digital parts in these institutions.
Statement problem
The major problems confronting teaching and learning process in modern Nigeria, with
particular references to computer, cell phones among others includes: Financial constraints,
studies have proved that two-third of the teachers and students do not have money to purchase
computers. Teaching and theoretical knowledge is another problem. There is a problem of lack
of knowledge and as such, it is a serious problem/barrier to the use of computer to promote
teaching and learning processes.
Non-chalant or improper attention of the Nigerian government ranging from local Government
council, state and federal governments to financially motivate teaching staff, through whatever
educational level, through provision of computers to them on loan basis and subsidized rate.
The problem of over dependence on fairly-used imported computers is another obstacle
confronting teaching and learning processes in Nigeria. The last out of the least problems
confronting teaching, are learning and media education in Nigeria include; inadequate power
supply as it brings about digression, failure to achieve the desired goals and objectives in time
and there is also the problem of inadequacy of well qualified personnel to train others and repair
the broken down computer for the continuity process, betterment and well-being of Nigerian
Teachers and students in general. There has been a concern over the proper use of ICT facilities
and equipment to aid teaching in the educational sector in both developed and developing
Nations.
Since the beginning of the 1990’s, educators in the global world have been particularly
concerned that very little of the potential of ICT to support learning in school and training
Institutions seem to have been realized despite a sufficient base of installed computers and ICT
facilities.
A number of studies have showed that few teachers in some institutions facilitate substantial
student use of ICT. Therefore, while it is a common knowledge that ICT support for learning is
essential, it is important for some scientific study to be conducted to assess its status and use of
ICT in Public owned universities and polytechnic. Achieving these developmental ideals and
taste of teaching and learning in public polytechnics in Nigeria is very poor and inadequate
because, teachers and student have little or no access to ICT-based information and facilities in
the institutions not to talk of utilizing them. Some that have access to their cell phone prefer to
use it for social media and while away time than use it to acquire knowledge, some students
do not use their phones on scientific research but rather, they prefer to use it on site that can
give them their immediate needs. These have hampered the needed manipulative skills for
national and educational development through the teachers and among the students in the
polytechnic. The main objectives of this study seeks to determine the availability of information
and communication technology knowledge and skill acquisition among the students, identify
hindrances in utilizing ICT facilities in teaching and learning process in Rufus Giwa
Polytechnic.
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Education
According to Nigeria’s latest National Policy on Education (2004), basic education covers nine
years of formal (compulsory) schooling consisting of six years of elementary and three years
of junior secondary education. Post-basic education includes three years of senior secondary
education. At the tertiary level, the system consists of a university sector and a non-university
sector. The latter is composed of polytechnics, monotechnics, and colleges of education
(Adegbite, 2007).
Ukpai (2008) noted that polytechnic education is a type of education resulting in the acquisition
of practical and useful skills. This type of education, according to the Federal Republic of
Nigeria (FRN), is given after the second six years of formal schooling, it is the education at the
tertiary level represented by 4 in the 6:3:3:4 system of education as stated in the National Policy
on Education (NPE). There will be political stability, full employment and abundant wealth
creation, void of cultism and violence as well as bribery and corruption.
Historical Development of Polytechnic Education in Nigeria
In pre-independent Nigeria, the training of technical personnel was largely a private
arrangement by companies and organizations. This effort was augmented by the government in
1952 when it established the Yaba Higher College of Nigerian of Arts, Science and Technology,
which had branches in Enugu, Ibadan and Zaria. Technical institutions were also established at
Enugu and Kaduna in 1958, Ibadan in 1960 and Auchi in 1964. In 1987, the colleges became
polytechnics.
Decree 33 of 1979, which gave legal power to the establishment of Polytechnics in Nigeria,
among other things, states that the main purpose of polytechnic education is to produce middlelevel manpower to manage the nation's economy. To Idoko (2005), these Polytechnics arc to
engage in researches suitable for developing human and material resources needed by the
nation's industries and economy.
Meaning of Polytechnic Education
Ukpai (2008) noted that polytechnic education is a type of education resulting in the acquisition
of practical and useful skills. This type of education, according to the Federal Republic of
Nigeria (FRN), is given after the second six years of formal schooling, (t is the education at the
tertiary level represented by 4 in the 6:3:3:4 system of education as stated in the National Policy
on Education (NPE). There will be political stability, full employment and abundant wealth
creation, void of cultism and violence as well as bribery and corruption.
Objectives of Technical/Polytechnic in Nigeria
The aims and objectives of technical education have been articulated by the National Policy on
Education (1998 revised) as follows:
(i) To provide trained manpower in applied science, technology and commerce particularly at
sub-professional grade;
(ii) To provide technical knowledge and vocational skills necessary for agricultural, industrial
and economic development;
(iii) To provide people who can apply scientific knowledge to the improvement and solution of
environmental problems for the use and convenience of man;
(iv) To give an introduction to professional studies in engineering and other technologies;
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(v) To give training and impart the necessary skills leading to the production of craftsmen,
technicians and other enterprising and self reliant; and
(vi)To enable young men and women have an intelligent understanding of the increasing
complexity of technology.
In line with the above objectives, the polytechnics were established to provide full-time and
part-time courses in technology, applied science, commerce and management and in such fields
of applied learning relevant to the needs for the development of Nigeria in the areas of
industrialization; agricultural production; distribution; research and development; and
adaptation of techniques (Decree No. 33). From the foregoing, there is no doubt that the
Polytechnics were established with a deliberate policy of enhancing the technological
development of the country, which is a solid educational foundation.

The role of ICT in Education
The role of ICT in education is generally to familiarize with the use and working of computers,
related social and ethical issues; ICT has enabled learning through multiple intelligence as it
has introduced learning through simulation games, this enables active learning through all
senses. (Odia 2007)
ICT now plays a major role in education: learning and research in general, agriculture, health,
and commerce and even in poverty alleviation by generating or creating new jobs and
investment opportunities. This declaration and indeed other opinions shared by others points to
a conclusive evidence that ICT has some real and material application for countries like Nigeria
because countries can Leverage ICT to totally transform and modernize their economy.
Papert S. (2002) noted that ICTs are powerful enabling tools for educational change and reform
when used appropriately, it helps expand access to education, strengthen the relevance of
education to the workplace, and raise educational quality by creating an active process
concerned to real life.
1. In Nigerian Educational system, ICT has helped to increase access and improving the
relevance and the quality of education. It greatly facilitates the acquisition and absorption of
knowledge, offering developing countries unprecedented opportunities to enhance educational
systems, improve policy formulation and execution and widen the range of opportunities for
business and the poor.
The new communication tends to reduce the sense of isolation, and open access to knowledge.
This is enhanced because ICT provides access anytime and anywhere by making possible
asynchronous learning online courses, materials, for example accessed 24hours a day, 7days a
week. ICT based educational delivery like educational programming broadcast over radio and
television also dispenses with the need for all learners and the instructor to be in one location.
In addition, certain types of ICTs such as teleconferencing technologies enable instructions to
be received simultaneously by multiple geographically dispersed learner (Synchronous
Learning).
2. In Nigeria Educational System, one interesting thing is that ICT is also a transformational
tool that has promoted the stiff to a learner centred environment. It has assisted in improving
the quality of education and training by increasing learner’s motivation and engagement,
facilitating the acquisition of basic skills.
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The use of ICT tool such as video, television and multimedia computer software that combine
text, sound and colourful moving images is used to provide challenging and authentic content
that encourage the students to be more involved. More importantly, networked computers with
internet connectivity increase learner’s motivation as it combines the media richness and
interactivity of other ICTs with the opportunity to connect the real people and to participate in
real world events.
3. The transmission of basic skills and concepts that form the foundation of higher order
networking and creation is enhanced by ICTs through bill and practice. Most of the early users
of computers were for computer-based learning that focused on mastery of skills and content
through reinforcement and repetition.
Aigbeti, A.E (2008), “also indicated that ICT has contributed to effective learning through
expanded improving the quality of learning and improving management system.
Jhurree (2005) said that students become more aware about how to learn when using ICT
because they must interact with computer. ICT has also changed the relationship between
students and Lecturers and has made it open and intimate. It has also helped undergraduates on
better communication and access to information. This is due to the fact that there is a national
policy supporting ICT in schools. It also helped students’ curiosity and motivation that has in
turn forced the Lecturers to seek more knowledge.
Considering resources have been invested to justify the place of technology in education, and
many research have revealed that benefit and gains can be achieved by students, Teachers and
Administrators.
To begin with, Hepp (2013) stated the following reasons as benefits for the application of ICT
in education.
a. Acquisition of new skills: Due to the fact that ICTs are the preeminent tools for information
processing, new generation need to become competent in their use, should acquire the necessary
skills, and therefore must have access to computers and network during their school life.
b. Productivity and Entrancement: schools are knowledge-handling institutions; therefore, ICTs
should be a fundamental management tools on all levels of an educational system for classroom
to ministries of various government. A quest for quality learning, schools should profoundly
revise present teaching practices and resources to create more effective learning environment
and improve life-long learning skills and habits in their students.
In order to address the questions of how can ICT be applied to support education change “and
“How can its application in education in turn support sustained economic development and
social transformation?
The cognitive theory
Stressed that human behaviors are influenced by the way individuals think and perceive things.
The theory also emphasizes that people are inherently driven to overcome gaps or
inconsistencies between what they know and what is perceived is not congruent with what is
expected.
There is therefore, an imbalance in the individual because a psychological gap has been created.
The individual attempts to react to this filling the gap. In order to fill the gap, an inner drive or
struggle is set in motion. This leads to motivation within the individual.
A situation where the thought of an individual is in agreement with the societal rules and
regulations, is known as cognitive consonance but when the individual thought is in conflict
with laid down rules and regulation, it is called cognitive dissonance.
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However, Piaget’s main interest is in intellectual development, he has much to tell us both on
learning and motivation. Piaget says that if there is disequilibrium (dissimilarity) in children’s
experiences, there is an urge to overcome it. When pupils’ thinking is incorrect, questions are
asked to help them revise their perceptions. Furthermore, this view encourages the use of
discovery method to help pupils want to find out more about some topics or help them recognize
gaps in their thinking.
This is related to Piaget’s principles of equilibrium, assimilation and accommodation.
According to him, pupils are born with a desire to maintain a sense of organization and balance
in their conception of the world. This he calls equilibrium. An effort made by pupils to
incorporate elements in the environment into their cognitive structure is referred to as
assimilation. As new experiences are met, pupils modify their conception of the world. This
helps them alter their response to stimuli or things. This Piaget refers to as accommodation.
Methodology
This paper adopts descriptive survey research design, which derived data from both primary
and secondary sources. The population of the study comprises of 1922 respondents. This
possible respondents consist of 356 technologist and 1566 lecturers respectively from the
polytechnic. Conveniences sampling method was used where the researchers selected 250
participants and structured 4-points Likert-scale questionnaire were designed based on;
Strongly Agree (SA), Agree (A), Disagree (D) and Strongly Disagree (SD). The data was then
coded using the statistical package for the social science (SPSS). The secondary sources include
relevant textbooks, gazettes and journals were used in a descriptive and analytical manner to
complement the data generated from the primary data.
Results
The study seeks to determine the availability of information and communication technology
knowledge and skill acquisition among the students, identify hindrances in utilizing ICT
facilities in teaching and learning process in Rufus Giwa Polytechnic.
To what extent are information and communication technology and facilities made
available for institutional purposes in Rufus Giwa Polytechnic?
Table 1. Mean and standard deviation distribution on the position of ICT in teaching and
learning in Rufus Giwa Polytechnic.
ITEM STATEMENT
X
SD DECISION
S/N
Information and communication Technology resources
like internet, computers, projectors, slides, software etc 2.78 1.01
accepted
1.
are available in your school
Extent of usage of these information and communication
1.67 0.69
Rejected
2.
technology resources in your school is appreciable
Information communication technology resources are
adequately funded by ETF, TEDFUND, and private
1.62 0.67
Rejected
3.
donors etc. in your school
Field work 2021
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What are the hindrances in utilizing information and communication technology
equipment and facilities for teaching and learning in Rufus Giwa Polytechnic?
Table 2: Mean and standard deviation distribution on the position of ICT in teaching and
learning in Rufus Giwa Polytechnic.
S/N
ITEMS STATEMENT
X
SD DECISION
The following issues hinder the use of information and
communication Technology in teaching and learning in
2.60 0.93 Accepted
4.
your school; inadequate equipment, power (Electricity
supply) incompetent instructor technician
Poor maintenance culture of information and
5. communication technology resources is hindrance to their 2.59 1.09 Accepted
utmost utilization
Poor funding and procurement of sub-standard
2.93 1.03 Accepted
6.
equipment.
Field work 2021
Summary
From Table 1, it is evident that Rufus Giwa Polytechnic have adequate information and
communication technology equipment and facilities made available for instructional purposes.
However, majority of these facilities are not adequately maintained by the TETFUND, ETF,
etc thereby making most of them malfunctioned. Invariably, a department could have an ICT
that is supposed to take care of the department, computer-based courses having machines that
are simply not working well as most of them are in different stages of disrepair.
Most institutions are also faced with the challenge of maintaining and servicing their ICT Parks
themselves from their meagre IGR since most educational financiers do not really live up to
expectations to consistently fund these equipment as and when due.
Hindrances / challenges in the use of ICT equipment and facilities for teaching and learning in
Rufus Giwa Polytechnic.
Result from table two gives us a particular picture of challenges, problem and hindrances that
hamper the effective use of ICT facilities. These problems include power, malfunctioning and
badly maintained culture, poor funding and security. These problems have always been there,
but they need to be tackled head-long for us to achieve reasonable success in making ICT
available for teaching and learning.
Conclusion
It has been discovered that the use of ICT in teaching process in public owned polytechnics in
Ondo State are not very encouraging due to mostly, the problem of non-availability of financial
and intellectual resources for these institutions.
Polytechnics system of education is built on creativity, innovation, technology and enterprise
(Awe, J, 2008). These ideals as long as the current technology era is concerned has efficient
ICT resources hub that must take its proponents to the next stage of technological gateway.
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Recommendation
The federal and state government through the ministry of education should make increased
subvention for the public owned polytechnics in Ondo State solely for the purpose of ICT. Such
institutions should have and operate statutory and legal accounts solely operated to take care of
their ICT needs.
Teachers on the other hand could invite resource persons from outside the polytechnic
community to tutor the students in special skills like hardware maintenance and handling. The
teacher must not think that knowledge starts and ends with him/her. This is where the teacher
consciously and conscientiously recognizes, that he/she may not impact the required knowledge
to the teaming students.
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ABSTRACT
This paper investigates the impact of the domestic and global outbreak of the coronavirus
(COVID-19) pandemic on the trading size of the Malaysian stock (MS) market. The theoretical
model posits that stock markets are affected by their response to disasters and events that arise
in the international or local environments, as well as to several financial factors such as stock
volatility and spread bid–ask prices. Using daily time-series data from 27 January to 12 May
2020, this paper utilizes the traditional Augmented Dickey and Fuller (ADF) technique and
Zivot and Andrews with structural break’ procedures for a stationarity test analysis, while the
autoregressive distributed lag (ARDL) method is applied according to the trading size of the
MS market model. The analysis considered almost all 789 listed companies investing in the
main stock market of Malaysia. The results confirmed our hypotheses that both the daily growth
in the active domestic and global cases of coronavirus (COVID-19) has significant negative
effects on the daily trading size of the stock market in Malaysia. Although the COVID-19 has
a negative effect on the Malaysian stock market, the findings of this study suggest that the
COVID-19 pandemic may have an asymmetric effect on the market.
Keywords: Malaysian Stock Market, COVID-19, ARDL
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ABSTRACT
Value added enterprises, technologies, products and actors with their status-roles permeate the
entire four phases of production, processing, marketing and utilisation of cassava. Actors
functioning at the two ends of the communication process in a bid to publicise cassava
technologies for the production of value-added products was studied. Specifically, the study
identified the products and services of the cassava value chain actors, examined their sources
of technological information utilized for their activities and their targeted receivers in spreading
the information. Multi stage sampling procedure was used for the selection of respondents from
the 6 actors’ categories of the cassava value chain in Oyo State, Nigeria. Data were collected
using interview schedule/questionnaire as appropriate from a total 353 respondents. The results
showed that 28.8% of farmers supplement proceeds from cassava tubers with sale of stem
cuttings just as few processors (4.7%, 3% and 2.3%) identified the production of Vitamin A
gari, fufu flour and starch, respectively as parts of their major products. Technological
information transmission to farmers and processors were mostly from trickled down
information from interpersonal relations with their peers (77% and 56.5%, respectively). The
input dealers equally function in relaying information to some farmers (37.5%) as well as
processors (40%) while the marketers were largely unconnected in the technological
communication scenario. It was concluded that the publicity of cassava technologies was inept
and generating less impact on the achievement of value optimization through value-added
cassava production, processing and handling in marketing.
Keywords: technological information, actors, value addition, publicity, communication
INTRODUCTION
Widely acknowledged is the vital need of technological information in agricultural production
activities for the ultimate release of value added products. Tohmatsu (2013) observed the
increasing potentials of such value added products for meeting consumption demand and
guaranteeing greater returns on investment to producers. This highlights the impetus of
technological information publicity for utilization in the agricultural production and processing
phases.
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The significance to be reaped as noted by Mitchel et al. (2009) include augmenting the income
of resource poor local farmers through access to higher level trade, preventing products wastage
by extending shelf live as well as equally delivering quality food for the masses. Thus, it
portends overwhelming significance for the Nigeria cassava industry characterised by poor
productivity attributed by Ahmadu and Idisi (2014) to the low utilization of mechanization in
the production phases. Evidence by Sanni et al. (2006) which catalogued wide array of
technological equipment for cassava handling at the different phases for small, medium and
industrial scales of production and which are yet to be widely in use till date underscores this.
This could be the reflection of the positions of Anthott (1993) as well as Agwu et al. (2008)
both of whom independently established that inadequate information is a principal constraint to
the adoption of technologies generally.
Thereby, it is germane to take pragmatic steps to ensure the closure of gaps created by
inadequate access to extension and research information by the producing actors. This is in
order to facilitate a renowned spread of the value addition technologies in various dimensions
and capacities for greater productivity and quality product delivery to consumers table. For
emphasis, Halewood and Surya (2012) opined that such information publicity among value
chain stakeholders results in increased productivity and income for farmers enabled by
capturing more value through linking fragmented markets and efficiency improvements in
aggregating and transporting products. To achieve this in any agricultural commodity value
chains, there must be links purportedly created by the actors through strong networking to
ensuring generation, accessibility and utilisation of technological information across the phases
of commodity value addition chains.
Regarding this, FAO (2006) had posited communication as a two-way social process in which
agricultural technicians (researchers, extension agents, input dealers/equipment fabricators.
Service providers) and farmers are both senders and receivers of information as they are cocreators of knowledge. It then means that communication among cassava value chain actors
could be identified within and across sub-production systems depending on how long the value
chain is. This is with emphasis on the enterprises and target products from farmers’ field to the
consumers table in the local and or international community.
By proxy, technological information transmission is not exclusive role of the mandated agency
alone but that in which all the actors could serve as sources as well as receivers. Thus, the roles
of the cassava value chain actors identified by Ahmadu and Idisi (2014) as production,
collection, bulking, processing, storing, wholesaling, refining, packaging, retailing and
marketing of value added products should be interrogated to affirm if it equally encompasses
functioning as technological information communicators. In other words, it is valuable to affirm
the functioning of the value chain actors at the two ends of the communication process i.e in
sourcing and receiving of technological information. With this impetus, this study sought to
investigate how the cassava value chain actors function in the publicity of technological
information for value-added production.
Conceptual framework
Fundamentally, value addition entails procedures that enables capturing of greater value than
would normally be secured through conventional commodity production and distribution means
(PATS, 2005; Mmasa, 2013). As such, value added production in agriculture encompasses
processes and activities that provisioned the increment of economic value and consumer appeal
of an agricultural commodity (Sauzet, 2009).
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The additional value can come from production (such as fortification), marketing, and
processing strategies that distinguish the products from traditional agricultural commodities
(Folt et al., 2005). Thus, additional value could be created at any stage of production, processing
or through improved marketing (Nyang et al., 2010). Undoubtedly, this relies on the application
of technological wares for value generation and capturing.
From the foregoing, the cassava value chain embodies inter connection of the operational stages
of the cassava cultivation (tuber production), processing, products packaging/handling and
marketing using improved technologies. The utilization of technological equipment and
recommendations is enshrined as pivotal for value creation and distinguishing the activities of
the operating actors from the traditional system. Thus, cassava value creation starts from the
point of use of improved varieties coupled with the use of optimum practises and technologies
for the cultivation, harvesting, storing of cassava produce, processing, packaging and marketing
(distribution and delivery) of the higher-value products to the consumers table. This is with the
improved practices given as instruction (directive) for proper utilisation of the products and
ensuring optimum benefits in terms of taste, nutritional and face values.
The technological information publicity necessarily entails ascertained transmission to all
potential users. This highlight unrestricted flow of information to all relevant users. The
imperatives of this could be fostered through both formal and informal channels (Oladeji, 2011;
Obinna, et al., 2014). As such, technological information spread from the research / extension
service could be augmented with the trickle-down effects espoused by the functioning of the
primary targets as sources for others not covered within the institutional communication scope.
Objectives of the study
The specific objectives of the study were to:
1. identify the products and services of actors in the cassava value chain;
2. examine actors’ sources of technological information and the targets or consequent receivers;
and
3. illustrate the framework of technological information communication among subsystems in
the cassava value chain
METHODOLOGY
The study was conducted in Oyo State lying within latitude 80 North and longitude 40 East in
Southwestern Nigeria. The state is renowned as one of the 16 states in the country with
comparative advantage in cassava production (Oseni, 2013). It is equally privileged to house
substantial number of international and national agricultural institutes domiciled in the southwestern Nigeria such as International Institute of Tropical Agriculture (IITA) at Moniya, Ibadan
and Institute of Agricultural Research and Training (IAR&T) at Moor Plantation, Ibadan among
others.
Multi-stage sampling procedure was adopted for selecting the respondents across the different
actors’ categories. From the farmers, about one third (80) of the 250 registered with IITA were
randomly selected during their general meetings. Likewise, sampling of the processors entailed
the systematic sampling of half (60) of 120 registered cassava processors in the State. The input
dealers comprised of 33 out of 65 selling farm tools/equipment as well as agrochemicals duly
registered members of the Oyo State chapter of the West African Input Dealers Association
(WAIDA) chosen through simple random sampling technique (SRST).
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In the same way, half (55) of the total 109 OYSADEP agricultural extension agents were
selected across the four zones during the Fortnightly Training (FNTs) meetings. A total of 50
researchers were sampled using SRST from IITA and IAR&T. This consists of 30 researchers
(agronomists and technologists) from IITA and 20 from IAR&T. Lastly, 75 registered cassava
products marketers in the state were sampled using simple probability sampling technique. In
sum, a total of 353 respondents were sampled for data collection using interview schedule or
questionnaire as appropriate based on literacy, for quantitative data collection. Data were
collected on the types of products generated by the primary producers, the services rendered by
extension agents and researchers, the sources of technological information utilized and the
targets who received the information. The data collected were analysed and described using
frequency counts, percentages, mean and standard deviations for description.
RESULTS AND DISCUSSIONS
Identification of products and services in the cassava value chain
Results in Table 1 showed that cassava tuber was the major product of all the farmers (100%)
while only 3.8 percent identified cassava stem cuttings as a major product. However, more than
a quarter (28.8%) identified the stem cuttings as a supplementary product. More so, majority
(60%) of them disposed the stem cuttings as gifts to others and only 3.8 percent discarded their
cuttings as farm waste. These showed that majority of the cassava farmers rely mostly on the
proceeds from the sales of tubers as their only cassava income source as many were yet to
appreciate the potentials of income generation from the sale of the stem cuttings. However, the
usability of these unintended products as gifts thereby fostering social relations among the
farmers is highlighted. This could be of huge importance in strengthening social bond and
interactions needed for the trickling down effect of disseminated technological information
especially the improved cassava varieties. More so, it is obvious that the income potential of
harvesting and sale of cassava leaves (as vegetable for stew/soup) was not included in the value
addition information packaged and disseminated by researchers and extension agents to
farmers. This made diversification difficult for cassava farmers thereby limiting income
generation from cassava production enterprise to the proceeds from harvested tubers.
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Table 1: Identification of products in the cassava value chain
Actors
Products
By-products
Major Supplemen Re-used
Gift
Discar
(%)
tary (%)
(%)
(%)
d (%)
A. Farmers
Unharvested tubers in the field
96.3
Harvested tubers
100
Stems/cuttings
3.8
28.8
96
60
3.8
B. Processors
Ordinary gari
86.5
23.5
Vitamin A gari
4.7
6.3
Wet fufu
22.1
21.7
Odourless Fufu flour
3
10
High Quality Cassava Flour (HQCF)
9.8
Starch
2.3
21.7
Cassava chips
30.4
56.2
Cassava peel
1.2
11.5
68.3
C. Marketers
Ordinary gari
100
14.8
Vitamin A gari
2.5
Fufu flour
3
Cassava chips
47
12.3
Source: Field survey, 2017
In the processors’ category (Table 1), the main product identified was ordinary gari. Close to
one third (30.4%) and 22.1 percent equally noted cassava chips and wet fufu, respectively, as
their major products. Less than a tenth (9.8%) were into cassava processing mainly for the
production of HQCF just as lower proportions (4.7%, 3% and 2.3%) produced Vitamin A gari,
odourless fufu flour and starch, respectively as parts of their major products. Additionally more
than half (56.2%) and about one fifth (23.5%, 21.7% and 21.9%) noted cassava chips, ordinary
gari, wet fufu and starch, respectively, as supplementary products. Many (68.3%) of the
processors indicated cassava peel as a by-product to be discarded as farm waste, while 11.5%
noted the peels were given out. Also, majority (72.4%) indicated that the starch effluent was
usually discarded.
In the same vein, all the cassava products’ marketers and about half (47%) identified ordinary
gari and chips, respectively, as their major products. Conversely none of the marketers indicated
Vitamin A Gari and fufu flour as major products and just 2.5 percent and 3 percent, respectively
noted they were supplementary products. Thus, these findings revealed that ordinary gari, wet
fufu and chips were the dominant products from cassava processing and subsequent marketing
in the study area while Vitamin A gari, odourless fufu flour as well as HQCF were identified
as upcoming products.
This substantiated the findings of Oguntade (2013) who noted that many processors buy cassava
tubers mainly for the production of gari, fufu and lafun sold in local and domestic markets.
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It also affirms the position of Ogunniyi (2011) which stated the high demand of gari and fufu
in Oyo state, Nigeria. However, the progression of the upcoming products especially High
Quality Cassava Flour (HQCF), starch as well as traces of vitamin A gari is revealed from this
study. For this, the continued development of the cassava value chain as noted in the Nigeria
Cassava Master Plan (2006) portends significant means of overturning the Nigeria cassava
industry into a major player in the world market. Conversely, the wasting away of vital
resources namely cassava peels and starch effluent which could be productively utilized by the
processors, was also established from the findings. This confirmed the finding of Odediran et
al. (2015) which noted the high level of wastage of cassava peel generated from processing
activities due to the processors lack of awareness of cassava peel utilization technologies in
south-western, Nigeria. This has serious implication for further development efforts in search
of entry points to develop the value chain.
Consequently, it could be implied that the Nigeria cassava value chain is yet to be fully and
productively optimized because vital technological information as identified above have not
been properly and adequately packaged and communicated to the end users (farmers and
processors) by the extension agents. When these technological information (cassava cutting for
sale, cassava leaves as vegetables, cassava tubers for gari, odourless fufu, chips, flours, starch,
HQCF for baking and confectionaries) are appropriately and adequately packaged and
transmitted to farmers and processors, it will not only enhance cassava farm and firm
diversifications, it will increase sources of income generation for actors and create more jobs
for people.
Services of extension agents in the cassava value chain Evidence in Table 2 showed that the
services rendered always by majority of the extension agents includes reporting farmers field
problems to Subject Matter Specialists (SMS) (x 2.87), informing farmers of technological
tools/equipment’s (x 2.85), teaching farmers improved stakes/cuttings preparation
techniques (x 2.78), dissemination of recommendations on processing techniques to the
processors (x 2.78), linking of farmers to large scale processors and buyers (x 2.59) as
well as informing /linking farmers to inputs procurement outlets (x 2.49). Among the
occasionally rendered services in the cassava value chain, linking processors to inputs
procurement outlets was mostly identified (x 2.20) followed by dissemination of
recommended
cassava
cultivation
practices
(GAP)
to
farmers
(x
2.14C as well as consultancy services to farmers/ processor (x 1.81). Additionally, majority
were found to be rarely involved in the preparation of production/processing guides for farmers/
processors (x 0.98) and the coordination or facilitation of cassava value chain stakeholders
(x 0.96C.
These results revealed that the extension agents were mainly involved in the dissemination of
improved production information to the producers and linkage back to SMS and inputs
procurement sources. This is similar to the finding of Adekunle (2017) which highlighted
extension agents’ foremost performance of the expected advisory service role on cassava
technology to farmers. The limited identification of their role in the preparation of production
guides and cassava value chain stakeholders’ coordination were equally revealed. Thus, the
extension agents are still sticking to their traditional role which is the delivery of research
information to the end users and fostering their linkage back to research and necessary inputs
sources.

1122

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES & HUMANITIES
18-19 Sep, 2021
MUŞ-TURKEY
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https://www.ispecongress.org/
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

However, the vital importance of value chain coordination is yet to be significantly reflected in
the extension service as shown. In other word, the extension agents as facilitators of farmer
groups optimisation in any agricultural commodity are yet to identify with the responsibility as
they are limited in improved technological information transmitted to farmers and processors.
Worthy of note, the functioning of the extension agents is largely unfelt by many of the
producers due to the absolute poor number of the field agents.
Table 2: Extension agents’ identification of services rendered in the value chain
Occas Rare Nev
Alwa
ionall
ly
er
–
ys (%)
y (%) (%) (%)
Report farmers field problems to subject
90.9
7.3
0
1.8
2.87
matter specialists/researchers
Informing farmers of new technological tools
85.5
14.5
2.85
for field activities
Teaching farmers improved (stakes/nursery)
83.6
10.9
5.5
2.78
propagation techniques
Disseminate recommended processing
78.2
21.8
2.78
techniques to cassava processors
Link farmers to large scale processors and
70.9
21.8
3.6
3.6
2.59
buyers of cassava tubers
Inform/ link farmers to inputs procurement
63.6
27.3
3.6
5.5
2.49
outlets
Link processors to equipment procurement
45.5
41.8
12.7
2.20
sources
Dissemination of recommended cassava
58.2
16.4
5.5
20
2.14
cultivation practices (GAP) to farmers
Consultancy services to farmers/processors
32.7
38.2
7.3 21.8
1.81
Coordination/facilitation of all stakeholders in
12.7
14.5
30.9 41.8
0.98
the cassava value chain
Prepare production and processing guides for
12.7
23.6
10.9 52.7
0.96
farmers/processors
Source: Field survey, 2017

Rank
1st
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th

Researchers tasks/services in the cassava value chain
Data in Table 3 showed the results of tasks performed by researchers in the cassava value chain.
It was shown that many of the researchers occasionally train extension agents on cassava
production and handling processes (– 1.48), conduct agronomic researches on cassava (–
1.41C, prepare production/processing guides for end users (producers) ( – 1.41) as well as
training them on commercial cassava production and processing to finished goods (– 1.17).
The tasks aggregated to be rarely performed by majority of the researchers include training
extension personnel on cassava Good Agricultural Practices (GAPs) (– 0.92), consultancy
services to farmers (– 0.91) and training equipment fabricators on the development of
machines designs (– 0.86) among few others.
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These results showed that the main task of high proportion of the researchers was the conduct
of research (agronomic or technological) and subsequent publications. Aside research
endeavours on cassava, the research arm of the value chain were at some points involved in the
dissemination of research information through the training of extension personnel, cassava
producers and equipment fabricators. This earmarked their functioning in leading technological
information publicity in which all the other value chain actors were targeted.
Table 3: researchers’ identification of services rendered in the value chain
Always Occasio Rarel Never
Rank
–
(%)
nal (%) y (%)
(%)
Training extension agents on cassava
40
14
46
1.48 1st
production and handling
Agronomic researches on cassava
21
39
40
1.41 2nd
Package production/processing guides for
20
36.5
8.5
35
1.41 3rd
farmers/processors/extension agents
Training farmers/processors on commercial
19
22
16
43
1.17 4th
cassava production or processing
Technological researches for cassava
14
26
60
0.94 5th
Training extension personnel on cassava
17.5
9.1
21.4
52
0.92 6th
GAP practices
Consultancy services to farmers or
7
28
14
51
0.91 7th
processors
Training equipment fabricators on the
3
20
35
42
0.84 8th
development of machine designs
Training farmers/processors groups
36
4
60
0.76 9th
Coordination/facilitation of cassava value
7.5
12.5
11.7
68.3 0.59 10th
chain stakeholders
Source: Field survey, 2017
Cassava value chain actors’ information sources on the technologies
Evidence presented in Table 4 showed that close to half (42.3%) and 10 percent of farmers
obtained information on the cassava improved technologies from their co-farmers and Subject
Matter Specialists (SMSs), respectively, while only 6 percent noted extension agents in the
same respect. In the same way, the cassava processors’ sources of information on the processing
technologies were found to be mainly from other processors (43%), equipment fabricators
(38%) as well as researchers (23%). In addition, very few (6% and 3%) indicated extension
agents and private consultants as their sources of information, respectively. These results
illustrate that farmers and processors largely obtained information on the production
technologies through informal networks such as through interaction with other farmers and
processors. This entrenched the widely established finding in literature that farmers
substantially source information from informal sources such as friends, neighbours or family
members who might as well be their fellow farmers (Olaniyi et al., 2008; Daudu et al., 2009;
Oladeji, 2011; Obinna, et al., 2014).
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Evidently, extension service which is expected to be a significant source of technological
information to the producers is reflected by this finding as inadequate, thereby pointing a gap
in the systematic flow of research information to producers and subsequent relay of field
problems to research. Although, extension agents high indication of technologies
communication to farmers as their major task was previously noted, their poor coverage coupled
with other established systemic problems could underscore the reason for farmers inadequate
access to extension information. These established facts about the present inadequacies of
extension system in Oyo State like other Nigerian states are not unconnected with the general
restructuring, funding and administration of extension system in Nigeria. The States in Nigeria
through the organisation and operation of the Agricultural Development Programmes (ADPs)
provide the extension services which suffer serious lack of funding since the World Bank
withdrew her funding and technical support (Olaniyi and Farinde, 2017).
Table 4: Technological information sources of cassava value chain actors
Inputs
Farmer/ Ext.
SMS Fabricat Researc Consult OYSAI
manufact
processo Ag.
(%) ors (%) hers (%) ants (%) DA (%)
urers (%)
Actors
r (%)
(%)
Farmers
42.31st
6
102nd
3
3
1st
Processors
43
6
382nd
233rd
3
Extension
103rd 781st
152nd
agents
Researcher
192nd
891st
Inputs
332nd
451st
153rd
dealers
Marketers
3
Source: Field survey, 2017
Extension agents sources of information on the cassava technologies transmitted to producers
were indicated by majority (78%) and a quarter of them as SMS and researchers, respectively.
This result earmarked OYSADEP SMS as the extension agents’ major source of information
on all the cassava technologies. In essence, the conduct of FNTs in which the SMSs educate
the extension agents on the information packages to be disseminated to farmers as
operationalized in the ADPs adopted Training and Visit extension approach, is affirmed as
critical for updating the extension agents. Likewise, the solely important information source
harnessed by researchers for studies on the technologies as indicated by most (89%) of them
was from their fellow researchers. Only about a fifth (19%) noted fabricators as source of
information on processing technologies. This result points out that research endeavours were
largely centred on literatures and outputs of previous studies. As a result, it could be implied
that researchers rely greatly on literature delineated problems as basis of research rather than
producers’ field identified problems. This might be a probable bottle neck for the dissemination
of such research outputs especially when it is not in conformity with the users’ characteristics
or cultural environment.
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One fifth and close to half (45%) of the input dealers learnt about the cassava technologies from
farmers and their professional associates (i.e through the Oyo State Agricultural Inputs Dealers
OYSAIDA). Some (15%) also noted that they were informed of the production technologies by
the manufacturers of the agricultural inputs (such as fertilizers and herbicides manufacturers)
and one third identified the fabricators. However, the cassava products marketers indicated that
packaging and marketing technologies were only noted to be sourced from other unclassified
sources (10%), other marketers (4%) as well as processors (3%). This result espouses that the
marketers were not included in the extension coverage and other institutionally guaranteed
sources of the cassava technologies. The lack of interaction between marketers and other actors
like farmers, fabricators and researchers on cassava technologies is an indication that the
cassava value chain was ill-developed for full cassava optimisation in Nigeria. Marketers need
to provide information like users’ preference and taste for demand driven products and
technologies available for utilisation to the farmers, processors and researchers for uptake.
Receivers of technological information from the value chain actors
Evidences presented in Table 5 showed the results of the categories of people to whom the
different value chain actors transmitted cassava technological information. It was shown that
majority (77%) of farmers pass on technological information known to them to their co-farmers,
while only 5 percent noted processors. In the same vein, processors mainly transmit information
on the processing technologies to their co-processors (56.5%) alongside some farmers (5%) and
fabricators (2%). These results basically pointed out that the producers informally diffuse or
spread technological information among themselves. Thus, trickling down of information
through interpersonal communication among producers is implied as significant channel of
publicising the technologies. However, probable decrease in the accuracy and adequacy of the
trickled down technological information might have serious implication on the adoption of the
technological package disseminated. This fear was equally noted by Uzoegbu and Naga (2016)
who asserted that the suitability of such unorganized or informal channels for technological
information communication depends on the extent to which the information giver (friends and
relatives) is rightly informed and guided.
Table 4: Receivers of technological information from the value chain actors
Ext.
Farmers Process
Fabricators Researcher Consultan
Actors
Agents
(%)
ors (%)
(%)
(%)
ts (%)
(%)
Farmers
771st
5
Processors
5
56.51st
2
Extension
72
33
3.9
agents
Researcher
20
28.5
20
402nd
601st
15
Inputs
37.5
27.6
40
dealers
Marketers
3
5
Source: Field survey, 2017
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Majority (72%) and one third (33%) of the extension agents indicated that they had transmitted
improved cassava technologies to farmers and processors, respectively, while 3.9 percent
identified agricultural consultants as their receivers. It is revealed from this that farmers
constituted the bulk of the extension clienteles targeted with technological information. In
essence, information delivery to the operators of cassava processing and post-production
packaging as well as marketing phases were not equally focussed unlike the farmers. The
researchers mainly targeted information on the technologies to other researchers (60%),
equipment fabricators (40%), processors (28.5%), extension agents (20%), farmers (20%) as
well as agricultural consultants (15%). The results revealed a more comprehensive list of
receivers in the value chain reached by researchers than the extension agents.
On the other hand, the marketers were found to be mainly inactive relative to their co-primary
actors in sharing technological information with others in the value chain. This is underscored
by their poor awareness and consequent low knowledge of the technologies pushed into the
value chain as they were not significantly represented among the clienteles of extension service
providers as well as the researchers. In contrast, more than a third (37.5% and 40%) of input
dealers identified that they relayed production technologies known to them to farmers and
fellow inputs merchants just as about a quarter (27.6%) noted they function in reaching
processors with technological information. In essence, the inputs dealers proffer technological
information related to the inputs they supply to their clients. This identified role of input dealers
in informing cassava producers about technologies substantiate the finding of Ogunlade et al.
(2012) which affirmed that that agro-input dealers perform extension activities.
Cassava production value-chain framework
From the evidences discussed above, the framework illustrating the cassava production value
chain in Oyo state, Nigeria is presented in Figure 1. The framework is composed of three basic
levels or sub-systems showcasing the process of technological transfer and utilization in cassava
handling production. The foundational sub-system comprise the actors involved in the publicity
of developed cassava technologies. The overarching role of researchers as the institutional
source of the technologies is depicted and their linkage with extension agency mandated for
their dissemination. The inadequacy of these institutionalised transfer processes reaching low
proportion of farmers, processors and others is represented in the chart. On the other hand,
cassava farmers, processors and input dealers as well as other unclassified sources are grouped
together for their highlighted role in the publicity of unauthorized trickled technological
information.
The delivery of technological (institutionalised packages and/or unauthorised trickled)
information to the cassava production phases informs the value addition production across the
cassava production and handling phases. As such, by virtue of the base of production, cassava
enterprises are categorised into three strata namely farm-level, processing and marketing. The
basic products from the farm level is the cassava tuber and supplemented with stem cutting as
an emerging product. The processing stratum generates major products including gari, wet fufu
and chips, while the newly growing products include Vitamin A gari, HQCF, fufu flour and
starch. The handling and packaging of these represent the value added products for marketing.
Consequent of the inadequacies in the foundational technological publicity needed for full
optimization of cassava enterprises, wastage of valuable resources are highlighted at every node
of the value chain as seen at the topmost level of the framework.
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As shown, the depth of publicity of the cassava technologies is instrumental to the observable
degree of value-added production across the phases of cassava production, processing up to
marketing. Necessarily, the validity of actors’ roles are critical to the performance at every
levels. In sum, low level of institutionalised publicity of technologies are reminiscent in the
poor optimization of cassava resources at every node of the production chain.
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Figure 1: Cassava production value-chain framework of Oyo State, Nigeria
CONCLUSION
Technical inadequacies pervade the institutionalised delivery of technological information to
the value chain node operators. The constrained delivery services leaving out newly relevant
stakeholders as those involved in packaging and distribution, highlight colossal limitation in
meeting the value chain information needs. This evinces poor propriety in the publicity of
technical information among the primary actors. Accordingly, informal networks fostered
through interpersonal relationships have become pivotal to the drive for publicising
technological information needed for securing the potentials of cassava in Nigeria.
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Thus, actors’ relations are entwined with functioning in the delivery of cassava technological
information to unconnected ends.
As such, the extended functioning of primary producers in trickling down technical information
to their associates has being happening momentously and bridging the evident systemic gap in
the institutionalised services mandated for information transmissions. This broadened their
roles in the value chain to include acting both as decoder of technological information received
as well as subsequent encoder for their associates. However, the vital importance of
coordination of technological communication demanding professional handling for accuracy
and ascertained impact, remains largely unattended to. To this effect, technological
optimization is yet to feature remarkably for substantial optimization of the cassava production
and handling phases accordingly. In summary, the publicity of cassava technologies is more or
less inept and generating less impact on the achievement of value optimization through valueadded cassava production and handling in Oyo State, Nigeria.
Recommendations
Professionally led publicity of technological information is immensely needed for addressing
the uncoordinated transmission of information for producing value added cassava products.
This calls for the need to re-invigorate the extension system in order to deliver its mandates.
Re-orientation of the researchers versus extension providers’ roles to cooperate and
complement each other is warranted to avoid duplication and proper coordination to be
envisioned among the clientele groups. In the same vein, it is necessary to strengthen the
informal networks through improved accessibility to feedback on trickled information through
institutional supports for information verification and allied needs.
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ABSTRACT
Introduction
Adolescence is a period which is accompanied by rapid and significant changes both physically
and mentally. This makes it easy for teenagers to take form behaviors at risk that deviate from
normal behavioral standards, especially those at school. Parental educational behaviors, or more
broadly family education, is considered by many authors as an important indicator of deviant
and antisocial behavior.
Methods
The study was conducted by convenience sampling method on 705 adolescents, and measured
by two standardized scales: Child Report of Parent Behavior Inventory (Barber & al., 2005)
and Adolescent-Reported Deviant Behaviors Checklist (Elliot, Huizinga & Agenton, 1985;
Junger-Tas, Terlouw & Klein, 1994; Ni-He & Marshall, 2012).
Results
The scales and sub-scales of parental behaviors, deviant behaviors in adolescents were
significantly correlated. Strong supportive behaviors and lax psychological control behaviors
of parents predicted a reduction in deviant behaviors in adolescents, especially behavioral
manifestations from mothers.
Conclusions
Dimensions of parenting behaviors had a predictive role for changes in deviant behaviors in
adolescents. This role was further confirmed when there was a combination of a number of
independent variables such as gender, school envsironment, parents’ marital status, academic
performance and children’s hierachy in the family. Solutions to reduce school deviant behaviors
should take these variables into account.
Keywords: Parenting behavior; Deviant behaviors; School Deviant behaviors; adolescents
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1. Introduction
Since the early years of the 20th century, researchers around the world have affirmed that
adolescence is a period of development filled with contradictions and disturbances (Hall, 1904),
with increase of many anti-social behaviors, behaviors at risk, and those behaviors peak at the
end of this period or at the beginning of adulthood (Laid & Frazer, 2019). Previous studies have
shown that adolescents are more affected by negative and behaviors at risk. Adolescent issues
are not limited to one region, one country, one nation, or one ethnic group, but become a
worldwide trend with increasing social problems every day (Snyder & Sickmund, 1995). Some
researchers have pointed out psychological difficulties, manifestations of unstable personality
in adolescents such as: irregular emotions; awareness of ethical standards being unstable and
incomplete; limited self-esteem; personality has many contradictions and inconsistencies.
Therefore, adolescents are more likely to engage in risky behaviors, deviant behaviors and
being easily exploited such as being sexually abused, having an unwanted pregnancy, using
stimulants (alcohol, drugs, smoking, etc.), breaking the law, school violence, game addiction...
(Truong Khanh Ha, 2013).
According to Dictionary of psychology of American Psychological Association (APA,
VanDen-Bos, 2007: 276, cited by Sanches & al., 2016), deviance is defined as "any behavior
that is significantly out of what is considered appropriate or typical for a given social group".
As such, deviant behavior is considered as any behavior that does not conform to established
norms within a social group or within a society in a broad sense (Idris, 2016; Orsati & CaustonTheoharis, 2013; Vieno & al., 2011). Deviant behavior is an act that conflicts with social norms;
it can be criminal, antisocial and unethical behaviors. In adolescents, deviant behaviors can be
listed as aggression, attacking, smoking, bullying, violence, etc., which is caused not only by
disturbances in the family, but also by disfunctions in society and in each country.
School deviant behavior, therefore, is understood as an act being not in accordance with school
norms specified in the Education Law and the rules and regulations set forth by the school on
responsibilities and obligations of students. According to Bolu-Steve and Esere (2017), it is
often difficult for adolescents to adhere to the “ social habits” because they are in a period of
dramatic changes in intellectual, emotional, physical, sexual characteristics and sexual
maturity. Therefore, many questions are raised for researchers when treating deviant behaviors
in adolescents: Does the school fail to deal with the student’s deviant behavior? Are parents
and families partially responsible for deviant behavior in adolescents? What factors influence
the development of deviant behaviors in adolescents? Only when these questions are
appropriately answered, deviant behaviors among adolescents can be reduced.
Schools as an educational institution of positive morality for young people are damaged by the
rising rate of social and behavioral problems in adolescents. Despite schools’ guidelines and
adjustments, the proportion of students with negative behaviors and truancy continues to
increase, regardless of whether it is rural or urban (Farrington, 1989). Previous studies have
shown that the environment played a given role in adolescent development; in which, family is
the most direct important educational environment, with its core being dimensions of parenting
behaviors. Therefore, the family is also responsible if the child becomes “spoiled” (Jacobvitz
et al., 1996; Vuchinich, Bank & Patterson, 1992).
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These authors suggested that the predictor for antisocial behavior in adolescents is
inappropriate, inconsistent or lack of discipline during childhood.
Nguyen Thi Nhu Trang (2014), Le Thanh Ha (2019) showed that the conflict between parents
and children was often related to discipline and carring out discipline. Children’s difficuties
inaccepting and obeying discipline are often related to parental pressure. According to these
authors, in families where parents and children have intense conflicts, parents have enforced an
authoritarian policy, controled their children in psychological and behavioral dimensions too
tightly.
Based on the above theories and practices, the article aimed to examine the role of parenting
behaviors in changing the level of deviant behaviors in adolescents. In addition, a number of
independent variables such as gender, academic performance, parents’ marital status, kind of
school, etc. are included in the analysis to find predictive models for deviant behavior patterns.
The hypothesis of tight parental control associated with a high level of deviant behavior in
adolescents and high parental support related to a low level of deviant behavior patterns is
considered. Parental control behavior is not significantly predictive of school deviant behaviors
in adolescents.
1. Methods or research
Participants
This study was conducted on 705 students; in which 566 students are at one public high school
(accounting for 56.2%), one private high school (24.1%) and 166 students from a re-educational
school (accounting for 19.7%). The number of male students accounted for 60.1% (n=424). The
data was collected from November 2019 to September 2020. There were 65.2% of the students
who answered the questionnaire with full families, living with their parents; the remaining
34.8% of the students had parents separated, divorced or dead, parents working far away...
Students’ academic performance was different: 4.8% of students with good result (n=34),
24.4% of students with average and weak academic performance (n=172) and 70.8% of students
with fairly good (n=499). The study was carried out in a cross-sectional manner, using the
convenience sampling method.
Research measurements
The research subject was measured based on two scales
The parenting behavior scale includes 25 items, of which 23 items are on the scale developed
by Barber, Stolz, Olsen, Collins and Burchinal (2005) and 02 items are designed by the research
team. This 25-item scale is a self-reporting tool for adolescents, consisting of 3 subscales:
Parental Support, Parental Psychological Control and Parental Behavioral Control, with internal
reliability of the whole scale describing the father’s behaviors α=0.65 and mother’s behaviors
α=0.61.
The Parental Support subscale includes 10 statements revised from the Revised Child Report
of Parent Behavior Inventory - CRPBI (Schaefer, 1965; Schuldermann & Schuldermann, 1988)
with α=0.83 (for father) and α=0.79 (for mother). The Parental Psychological Control sub-scale
includes 8 statements extracted from the Psychological Control Scale-Youth Self-Report (PCSYSR; Barber, 1996) and two additional statements designed based on the suggestions of many
students, who thought that these were quite familiar behaviors in their parents: “Usually makes
me hurt when I don't obtain good results or make mistakes” and “Often saying negative things
that make me feel inferior about myself and pessimistic about the future”.
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The internal reliability of this subscale for the father: α=0.71 and for the mother: α=0.81. The
Parental Behavioral Control subscale uses 5 items borrowed from research on adolescents’
families (eg,
Barber, Stolz, Olsen, Collins and Burchinal, 2005), whose cronbach's alpha for fathers is:
α=0.67 and for mothers: α=0.62.
The responses are based on a 3-point Likert scale: Unlike father (mother)/Completely unknown
= 1 point; Quite similar to father (mother)/Knows a little = 2 points; Very similar to father
(mother)/Knows very well = 3 points.
The Adolescent-Reported Deviant Behaviors Checklist describes 37 problematic behaviors
among Vietnamese high school students; in which: 27 behaviors were selected from
international self-reported scale of delinquent behaviors (eg, Elliot & Agenton, 1980; Junger Tas, Terlouw & Klein, 1994; Ni He & Marshall, 2012), 10 behaviors were designed by the
research team, based on the codes of conduct issued by the Ministry of Education and Training
of Vietnam, based on consultation with experts, head teachers and students about problematic
behaviors at school. The internal reliability of the whole scale was α=0.95. This scale was
described by 4 sub-scales including: 1/Violations of academic rules and other regulations at
school (α=0.92); 2/Behaviors related to communication in school (α=0.84); 3/Indirect and direct
bullying behaviors at school (α=0.85) and 4/Behaviors related to sexuality (α=0.78). The
answers were built on a 4-point Likert scale: Never = 1 point; Rarely (1-2 times a year) = 2
points; Occasionally (3-5 times a year) = 3 points; Regularly (more than 5 times a year) = 4
points.
Data analyses and statistical methods
Dimensions of parenting behaviors and groups of deviant behaviors were examined and tested
by confirmatory factor analysis. Accordingly, the normal variations were extracted on the
number of explained variances, therefore, a standard variable would be the same as the one that
appeared in the confirmatory factor analysis. The loading factor was 0.40. To assess the overall
relationship between parenting behaviors and deviant behaviors in adolescents, the team
research used standard correlation analyses. Linear regression model with stepwise statistics
was used to analyze the variation of school deviant behaviors in adolescents when having the
impact of parental behaviors and some other relevant factors. Missing values were excluded
from the analyses.
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3. Results of research and discussions
3.1. Research results

SF
SF

-

PCF
BCF
SM

Table 1. Mean, Standard deviation, Median and Correlation coefficients of the
scales/sub-scale in research
PCF
BCF
SM
PCM BCM
DB
DB1
DB2
DB3
-.19** .17** .53** -.32** .29**
.47** .42** .45** .45**
-.19**
.53**
.39** .34** .41** .37**
.26**
.26**
.24** -.27** .57**
.24** .19** .25** .24**
-.25** .25**
.60** .55** .61** .52**
.40** .33** .40** .42**
.31**
.27** .23** .26** .28**
.96** .95** .91**
.86** .80**
.86**
-

DB4
-.45**
.39**
-.29**
-.60**

PC
.41**
M
BC
-.32**
M
DB
.84**
DB1
.72**
DB2
.80**
DB3
.78**
DB4
M
17.99 17.71
8.54 17.83 22.07
8.62 70.61 35.95 15.09 11.74
7.83
SD
4.81
3.89
2.54
4.34
5.11
2.46 23.06 11.38 5.54
4.64
3.14
MD 18.00 17.00
8.00 18.00 22.00
8.00 63.00 33.00 13.00 10.00
7.00
**. Significant Correlation 0.01 (2-tailed)
SF. Paternal support;
SM. Maternal Support ;
DB1. Acts of violating
DB3. Bullying
PCF. Paternal
PCM. Maternal
school rules;
behavior in and
Psychological Control; Psychological Control;
DB2. Deviant behavior
out of school;
BCF. Paternal
BCM. Maternal Behavioral related to
DB4. Deviant
Behavioral Control ;
Control;
communication and
behavior related to
DB. General deviant
conducts;
sexuality
behavior;
Compared with the research results published by Barber & al. in 2005 (correlation between subscales ranges from 0.30 to 0.60), the correlation between sub-scales of parenting behaviors in
this study was lower but still ensured the positive direction (supportive dimensions vs.
behavioral control), negative (supportive dimension vs. psychological control, psychological
control vs. behavior control) between dimensions of parenting behaviors; in which, the
supportive dimension and behavior control of the father were quite closely correlated with these
dimensions of the mother, the remaining correlations were all weak but statistically significant
with p<0.01 (see Table 1).
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Regarding school deviant behaviors in adolescents, the participants in this study reported
significantly high levels of school deviant behavior in general (M=70.61, MD=63.00) and of
groups of school deviant behavior in particular. This result was similar to the study of Gonzalez
& al. (2014) on criminal behaviors and antisocial behaviors in adolescents considered in the
school environment.
In the linear regression model with the dependent variable being general deviant behavior in
adolescents, only two behavioral aspects from fathers and mothers had predictive values for
46.1% of the variation of dependent variable (with ΔF(1,700)=21.242, p=.000), including parental
support and psychological control; in which the maternal support was the most predictor for the
reduction of deviant behaviors in adolescents (β=-.440, t=-13.239). The stepwise statistics used
in this model showed that the addition of each parenting behavior significantly increased
variability of deviant behavior in the sequence: maternal psychological control, paternal
psychological control and the paternal support, with the rate explained from 36% (with 1
independent variable) to 46% in the final model (with 4 independent variables).
Table 2. Linear regression model with the dependent variable being general deviant behaviors
in adolescents
Unstandardized
Standardized t
p
Predictive variables
coefficients
coefficients
β
B
SE
(Constant)
57.181
5.470
10.454 .000
Maternal support
-1.215
.148
-.229
-8.226
.000
Types of school
11.426
.764
.392
14.948 .000
Maternal Psychological control .854
.119
.189
7.185
.000
Academic performance
-6.330
1.147
-.138
-5.520
.000
Paternal support
-.748
.128
-.156
-5.824
.000
Paternal Psychological control .769
.155
.130
4.964
.000
Gender
2.545
1.122
.054
2.267
.024
Parents’ marital status
1.621
.705
.057
2.298
.022
Order of children in the family 1.520
.704
.048
2.157
.031
R2
.683
ΔR2
679
ΔF(1,695)
4.654
p
.031
Durbin Watson
1.906
In case of adding five other independent variables, the predictability of parenting behaviors
changed and increased the variability of general deviant behavior in adolescents. The data in
the second linear regression model (see Table 2) explained 67.9% of the variation of overall
deviant behavior (ΔF(1.695)=4.654, p=.031); in which the maternal supportive behaviors was still
the most predictive variable (β=-.229, t=-8.226, p<.05). The increase in variability of deviant
behavior ranged from 36% to 67.9% when the independent variables were added in the
sequence: School type -> Maternal psychological control -> Academic performance in the year
-> Paternal support -> Paternal Psychological control -> Gender -> Parents’ marital status and
child’s order in the family.
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3.2. Discussions
Further consideration for predictive factors (such as academic performance, parents’ marital
status, children’s gender, order of children in the family, learning environment) in the impact
of parenting behaviors to change of high or low level of school deviant behaviors in general,
specified groups of deviant behaviors confirmed the hypothesis of the study. That was: Strongly
parental support predicted a decrease of school deviant behaviors in general, and specific types
of behavior that deviated from school regulations, principles and norms in particular; Tight
parental psychological control predicted an increase deviant behaviors in the school
environment. The behavioral control of both parents did not participate in predicting change of
deviant behavior in adolescents. Out of the independent variables analyzed, except for the
parental supportive behavior and the variable of academic achievement predicting opposite of
change in school deviant behaviors, the rest of variables (type of school, parental psychological
control, gender, marital status of parents, and order of children in the family) all predicted
increased deviant behaviors when these variables increase. This means that students who were
attending in re-educational school, male, in separated families, family having few children had
a high level of deviant behavior in general.
Thus, school deviant behaviors in adolescents were most often influenced by mothers with a
mixture of supportive behavior and psychology control; that means: when mothers gave much
support to her children, but at the same time, had lax psychological control over her children a liberal educational model, which did not encourage punishment, having an explanation of
family principles, allowing children to freely regulate their own activities, with little or no
impediment to their behaviors (Baumrind, 1991; Darling & Steinberg, 1993; cited Born, 2003),
– school deviant behaviors were reduced. This rate was lower for the paternal supportive
behavior and psychological control.
4. Conclusion
Studies on the relationship between parenting behavior and problematic behaviors in
adolescents have revealed that negative aspects of parenting behaviors such as over-control,
indifference, neglect, mixed behavior, etc. were predictors that directly affect adolescents’
behaviors such as aggression, bullying and other behavioral disorders. These are evidences to
once again confirm that families, especially parents, aspects of parenting behavior, or parental
educational model have a strong influence on positive and negative dimenstion in
developmental process in adolescents. Therefore, it is necessary to have solutions to change
behaviors of parents, thereby reducing deviant and problematic behaviors in adolescents in
general and in high school students in particular. This study sets a first stage for more in-depth
studies on impact of each dimension of parenting behavior on deviant behaviors in adolescents,
with the participation of a number of mediating/moderatoring variables.
Acknowledgments: This research is funded by Vietnam National University, Hanoi (VNU)
under project number QG.19.38.
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ABSTRACT
Backgrounds
High school students who have deviant behaviors not only have to suffer negative impacts on
the formation and development of their own personality, but at a higher level, such behaviors
will cause more instability in family, school, and social structures. This article aims to examine
the level and rate of deviant behaviors as well as analyze some risk-related factors that increased
these deviant behaviors among high school students in Vietnamese schools.
Methods
The study was conducted on 566 adolescents, comprising 280 males (49.5%) and 286 females
(50.5%) of grade 11th and 12th, of age rang 16-17 years from different government colleges in
Vietnam. A self-reported scales was used: Adolescent deviant behaviors Scale (e.g., Elliot ,
Huizinga & Agenton, 1980; Junger - Tas, Terlouw & Klein, 1994; Ni He & Marshall, 2012).
Data was analyzed by using reliability analysis to examine the psychometric properties of the
scales.
Results
The level and rate of occurrence of deviant behaviors in high school students participating in
the survey were low, often focusing on behaviors related to school rules, learning attitudes,
compliance with school rules and social communication in school. Poor academic performance,
less time spent by parents with their children, incompleteness in the family were the risk factors
predicting the increase of students’ deviant behaviors.
ConclusionThe supportive educational behaviors with reasonable parental control, the family’s
coordinated and supportive commitment the school, and the building of students’ well-being at
home and at school were seen as effective solutions to help reduce and prevent students’ deviant
behaviors.
Keywords: deviant behaviors, school deviant behaviors, high – school students, risk factors.
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1. Introduction
Over the past 10 years, incidences of deviant behaviors among adolescents in Vietnam have
become more serious. Recent studies on deviant behaviors have mostly referred to noticible
slices, such as school violence, sexual violence, spreading bad news on the internet, acts in
violation of laws, abortion, unsafe sex (SAVY 2, 2010), briging weapons to shool, using drugs
(Luu Song Ha, 2005), cheating, being rude to teachers, using drugs, bullying schools ... (Hoang
Gia Trang, 2003/2015); in which bullying, insulting, threatening others in public places have
become more striking. According to the general report of Viet Nam Ministry of Public Security
(2015), there were 24 000 cases related to schools in Viet Nam from 2010 to 2015.. As such, it
seems that families, schools, and society are slowly losing control over adolescent with deviant
behaviors and the use of educational power to solve these problems has results not as expected.
Not only Vietnam, school deviant behavior is no longer a new problem in the social life of any
country (Junger T. J. et al.,1994). Studies having been synthesized by Born M. (2003) showed
that the proportion of adolescents with deviant behaviors is still increasing in many countries.
Unfortunately, it is a global issue (Born M., 2003).
Deviant behavior affects the formation and development of student personality. This is unusual,
abnormal, unexpected behaviors, attitudes, or different from the behaviors, attitudes and
opinions of the majority. These could be antisocial behaviors (Damon W., 2006; Giacolone R.
et al., 1997), or dysfunctional, inadequate behaviors (Vardi Y. et al., 2004; Mushtaq Sh. et al.,
2018). More specifically, deviant behavior is considered to be off (objectively or subjectively)
the actual or compulsory principles or rules of a group or society.
Some psychologists suggested that to study adolescent’s deviant behaviors, self-reported scales
should be used (Babinski et al., 2001). In 1956, Nye and Short (1957) produced the first global
assessment of 21 statements describing criminal behaviors in a broad sense, including domestic
undisciplined behaviors, alcohol use, drug use and sexual relationship with minors. Since then,
many variations of this scale have been born and used to survey offenders as well as people
with deviant behaviors. Although there are certain differences of behavioral types in many
studies, deviant behavior that is generally quite common among adolescents is violent; such as:
assaulting others, weapons use, threats, murder and rape, theft, pickpocketing, vandalism, drug
trafficking and substance use (Loeber R. et al., 1986). Researches on deviant behaviors in
Vietnam showed that deviant behaviors among teenagers were mainly focused on violating
rules at schools such as dropping out, cheating in learning, talking nonsense, bullying and
school violence … (Luu Song Ha, 2005; Hoang Gia Trang, 2015).
Students aged 16 - 18 years old begin to enter the final stage of adolescence. E. Erikson believes
that at this stage, children seek their sense of self and identity through their personal values,
beliefs, and life goals. Many teenagers have to go through a major life crisis; this makes them
feel to be touched easily, impulsive, and ambiguous about their role and their life purpose. E.
Erikson used the term of identity crisis to denote this unstable and confused period (E. Erikson,
1958/1963). Although there are slight differences in the concept of adolescence, all studies in
the world and in Vietnam confirm that this is a stormy and stressful period with drastic changes
in all aspects: biological, cognitive, emotional, behavioral and, interpersonal relationships
(Truong Thi Khanh Ha, 2013). This age is influenced by diverse environmental influences
(especially close family relationships, interpersional relationships outside the family such as
friends), and therefore, the frequency of deviant and risky behaviors in adolescents is also more
likely than in other age groups (Eisenberg N. et al., 2006).
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In addition to age characteristics, several other personal characteristics can make a difference
in the choice of deviant behaviors among adolescents, including gender, family economic
status, parents’ marital status, academic achievement and other demographic factors (Cottle et
al., 2001).
This article is conducted with the aim of clarifying the reality of school deviant behaviors
among high school students in Vietnam. Several independent variables such as age, gender,
academic achievement, educational level and marital status of their parents were included to
consider their potential impact on the formation and maintenance of school deviant behaviors
in students. Some recommendations are made after this analysis.
2. Methods of research
Participants
The research survey was conducted on 566 students in Vietnamese high schools, including 280
boys (49.5%) and 286 girls (50.5%), in grade 11th (n = 405) and 12th (n = 161), ages 16-17 years
old, from Mars to September 2020. Most students participating in the survey (88.3%) were from
intact families. Students’ academic achievement varied, about 7.2% achieved good level (n =
41), 10.4% were at weak and average level (n = 59), and 82.3% were fairly good (n = 466).
In addition to the variables directly related to students, other variables were also reported in the
research sample. The number of parents spending less than an hour a day with their children
was 37.1% (n = 210), 51.5% of parents reserved about 1-2 hours a day for their children (n =
289) and about 11.8% parents could be with their children for more than 2 hours a day (n = 67).
This was cross-sectional research. The convenience sampling was performed.
Reseacher measurements
A self-report checklist of deviant behaviors among adolescents was designed. This checklist
enumerated 37 problematic behaviors in Vietnamese high-school students. In fact, there were
many self-report measures of adolescent behaviors; however, to design a scale suitable for
socio-cultural, educational and political characteristics in Vietnamese culture, the research team
has consulted, synthesized and opted for many behaviors in international self-report
delinquency studies (Elliot D. E. et al.,1980; Junger T. J. et al., 1994; Ni H. et al., 2012), referred
the Code of Conduct of the Vietnamese Ministry of Education and Training, referencing
consulted with head teachers and asked students about problematic behaviors at school. This
scale was structured into 4 sub-scales, including: 1/Violation of learning rules and school rules
(17 items, α=0.91); 2/Violation of school conducts (8 items, α=0.87); 3/Bullying behaviors at
school (7 items, α=0.87); and 4/Behaviors related to sexuality (5 items, α=.85).
Data analyses and statistical methods
Data were analyzed by using an internal reliability analysis to test the psychometric properties
of the scales. Differences between groups of students with different deviant behavior based on
the demographic variables of teenagers were performed by using T-tests and ANOVA statistical
methods. We used SPSS software, version 24.0 to perform statistical analyses.
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3. Results of research
Evaluation of deviant behaviors in high school students
In fact, the manifestations of deviant behaviors in high-school students were generally quite
complex and varied.
Among the four groups of deviant behaviors, the highest level of violations belonged to the
group of “violations of learning rules and school rules”, followed by the group of “violations
of school conducts”. The group of “Bullying behaviors at school” ranked the third and, the last
one was the group of “Behaviors related to sexuality”, with the average scores
of 2.06, 1.89, 1.73, 1.66, respectively.
As can be seen, the deviant behaviors in school often and firstly belonged to learning-related
behaviors; in other words, deviant behaviors frequently revolved around issues associated with
a student’s consciousness, attitudes, responsibilities and obligations. On the other hand, these
were also the most visible and directly observable behaviors. The fact that a student who
violates all learning-related regulations (group 1) such as dropping out of school, not doing
homework, not listening to lectures in class, cheating on tests and exams is also likely to violate
other behaviors such as causing disorder in class and in school, reacting to teachers and friends
when being reminded, bullying others, behaviors related to sexuality, and bullying behaviors
(on social network or directly at school) (group 2, group 3, group 4) ... Once students have
engaged in deviant behaviors, they will not stop at a few behaviors or a specific pattern of
behavior, but may develop a combination of different behaviors. The same is true in student
interviews.
School deviant behaviors and related factors
Table 1. Comparaison of the average scores of deviant behaviors in high- school students
Boys
Girls
Groups of school deviant behaviors
M
SD
M
SD
Violation of learning rules and school rules t(566)=3.96, p=.000 2.06 0.73 1.87 0.37
School conducts t(566)=4.95, p=.000
1.89 0.85 1.62 0.35
Bullying behaviors at school t(566)=4.66, p=.000
1.73 0.78 1.48 0.37
Behavior related to sexuality t(566)=6.364, p=.000
1.66 0.81 1.32 0.33
Testing the difference in the sel-report assessment of school deviant behaviors between the two
groups of boys and girls by The Independen sample T- test analyses showed that the boys had
higher levels of school deviant behaviors than the girls in all 4 groups of school deviant
behaviors (see Table 1). One of the explanations for the higher level of deviant haviors in boys
than in girls was that the cause of deviant behaviors may be different. Boys might be more
vulnerable to factors such as inadequate or inappropriate parenting behaviors (Mofitt et al.,
2001). Another hypothesis was that the risk factors were the same in both boys and girls, but
that boys were exposed to more risk factors than girls (Mofitt et al., 2001). By contrast, still
others, found very little gender difference in the degree of deviant behaviors between boys and
girls, it means that the ratio of deviant behavior between boys and girls was likely to be similar
(Hubbard D. J. et al., 2002; Loeber R. et al.,1986).
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Table 2: Correlation between demographic factors and school deviant behaviors
Factors (n=566)
EF1
EF2
EF3
EF4
Academic capacity
Average
.632**
.645**
.616**
.584**
Good
-.520**
-.533** -.501** -.484**
Excellent
-.118**
-.119** -.127** -.104*
Time of parents spending with children
Under 1h
.377**
.431**
.407**
.395**
From 1h to 2h
-.288**
-.322** -.289** -.308**
Over 3h
-.126**
-.156** -.169** -.123**
Marrial status of parents
Living together
-.520**
-.556** -.504** -.603**
Separate
.252**
.266**
.273**
.350**
Divorce
.479**
.518**
.444**
.503**
Others
-.059
-.073
-.058
-.038
Types of school
Public
-.545**
-.570** -.570** -.551**
Private
.545**
.570**
.570**
.551**
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Note: EF1: Violation of school rules, EF2: Communication violation behavior, EF3: Indirect
and direct bullying at school, EF4: Behavior related sexuality
The data in Table 2 showed that students with average academic performance had a higher level
of deviant behaviors than the groups of students with good and excellent performance,
especially in the two groups of deviant behaviors associated with violations of learning rules
and violations of school conducts. The average performance had a strong positive correlation
with all four groups of deviant behaviors, with r respectively: .632; .645; .616; .584, while good
and excellence levels were negatively correlated with groups of deviant behaviors. This means
that students with higher academic performance were less likely to have deviant behaviors and
vice versa. Students who had good and excellent learning results usually studied hard, had high
goals of striving, were loved by teachers, friends, and parents, put a lot of trust and expectations,
so they rarely had deviant behaviors. On the contrary, students with average or poor academic
capacity often received less trust and warm love from teachers, family and friends, leading to
them being bored, dropping out of school, prone to bad friends, easy to get into deviant
behaviors.
Comparing groups of students with different school deviant behaviors with the Independent
sample T-test and the One-way ANOVA statistical methods, the research team noted that
private school students had more school-related deviant behaviors than public school students
did in all four categories of deviant behaviors. The kind of private school had a strong positive
correlation with deviant behaviors more than the public school when considering in all four
groups of behaviors (with r respectively: .545; .570; .570; .551) (see Table 2).
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The less time parents spent with their children (1 hour or less), the higher the student’s level of
deviant behavior, and vice versa. The time that parents spent with their children can be viewed
as a demonstration of a family’s quality of life, parents’ concerns for their children and the
feelings of members of their family (Alfie Kohn, 2018). When children received enough love
and felt good about their family, they were less likely to have inappropriate behavior.
Parental marital status influenced the degree of deviant behaviors in high school students. For
intact families, the level of school deviant behaviors among students was lower than for
“separated” or “divorced” families or absence of parents (Loeber and Stouthamer, 1986). This
means that, in insufficient families, children might lack the attention, care and supervision of a
parent. The traumas that children had to suffer from living in an insufficient family can also
cause the occurrence of their deviant behaviors (Nguyen Hoi Loan, 2000; Van Thi Kim Cuc,
2003; Born M., 2003; Nguyen Minh Duc, 2014).
4. Discussions
The results of this research showed that the level of school deviant behaviors among highschool students was low. The group of violations of school rules, regulations, responsibilities
and obligations of a student at school (group 1, group 2) had the highest level and frequency.
This result is quite similar to the research results of Hoang Gia Trang (2015) on students’
attitudes towards deviant behaviors in learning, with 23% of students surveyed saying that being
late to school, dropping out of school, leaving school without permission were a normal
phenomenon, completely acceptable. Another study conducted by the Youth Research Institute,
surveying over 1200 students in four big cities, Hanoi, Hai Phong, Da Nang and Ho Chi Minh
City, also showed that one-quarter of surveyed students (25.6%,) agreed with the notion that
"copying in tests and exams is normal thing for students", many of them also argued that: “No
copying is not a student. However, the copying issue is acceptable or not depending on what
extent and when it is copied” (cited by the website nguoiduatin.vn: “young people and deviant
behaviors”).
One question was proposed: why did students tend to regularly commit violations of academic
discipline and reduce violations in behaviors related to sexuality? In some studies, the authors
suggested that, for behaviors that students felt accepted, less condemned by society and more
common among students (such as lying, swearing, dropping out of school, being dishonest in
learning), the rate of violations was higher and more frequent as “the more students have deviant
behaviors, the less responsibility of students is, fear of punishment is reduced and will also be
eliminated” (Donggova A.I., 1987). In contrast, for behaviors that were closely monitored and
strongly condemned by public opinion (such as bullying behaviors, behaviors related to
sexuality, abortion ...), the level of violations will be less.
The rate of school deviant behaviors among high-shool students in this study was similar to the
rate reported previously by Luu Song Ha (2005), but lower than the rate reported in another
research (Nguyen Thi Thuy Huong, 2011) on deviant behaviors of junior high-school students
in Khanh Hoa province, with about 50% of students regularly playing games, over 20% of
students occasionally dropping out of school, 30% of students sometimes fighting ...
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5. Conclusions and Recommendations
Average academic performance, being male, being in private shool, living with little attention
from their parents (one or less than one hour), living in the incomplete families (separated
families, divorce and other conditions such as parent’s death, parent abandoning or working
away from home, etc.) were factors that increased the risk of deviant behaviors. In contrast,
there was no significant relationship between school deviant behaviors and factors such as the
order of children in the family, location of residence, parental occupation, etc.
Resolutions to prevent and reduce school deviant behaviors require synchronous coordination
between schools, families and students themselves to raise their awareness of deviant behaviors
as well as related factors. The research team would like especially focus on the following
recommendations and solutions: it is necessary to establish a school psychological office at
schools. Currently, this has only been implemented in big cities or in the system of largeinvested private schools, but has not been widely covered in all schools in the country,
especially in rural areas and places with low income or difficult economic conditions. In
addition, the Ministry of Education and Training should strengthen communication programs
to raise awareness for parents on how to educate their children in the families, improve
understanding of psychological development for students and parents in order to create
connections and interactions between generations ... These can be effective measures to reduce
and eliminate school deviant behaviors among students in general and among high-school
students in particular.
6. Limitation and Suggestions for Further Study
This study has the following limitations: The sample size was small, the study area was limited.
This study mainly focused on the central region of Vietnam and could not be comparable with
other regions. Future research need to expand the research area, possibly adding representatives
of different regions to increase the representativeness and generalization of the research
problem.
In addition, this study was mainly based on student reports. Although this is a convenient,
practical, and popular method for estimating the proportion of high school students with deviant
behaviors, it also has its shortcomings. Like any study on a psychological problem, it required
both qualitative and quantitative assessments to determine if a student had school deviant
behaviors. Interviews and observations are assessment tools that need more attention.
Participants should not only student’s reports, but also include reports from parents and
teachers. In summary, future studies should consider multi-method evaluation from different
audiences to evaluate the problem in a more comprehensive and objective manner.
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THE IMPACT OF LONG-TERM CONSUMPTION OF ASPARTAME ON SOME
HEMATOLOGICAL PARAMETERS BLOOD IN FEMALE WISTAR RATS
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ABSTRACT
Studied in all ways for over 50 years, aspartame is certainly the most controversial artificial
sweetener of all. Even today, it still arouses suspicion and yet it is still present in many foods
and drinks. Under the international code E 951, with an authorized daily intake (ADI) of 40 mg
/ kg bw, maximum allowed per day.
Further research has been criticized for its controversial results regarding its possible health
risks for consumers.
The aim of the present study was to assess the long-term effect of aspartame at different doses
(ASP 1:40; ASP2:60, ASP3:1000 mg/kg body weight) for 90 days by the oral route (gavage),
on certain hematological parameters in female Wistar rats.
Our results showed that it has no effect on the number of red blood cells.
A minor disturbance leads to a non-significant decrease of the WBC in the group: ASP 1 or
ADI and ASP2 compared to the control group.
A non-significant decrease in white blood cell or leukocyte count with a dose of 1000 mg/kg in
the ASP 3 group. A dose-dependent decrease in platelets or thrombocytes in all aspartametreated groups compared with the control group.
We concluded in the current study that long-term consumption of aspartame during 90 days had
no effect on the number of (RBCs), a minor effect on the number of (WBCs), and a dosedependent decrease in the number of thrombocytes or platelets (PLTs) in female Wistar rats.
Keywords: Aspartame, RBC, WBC, PLT, Wistar
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TOXICOLOGICAL EFFECT OF ABAMECTIN ON THE BEHAVIOR OF FEMALE
WISTAR RATS TREATED WITH OLIVE OIL
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Department of Biology, Faculty of Science
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ABSTRACT
Pesticides pose risks and dangers to human health and the environment. Human beings can be
contaminated by pesticides in different ways. They can be absorbed through food, water, skin
contact or inhalation. The adverse health effects of these molecules and their implications in
several pathologies; allergy, irritation, cancers, reproductive disorders, endocrine disruption,
neurodegenerative diseases and neurotoxicity are increasingly felt, and as a result some types
of pesticides have been replaced by others .Persistent behavioral abnormalities have been
frequently associated with acute abamectin poisoning .
This work is interested in evaluating the effect of antioxidants in olive oil on behavioral and
physiological dysfunction in female Wistar rats.
The duration of our work is 21 days and the aim of this study is to evaluate the antioxidant
properties of olive oil, after toxicity induced by abamectin. After treatment with a daily supply
of an antioxidant olive oil, between the thirteenth and eighteenth day, by gastric gavage, in rats
treated with abamectin by inhalation.
Behavioral tests including T-maze test to induce memory and learning, the open field (OF)
reveals an anxiety in rats poisoned with abamectin compared to controls.
After treatment with olive oil we noticed an increase in body weight and a decrease in blood
sugar in lots treated with abamectin.
Keywords: Wistar rats, neurotoxicity, anxiety, olive oil, abamectin
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SPOUSAL AUTONOMY IN FINANCIAL HOUSEHOLD DECISION MAKING
Muniza Javed
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ABSTRACT
Background
Household financial decision making is very important part of household and married life of
husband and wife as Children's Health, family relations and happiness of married life depend
on these decisions.
Purpose
The aim of this study is to find out the difference between spousal autonomy in household
financial decision making. The main objectives of the study are to explore how much authority
a married women have in decision making of household activities. To find out how much
control a women have over the management of the family finances and assets.
Methodology
Mix method (qualitative and quantitative) both research designs were used in the study. The
sample consists of three groups which included (working husband and non-working wife, both
husband and wife working, working wife and husband with not sustainable income) couples
spousal autonomy was measured for four categories which include overall financial autonomy
in household, purchasing of household items, control over family income and control over
family assets. For the quantitative part of the research the sample consists of 200 participants
and for qualitative part the sample consists of 12 participants. Purposive sampling technique
was used for the selection of the sample.
Results & conclusion
The results indicated that with changing times and trends both husband and wife have autonomy
and, in most cases, increased autonomy of wives in financial household decision. In conclusion
the study highlighted the difference between spousal household financial autonomy as it is a
very important part of the married life because children health, family relations and marital life
of the spouses depends on these decisions.
Keywords: Financial decision making, Spousal Autonomy, Married life
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ROLE OF WOMEN IN FARMERS’ MOVEMENT IN INDIA: ISSUES AND
LIMITATIONS
Assoc. Prof. Madhu Jha
Dept. of Political Science, Lakshmi Bai College, University of Delhi
ABSTRACT
This article explores the dynamics of mobilization of women in the agrarian movements in
India. Agrarian movements have a significant role to play in raising the concerns of the farmers’
community regarding agriculture. They play a significant role in pressurizing and negotiating
with the government to accept their demands. It has been well documented that women perform
much of the agricultural work than men. Yet not only do they remain invisible in the agrarian
movements but also their issues remain invisible to the policy framers.The quest for a just world
cannot be achieved if women liberation and women empowerment does not take place for
women in rural India. In the recent times, there has been an increased presence of women in
the agrarian movements as is clear from their huge participation in the ongoing farmers protests
in the outskirts of Delhi since last 7-8 months against the Farm Acts passed by the government
in Sep.2020.The need to mobilise women to be a part of the movement is realized not only
because it gives strength to the movement but also because women in rural India are now eager
to occupy space which belonged to them. These movements are however also sites of
patriarchal resistance and hence this study attempts to locate the role and position of women in
these movements. By doing so, it also exposes the different issues and challenges that women
have to face not only in farming but also in the agrarian movements.
Keywords: Mobilisation, Agrarian Movement, Patriarchy, Land Rights, New Farm Acts
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“DALIT” WORD CREATES DIVISIONBETWEEN HUMAN: A GLOBAL CONTEXT
IN TODAY’S SCENARIO
“We Need to Change this perspective to make it this world Global”
Assist. Prof. Mr. Anshul Jain
Jagran Lakecity University
Abstract
I am well aware of the long history of this great metropolis of bringing closer the various
faith/religious traditions of the world. Chicago was also the venue of the first “World Parliament
of Religions” in 1893, which was attended by one of the illustrious sons of my country, Swami
Vivekananda. On the opening day of the Parliament, in his response to the welcome address,
Swamiji had said, “I have to thank you America, for the great attempt you are making to break
down the barriers of this little world of ours, and hope that, in the future the Lord will help you
to accomplish your purpose.”
I am giving a slight edge to the subject by looking from the "Dalit Perspective". Today the
"worldwide context‟ and the "neighborhood context‟ have come so almost each other through
the power of correspondence and the all-inclusive economy that they seem to join. All around,
things are not various in India, yet the factor of "standing" in our overall population makes
everything inside and out unique in relation to the others. Reality of the Caste represents a
potential risk – gigantic – in the Indian setting. Station disengages the Indian culture logically
into four fixed and unchangeable social events into which one is considered. The designers of
the rank system did not see it fit to consolidate a zone of people in the audited fourfold position
structure; it is these people who viewed themselves as the Dalits. These people face a consistent
assault and disparaging humiliation from the position people in their customary day by day
presence. For quite a while, the Dalits have continued with a genuine presence of servitude in
outright distress with no desire by any stretch of the imagination. No social upliftment program
or monetary progression winning with respect to changing an unbelievable model in light of
the inherent aura of my country people, which has been formed primarily by their station ethos.
When I examine Religious Education today, my consideration is on these people of my country.
Keywords: Dalits, Modernization, Socialframework, 21stcentury, Gandhianmodel
Introduction
1. Caste Sword in today’s scenario
The International and National Non Governmental Organizations, the administration drove
State welfare activities and dynamic individuals related with such activities consider standing
to be a thing to battle in inaccessible spot, and they imagine that they are for the most part free
from the rank, however social reformers and progressives in India have tested these
verbalizations of position and their rank practices. For instance, Gandhi distinguished
unapproachability as an issue that is absolutely outside the Hindu Brahmanical social
framework, he says, “Caste has nothing to do with religion. It is a custom whose origin i do not
need to know for the satisfaction of my spiritual hunger”. However, Ambedkar challenged this
position of Gandhi by pointing out the caste notion embedded in the Hindu Brahmanical cultural
system.
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Hence, caste as an outside distant thing, which one can fight without shedding away their own
cultural biases, is an idea which itself reinforces caste hierarchy that is why Ambedkar said,
“caste is a notion, it is a state of the mind, and the destruction does not therefore mean the
destruction of physical barrier. It means a notional change”. Here Ambedkar clearly challenge
the Gandhian liberal notion of reformed caste practice without untouchability and propose a
radical break within socio cultural system that produces and reinforces the caste consciousness.
However, unfortunately the Indian mainstream and its protagonists have accepted the Gandhian
model as the model of caste reform. This model has never challenged the caste consciousness
but enshrined the values of caste hierarchy in all modern spaces. As pointed out by
Aloysius “Caste-Varna as retrieved and reset in modernity has not changed it colors in
contemporary India. If at all, its stranglehold on the social polity is expanding as well as
tightening. Ascriptive hierarchy, as the basis of social status as well as the method of surplus
distribution within society is firmer than ever”.
This circumstance is a test for the individuals who work for human rights, equity and social
equity. In contrast to other people, they are prepared to unload the advanced types of standing
segregation and position hierarchal power relations equitably; as the dynamic dissidents will
never comprehend the issue and unpredictability of any occurrence of station separation. In any
case, the incongruity is that the individuals related with International Aid Agencies who are
guaranteeing themselves as change-creators, working for human rights, strengthening, social
equity and so forth Of underestimated individuals, at the same time practice a similar presentday position levelheadedness that is in opposition to the essential standards of human rights and
social equity. It is hard to battle these mentalities, which are dramatically dynamic, ace Dalits
and genius poor and secretly casteist. They pursue the Gandhian worldview of station change;
while keeping up their rank authority in new structures.
Lack of bias in a rank based society generally far fetched, as no reality is autonomous, it is
completely stacked with worth and worth additionally a reality, whatever individuals consider
or express as a reality, they add their qualities to it. Henceforth, whatever accepted articulated
and followed up on stays relative and abstract. Be that as it may, regularly is displayed in the
appearance of objectivity and lack of bias and most exceedingly awful being fair.
Harsh/prevailing standing men will never acknowledge the way that he separated an individual
because of his mistreated position status. The culprit legitimizes his position and attempts to
abstain from reacting to the demonstration of separation, saying that, he just pursued the
procedure and that brought about segregation, or he will say, the episode of segregation was
'not deliberate', consequently, most likely a misconception or correspondence hole. What is
missing here is the way that cutting edge institutional space and structures itself are established
to help predominant/severe stations without anyone else. This environment frequently distances
and disheartens individuals from minimized networks, so the language of comprehension of
these foundations itself goes about as an issue of avoidance and mortification. This
circumstance is winning in both open and private divisions; state-worked establishments,
private foundations, and Development area, the International and National Non-Government
Organizations (NGOs), which guarantee to work for the minimized individuals and their
strengthening.
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Once more, I am not the first who is making reference to the „caste element‟ while discussing
the Indian religious customs. Truth be told, it was again Swami Vivekananda who originally
alluded to this factor while explaining the job of rank in connection to rehearsing religion in
India. In his talk on 26th September 1893 on the subject „Buddhism: The Fulfillment of
Hinduism,‟ he had stated: "The religion of the Hindus is separated into two sections: the stylized
and the otherworldly. The profound part is exceptionally contemplated by the priests. In that,
there is no station. A man from the most noteworthy standing and a man from the least may
turn into a priest in India, and the two stations become equivalent."
What Swamiji suggested was that it was the stately part of Hinduism that bars even the passage
of the Dalits into spots of love on the immaculateness contamination premise. In any case,
tragically it isn't so. For instance, if on one hand, Buddhism/enables everybody to turn into a
priest, independent of his/her station, we run over, then again, different assemblages that have
appeared based on rank alone. I am certain that Swamiji would have been very sorry to learn
that indeed, even in the 21st century, when everybody is attempting to come nearer together, in
Delhi itself, which is the capital city of India, there are in excess of 12 Buddhist assemblages
contained different Dalit gatherings, and every one of them are going by just Dalit priests. Once
more, we can see comparative patterns among the Christians in my nation, where assemblies
are set up based on the station factor. A national every other month magazine „Frontline‟ as of
late detailed how in a Christian church rank is polished in its outrageous structure; the report
says, "The Dalit Christians are not permitted to cover their dead in the congregation graveyard.
Moreover, the cross-formed church has empowered the upper ranks to involve the middle, while
the sides are reserved for Dalits."
What DrAmbedkar predicted in 1927, has turned into reality today. The individuals who
relocated from India to various nations have shaped their rank associations in different spots
like the United Kingdom, United States of America, Canada, South Africa and UAE. The
following are the connections to a couple of the sites of the station based association over the
world.
As caste and its evil social practices spread across countries, the Dalit groups have started
fighting back. Because of prolonged battle carried out by several anti-caste organizations, the
Government of the UK brought a law, The Equality Act 2010, which treats caste as an aspect
of race.
Balance Act 2010 was planned for guaranteeing uniformity to differing ethnic vagrant
gatherings in the UK. In 2013, when the UK government needed to bring an Anti-Caste
enactment, which is a unique legitimate measure against standing segregation in the UK among
the Indians, some Hindu fundamentalist gatherings in the UK contradicted it.
Scope of Work/Methodology
At that point the administration requested an examination on the nearness of station separation
in UK. DrMeenaDhanda, Reader in Philosophy and Cultural Politics, University of
Wolverhampton headed a group of scholastics to lead the investigation for the Equality and
Human Rights Commission.
With the finish of British standard, India turned into an autonomous nation in 1947. Be that as
it may, this can't be said of the 250 million in number Dalit populace of India. Truth be told
they have been under the most exceedingly terrible sort of pioneer rule now for more than 3500
years, which can be partitioned into four periods. Their colonization started with Aryans
vanquishing these indigenous individuals roughly around 1500 BCE.
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This proceeded till 700 CE, when the Muslim rulers cleared the nation. After the Muslims came
the British in 1700 CE. Since 1947, when India was pronounced an Independent country, the
Dalit populace has kept on being in the territory of „Internal colonization‟. What's more, this is
regardless of the way that our Constitution is one of the most liberal and defensive towards this
persecuted network. Against this chronicled foundation, let us currently investigate the
instruction of these individuals.
Instruction and religious training were synonymous during the Vedic time of Indian history,
when Aryans led the nation. It was anything but a field open to each segment of Indian culture.
An explorer to India in 1030 CE gave an exceptionally exact picture of instruction arrangement
of these occasions: " The Brahmins show the Veda to the Kshtriyas, the last learn it, yet are not
permitted to show it, not even to a Brahmin. Yet, the Vaishyas and Sudras are not permitted to
hear it, considerably less to articulate and discuss it. In the event that a wonder such as this is
demonstrated against any of them, the Brahmins could drag him before the justice and he is
rebuffed by having his tongue cut off."More or less a comparative circumstance won during the
Muslim time frame with respect to training/religious instruction in India. The most noticeably
awful came during the British time frame. Obstructions on giving/completing instruction were
no uncertainty away with during this period, however the British presented training framework
that upheld the rank request, augmenting the bay between the Dalits and non-Dalits. For the
rich and the predominant they opened schools offering them the control of English language
and writing and science subjects. This they did to set them up for regulatory occupations.
The instruction arrangement sustained by the British helps to remember two-tumbler
framework that wins in the greater part of India on account of her adherence to the position
ethos. As per it two tumblers are utilized in cafés and other open spots for serving water/drinks
– one is intended for the individuals having a place with the upper standing, and the other for
the Dalits. Notwithstanding, the training arrangement presented by the British proceeded in
post-freedom India too. However, in view of the soul of the Indian Constitution, the Indian
Government has attempted to manage this circumstance in different ways now and again. As
of late the Government has acquired the law called „Right to Education Act 2009,‟ as per which
every one of the schools should select 25% youngsters from the „Economical Weaker Sections‟
of the general public, with the goal that they can likewise get quality training. Starting at now
this law isn't completely operational in the correct soul on the grounds that most of the great
schools in the nation are being controlled by either the Christian and different religious
networks, or by the business houses. During the time spent their enlistment they give a
similarity to clinging to the law, yet in reality they show the poor youngsters in isolated classes
and in local dialects. Indeed, even their assessments are directed under a different framework.
As a result in this way, despite everything they remain where they were before the proclamation
of the law. Presently as long in that capacity divisions will proceed with equivalent open door
in all circles of life will remain an inaccessible dream. Almost certainly, such a circumstance
as to instruction is winning in numerous different nations of the South, however it is distinctive
in India fundamentally in light of the fact that here quality training isn't connected uniquely to
the monetary state of the guardians, yet additionally to his/her status in the position progressive
system.
During a lecture celebrating Ambedkar’s one hundred and sixth birth anniversary at Howard
University in 1998, Berwa argued for the relevance of Ambedkar’s thought to minority issues
in the U.S., in particular that of African American struggles for equality.
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The language of human rights allowed Berwa to counter the Indian state’s adamant refusal to
view caste as an issue appropriate for foreign or international forums. Globalizing dalit issues
meant countering the view of caste as a problem “internal” – both in terms of occurrence and
jurisdiction – to India. During Rajiv Gandhi’s visit to the United States in 1987, Berwa protested
violence against minorities in India and declared that even though the government of India had
blocked the discussion of caste at the United Nations, the movement “must press on and meet
the U.N. Secretary General to have a personal hearing and submit a memorandum on Human
Rights Violation in India.”
Dalits who had left India, he clarified, had not overlooked the circumstance of their partners in
India. These favored few had utilized their positions abroad to assemble a more extensive base
of help and would proceed to "uncover the high rank false reverence and the Indian
government's carelessness and lack of interest" if the Indian state neglected to help a situation
where Dalits could "live as equivalents with nobility and pride." Berwa brought up that Dalits
abroad had coordinated the consideration of the U.S. institute towards the circumstance of
Dalits and had fashioned both scholastic and lobbyist organizations between African Americans
and Dalits. "In this way," he closed, "it is a notice to Dalit oppressors that Indian Dalits are
never again alone in their battle for balance yet abroad Dalits and the remainder of the cultivated
world is communicating their solidarity beyond all doubt.
Rank makes division in Global Sense
More than two many years of activism happened as intended with two noteworthy achievements
in the mid-1990s: acknowledgment from the U.N. Board of trustees on the Elimination of Racial
Discrimination (CERD) and in this way, a distribution on rank segregation and
unapproachability by Human Rights Watch (HRW). The Government of India had marked on
to the Convention on the Elimination of Racial Discrimination in 1968,
The CERD explanation was an achievement for Dalit activism; it additionally influenced HRW
in 1997 to focus on a venture on unapproachability and standing segregation in India. HRW got
an award from the Ford Foundation and driven by SmitaNarula, an ongoing graduate school
graduate, the association started inquire about on position based separation and brutality in
January 1998. HRW met more than 300 Dalit people and over a hundred others, including
activists, social laborers, and government authorities for the report.
The National Campaign for Dalit Human Rights (NCDHR) - which later demonstrated basic
for fashioning joins with universal gatherings and for expanding worldwide perceivability of
rank based segregation and savagery – was framed from this activity in December 1998.
The HRW report, Broken People: Caste Violence Against India’s ‘Untouchables,’ was
published in 1999 and as many activists told me in conversation, the report exposed the plight
of millions of dalits to the global public and galvanized international support for recognizing
caste discrimination as a human rights violation. The report focused on the impunity with which
violence and discrimination was carried out against dalits and argued that for this population,
“caste is determinative for the attainment of social, political, civil, and economic rights.”
In 1998, the primary World Dalit Convention occurred from October 10-11, 1998 in Kuala
Lumpur, Malaysia. The gathering was supported by the Indian Progressive Front, a Malaysian
ideological group, and united Dalit activists from over the world, Indian government officials,
and activists of the Burukupeople group in Japan.
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Notwithstanding the distinctions among the members – incorporating contrasts in nationality,
locale, language, rank, religion, and sex – the announcement embraced at the Conference
proclaimed that members had "dedicate" themselves "for the favored solidarity of the Dalit
people group all through the world and would emphatically stand joined to battle perseveringly
for better.
Conclusion
I will jump at the chance to close this concise introduction by laying the weight on the need of
worldwide solidarity of the persecuted and poor people, which particularly incorporates the
Dalit’s of my nation. This procedure ought to likewise incorporate structure partnerships,
keeping up weight for accomplishing elective methodologies for giving quality training
(counting religious) to everybody, and creating headings towards all things considered
recognizing the issues of our networks, just as working out the transformational arrangements
of the equivalent. This elective procedure of training will empower the world’s persecuted
networks to manufacture another (elective) existence where all will live with full human
nobility, in light of the fact that eventually, that is the motivation behind the Global Religious
Education.
In transnational Dalit activism, however, rights are not immanent, but rather emerge from social
relations, and crucially, from social relations that run across time. Dalit activism, supplements
an appeal to human rights with a historical argument for rights.
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ABSTRACT
Violence against children is reported to occur almost all over the world with a prevalence that
tends to increase from year to year. Indonesia is in a state of emergency for children because
cases of violence against Indonesian children have increased very sharply. The rise of acts of
violence against children illustrates that Indonesia is a country that is prone to even emergency
violence against children. The number of violence against children in Makassar City is quite
high from 2017 to 2020. For 2020, which is during the last 4 months where children report their
parents to the police and the Makassar City Women's Empowerment and Child Protection
Service, it continues to increase where the most types of violence are physical violence, sexual
violence and other types. Domestic violence perpetrated by parents against their children can
be physical and non-physical. Violence can occur within and outside the family. This study
aims to identify the factors that cause violence against children in Makassar City. The study
was conducted from November 2020 to January 2021. Data collection was carried out through
interviews and documentation with purposive sampling. The types of data used are primary
data and secondary data. Sources of research data are from literature and field data. Data
collection techniques are interviews and documentation studies. Analysis of the data used is
normative. The results of the study indicate that the factors that cause violence in children are
family factors, environmental factors and the child's own factor
Keywords: causal factors, violence, children, law
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BRAZILIAN YOUTH IN TIMES OF PADEMIC: PERCEPTIONS AND CREATIVE
STRATEGIES
Viviane Letícia Silva Carrijo
(UNESCO)
Raphaela Rezende Nogueira Rodrigues
(UNESCO)
Mariana Franco Teixeira
(UNESCO)
ABSTRACT
This research is a study included in the UNESCO International Program “Young people as
researchers: exploring the impact of COVID-19. It is a partnership between UNESCO and the
National University of Ireland Galway (Ireland) and Penn State University (USA) and brings
together more than 200 young researchers from all over the world. In Brazil, the study aimed
to identify, using an online questionnaire, different perceptions, and actions of the Brazilian
youth about the difficulties and possibilities of coping with the problems from the Covid-19
pandemic, in the Health, Educational, and Cultural spheres. It also aimed to report strategies
developed or used by youth engaged in different social, cultural, and ethnic movements in the
pandemic scenario. Data for this research was collected from remote virtual interviews (in
audio, video, or text). Young people reported the activities they experienced to create
alternatives to promote the well-being and guarantee the human rights of all kinds of Brazilian
youth, especially marginalized minorities who experienced the increase in social inequalities
during the pandemic. This study recognizes youth as a period of change, with the right to listen
and speak, with the potential for social and political engagement amid the crisis. Its potential
benefits are indirect: by identifying the main difficulties faced by youth, as well as mapping the
coping actions, it was possible to subsidize the development of public policies focused on the
demands found and the development of incentive programs for good practices reported by
Brazilian youth. In each of the areas studied, we found young people who perceived the
problems related to the moment of the pandemic and, thus, developed strategies to minimize
the difficulties. We conclude that despite the social inequalities and the perspective of death
amplified by Covid-19, part of the Brazilian youth not only sought alternatives to face the
difficulties generated by the pandemic but also supported initiatives aimed at social well-being.
Keywords: Brazilian Youth. Covid-19. Education. Health.Culture
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A NEW TYPE OF INCENTIVE TRAVEL: THE PILGRIMAGE OF THE PUBLIC
ORGANIZATIONS TO AUSCHWITZ
Dr. Tali Applboim
Ben Gurion University
Prof. Yaniv Poria
Ben Gurion University
Prof. Aviad Raz
Ben Gurion University
ABSTRACT
For the most part, the academic literature ignores public organizations' use of tourism as a
means of human resource management. This exploratory research investigates the use of
heritage site visits as a form of incentive tourism. At the core of this research are workplaceinitiated visits of employees to World War II extermination camps in Poland. The goal of the
research presented is gaining better understanding of the motives behind organizations'
decisions to embark on these journeys. Adopting the experiential approach, our research
examined how the perception of the Holocaust is connected to the employees' perception of
their own heritage, and how this connection impacts their desire to embark on the journey, their
different motives, and their satisfaction from having participated in the journey. The study is
based on 304 structured questionnaires that were distributed to journey participants from six
different public organizations, before and after their journey to Poland. The results of the
research reveal the unique motives that drive employees to participate in this touristic activity,
supporting the experiential approach that claims that the tourist's perception of the displayed
heritage, is critical to understanding their experience. In addition, the results of the research
show that in recent years public organizations serve as historical agents that impact the way the
Holocaust heritage is conveyed to the Israeli public. Thus far, very little attention has been paid
to heritage visit experiences as a form of incentive tourism. The current research aims to bridge
this gap. The findings of this research pave the way for future investigation of workplaceinitiated visits to heritage sites. The results of the research highlight the need to consider
supervising the conveyed content of these journeys and their aftermath. On the practical level,
the insights that emerge from this research are relevant to the management of the journey to
Poland, as well as to the organizations that employ heritage tourism and heritage activities as
means of human resource management.
Keywords: Dark tourism; Heritage tourism; Holocaust; Human-resource management;
Incentive travel; Motivation
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TRAILBLAZERS: THE ALTERATION IN FREELANCING IN THE NEW NORMAL
Duhaylungsod, M. S.
Dipolog City, Zamboanga del Norte
Morandarte, S. C.
Dipolog City, Zamboanga del Norte
Advisers: Mr. Jeovanny Marticion & Mr. Kent Alexis Vallecer
ABSTRACT
The impacts of the COVID-19 pandemic are still being felt across the world. People became
more interested in freelancing throughout the epidemic. However, even before the pandemic,
this phenomenon was already gaining ground in the Philippines. The purpose of this paper is to
explore the changes produced by the COVID-19 pandemic to freelancers’ lives. The
phenomenological approach was employed in this study's qualitative research design. Ten
people willingly agreed to take part in the interview. They were freelancers before and
throughout COVID-19 pandemic. The results indicated that the alterations they encountered
were in their routine, financial situation, and number of projects/contracts. The adjustments
created to adapt those changes include sensible planning, work engagement, and positive mental
attitude. The highlighted themes were routine, financial situation, number of projects/contracts,
sensible planning, work engagement, and positive mental attitude. Based on the findings, it
appeared that the alterations to freelancers’ lives during the pandemic were well coped with.
Freelancing creates alternative employment opportunities for Filipinos, both professionals or
not. The implication of the study points to the need of dedication, ability, and perseverance to
get the freelancers to where they want to be, especially during pandemic.
Keywords: Freelancers, Freelancing, COVID-19, Alterations, Adjustments, Changes

1162

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES & HUMANITIES
18-19 Sep, 2021
MUŞ-TURKEY
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https://www.ispecongress.org/
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

QUALITY ATTRIBUTES OF DOUGHNUT PRODUCED FROM WHEAT AND
TIGERNUT FLOUR ENRICHED WITH CRAYFISH BLEND AS SNACKS FOR
CHILDREN
GBADEBO, Christiana Teniola
Department of Home Economics and Food Science, Faculty of Agriculture, University of Ilorin
ORCID: 0000-0002 8651 5712
ADEYEMO, Mufliat Iyabo
Department of Home Economics and Food Science, Faculty of Agriculture, University of Ilorin
ALADEWOLU, Victoria Temidayo
Department of Home Economics. Federal College of Education (Technical) Akoka
ABSTRACT
It was observed that protein energy malnutrition (PEM) is one of the major nutritional dilemmas
in developing countries. The study was carried out to assess the quality attribute of doughnut
produced from wheat and tigernut flour enriched with crayfish blend as suitable snack for
children. Five research questions were raised and two hypotheses were tested @ 0.05 level of
significant. The codes used were: WO1 (Wheat 100%), WT2 (Wheat 90 + Tiger nut 10%), WTC3
(Wheat 85 + Tiger nut 10 + Crayfish 5%), WTC4 (Wheat 75 + Tiger nut 20 + Crayfish 5%),
WTC5 (Wheat 65 + Tiger nut 30 + Crayfish 5%). The functional properties of the flour
proximate properties and sensory properties of the doughnut samples were assessed. Findings
on the study on the functional properties shows that bulk density decreases with increase in the
level of tiger nut and crayfish substitution (0.57g/ml in WTC5 to 0.63g/ml in WO1); while the
swelling index, water absorption capacity, oil absorption capacity and solubility increases with
increase in the level of tiger nut and crayfish substitution with (1.53 in WT2 to 2.02 in WTC5)
swelling index, (1.18 in WO1 to 1.29 in WTC5) water absorption capacity, (1.61 in WT2 to 1.89
in WTC5) oil absorption capacity and (5.02% in WO1 to 9.66% in WTC5) solubility. The
sensory analysis revealed that Wo1 was the most preferred in terms of colour, texture and overall
acceptability, while WT2 was the most preferred in terms of aroma and taste; in terms of colour,
taste, aroma and overall acceptability, WTC3 was the least preferred while WTC5 was the least
preferred in term of texture.. There was an increase in the protein, fat, ash, fat & oil and ash
content; and a decrease in the carbohydrate content of the doughnut as the level of tigernut and
crayfish substitution increases. Range of values for moisture, protein, fat, fibre, ash and
carbohydrate were 18.49-19.94%, 8.72-15.32%, 22.20-25.38%, 1.07-1.85%, 0.98-1.70% and
35.83-48.80%, respectively. There is no significance (P>0.05) difference in level of
acceptability between the control and other samples. A significant difference (P<0.05) in the
protein component of doughnut samples was observed. The study concluded that substitution
of wheat with tigernut and crayfish blend up to 40% produce quality doughnut of improved
nutritional attribute with no significance difference in its sensory attribute. This makes it
suitable for snacks for children.
Keywords: Attributes, Doughnut, Wheat, Tigernut, flour, crayfish, blends
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IN-VITRO PHARMACOLOGICAL INVESTIGATION AND MOLECULER
DOCKING VALIDATION OF CEIBA PENTANDRA AGAINST BACTERIAL AND
HELMINTHIASIS INFECTIONS
Humaira Fatima
Deccan School of Pharmacy, Yenepoya University
Rokeya Sultana
Yenepoya University
Dr. S. Roshan
Deccan School of Pharmacy, Yenepoya University
ABSTRACT:
The objective of the current work was to identify the phytochemicals present in n-hexane extract
of Ceiba pentandra (C. pentandra) with an analytical technique, Gas Chromatography-Mass
Spectrometry (GC-MS). The extract was evaluated for the antibacterial (Escherichia coli ) and
anthelmintic (adult Indian earthworms-Pheretima posthuma) potentials followed by the
substantiation of the same by subjecting the bioactive compounds obtained in GC-MS analysis
to molecular docking studies for anthelmintic and antibacterial protein targets. Seven bioactive
compounds having molecular formula C28H56O2, C20H38O2, C8H14O2, C9H16O, C5H11O3N,
C14H13O3 and C28H46O were identified by GC-MS technique. Different concentrations of
extract viz 50, 100, 150 and 200 mg/ml and 50, 100, 150 and 200 µg/ml were used for
anthelmintic activity and anti-bacterial activity respectively.
For anthelmintic protein target, the 3D & 2D model representation of molecular docking results
indicated that the identified compounds (binding energy-5.05 to-7.84 Kcal/mol) marked a
comparable binding affinity as of albendazole (binding energy -8.75 Kcal/mol) except C3
compound (binding energy +32.84 Kcal/mol). Antibacterial protein target, the compounds'
binding affinities ranging from-3.49 to-5.68 Kcal/mol were found, while-4.87 Kcal/mol was
found with chlorobiocin. The extract showed dose-dependent in-vitro anthelmintic (150 and
200 mg/ml) and antibacterial potential (150 and 200 µg/ml). The 100 μg/ml was observed as
minimum lethal amount of extract for anthelmintic activity. At this concentration, the death of
Pheretima posthuma was observed in 29.09 ± 1.35 min while with a standard dose of
albendazole, the lethal time was found to be 33.84 ± 1.48 min.
The study concluded that the identified bioactive compounds of Ceiba pentandra possess the
anthelmintic and antibacterial activity as justified by in-vitro biological studies and molecular
docking technique.
Keywords: Ceiba pentandra, GC-MS, Earthworm, Escherichia coli, Molecular Docking
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IN-VITRO PHARMACOLOGICAL INVESTIGATION AND MOLECULER
DOCKING VALIDATION OF NIGELLA SATIVA AGAINST BACTERIAL AND
HELMINTHIASIS INFECTIONS
Saleha Sultana
Shadan Women’s College of Pharmacy, Yenepoya University
Rokeya Sultana
Yenepoya University
Syed Ahmed Hussain
Shadan Women’s College of Pharmacy, Yenepoya University
ABSTRACT
The current work's objective was to determine the phytoconstituents of n-hexane extract of
Nigella sativa (N. sativa) with Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS). The extract
was subjected for the in-vitro activities, antibacterial (Escherichia coli) and anthelmintic (adult
Indian earthworms-Pheretima posthuma) activities. The confirmation of the activities was done
by molecular docking studies for anthelmintic and antibacterial protein targets using the
bioactive compounds obtained from GC-MS analysis. Six compounds C17H34O2, C16H32O2,
C19H34O2, C18H34O, C17H31Br and C14H24O were identified using GC-MS analysis. Different
extract concentrations viz 50, 100, 150 and 200 mg/ml and 50, 100, 150 and 200 µg/ml for
anthelmintic activity and anti-bacterial activity respectively were used.
For anthelmintic protein target, 3D & 2D model representations of molecular docking revealed
the identified compounds (binding energy-7.01 to-8.10 Kcal/mol) indicated comparable
binding affinity with albendazole (binding energy-9.44 Kcal/mol) except C3 (binding energy
+32.32 Kcal/mol) compound. Antibacterial protein target, binding affinities of compounds'
were in the range of-4.49 to-6.68 Kcal/mol, while for chlorobiocin was -4.65 Kcal/mol. The
extract exhibited dose-dependent response in anthelmintic with 150 and 200 mg/ml and
antibacterial activity with 150 and 200 µg/ml. For anthelmintic activity, the minimum lethal
dose of extract concentration was found to be 100 mg/ml. At this concentration, the death time
for Pheretima posthuma was in 30.09 ± 1.15 min while for standard dose of albendazole, the
lethal time was found to be 34.54 ± 1.20 min.
This study work testify that the identified bioactive compounds of n-hexane extract of N. sativa
have the potential anthelmintic and antibacterial activity as proved by in-vitro biological
screening and molecular docking method.
Keywords: Nigella sativa, GC-MS, Earthworm, Escherichia coli, Molecular Docking
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AN INVESTIGATION INTO THE STRATEGIES OF GAINING SPEAKING
FLUENCY BY THE MOST FLUENT IRANIAN EFL SPEAKERS NOT HAVING
LIVED ABROAD
Assist. Prof. Gholamhossein Shahini
Assistant Professor in Applied Linguistics, Department of Foreign Languages and Linguistics
School of Literature and Humanities, Shiraz University
Fatemeh Shahamirian
M.A. in Applied Linguistics, Department of Foreign Languages and Linguistics, School of
Literature and Humanities, Shiraz University
ABSTRACT
Given the prominent role English language speaking fluency fulfills in national and
international platforms, the present qualitative research, using open interview, intended to
investigate the strategies used by the most fluent EFL speakers who achieved their fluency in a
foreign context like Iran. To this end, 17 participants including 11 EFL learners from Shiraz
University and Islamic Azad University of Shiraz, and six EFL teachers in language institutes
in Shiraz with age range of 19 to 55 (7 females and 10 males) were purposefully recruited. The
participants were selected based on Common European Framework of Reference for Languages
(CEFR): Learning, Teaching, Assessment Speaking Scale developed by Council of Europe
(2001). The participants’ voices were audio-recorded, transcribed, analyzed and the credibility
of the data was obtained through consensus, using peer review/peer debriefing. The findings
are of two parts. Part one consists of the strategies the participants utilized for employing input
sources of listening and reading skills and the operative roles they serve in speaking fluency.
Besides, the amount of time the participants dedicated to practicing these two receptive skills
per day, their rehearsal sessions of how to watch movies, how to create contexts for retelling
what was heard in movies and read in textbooks, how to play and imitate the role of actors in
movies, how to read movies subtitles (in L1 or L2), among others, were explained. Part two
embraces delineating the sequential order and must-take steps of immediate rehearsing
speaking after listening and reading activities. In other words, the steps which should be taken
for transferring the materials listened to or read into speaking were subtly elaborated. The
findings are expected to provide those who are eager to advance their English speaking fluency
with the most practical tips and to enable them to communicate English fluently in global
communications.
Keywords: EFL, fluency, listening, reading, speaking strategies
INTRODUCTION
English as a lingua franca and a global link has joined people with different cultures, customs,
and religions. According to Richards (2008), learning English enables the learners to
communicate by expressing their viewpoints and sharing their responses. Gebhard (2006)
points out that learners are required to improve their speaking ability to communicate
proficiently and accurately and Ur (2012) holds that speaking serves the most crucial role in
communicative functions. As Richards (2008) states “the mastery of speaking skills in English
is a priority for many second-language or foreign-language learners” (p. 19).
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Nunan (1999) states that being able to communicate in another language is characterized
generally by being able to speak that language. Lazaraton (2014) states that speaking is “the
fundamental skill” in L2 learning. Also, Bohlke (2014) mentions that speaking is important not
only for language learners but also for many oral language tests. As noted by Thornbury (2005),
speaking is interactive and little time is given for its detailed planning since it occurs in real
time. Finally, according to Cameron (2001), speaking is the active use of language to verbalize
and express meanings which empower people to understand one another.
Since communication is the primary goal in speaking, the role of fluency in speaking should be
stressed. A c c o r d i n g t o Harmer (2015), fluency refers to focusing on the content of speech
to communicate as effectively as possible. As noted by Brown and Lee (2015), it is natural flow
of language, usually with no concentration on the forms of language. To them, a fluent is
someone who produces language without thinking about every structure or word. Furthermore,
according to Skehan (2009), oral production fluency can be classified into three sub-dimensions
such as speed fluency, breakdown fluency, and repair fluency. These three sub-dimensions refer
to the rate, number of pauses and number of replacements, false starts and repetitions of speech,
respectively. Thornbury (2005) contends that speakers achieve fluency through three processes
which are automatically performed: conceptualization, formulation, and articulation. In
conceptualization, the ideas and topics are formed or conceptualized in mind. In formulation,
the structures through which the ideas are expressed will be framed in mind. In articulation
stage, speakers use their organs of speech to make sounds. During all these processes, they also
have self-monitoring. Finally, Crystal and Varley (1993) define fluency as “ease and rapidity
of speaking, a continuous flow with little hesitation, and a good command of grammar and
vocabulary” (cited in Stroh, 2012, p. 5). Fluency is also defined by Ellis and Barkhuizen (2005)
as “the production of language in real time without undue pausing or hesitation” (p. 139)
and it takes place when learners pay attention to meaning than form.
Shumin (2002) argues that speaking the target language fluently is difficult for EFL learners,
especially for adults. In Iran, the ability to speak English is challenging for most Iranian
learners. Souzandehfar (2009) mentions that being able to speak English in Iran is the most
challenging task due to its English as a Foreign Language (EFL) context. Therefore, many
people of different ages attend classes in various English language institutes with the hope to
become better English speakers and achieve fluency in spoken English. Moreover, many
university EFL learners studying in different sub-fields of English language, namely, Teaching
English as a Foreign Language (TEFL), English Translation, and English Literature hope to be
able to speak English fluently. Yet, they still suffer from not being able to do so. This view can
be supported by the results of a study conducted by Soodmand Afshar and Asakereh (2016)
which revealed that even after several years of studying English at university, Iranian EFL
learners have difficulties in their speaking ability. Moreover, in Iran the dominant language
teaching method is still Grammar Translation Method (GTM) in most English language classes
(Dolati & Mikaili, 2011; Eslami, 2010; Kazemi & Soleimani, 2013; Rahimi, 1996; Saadat,
1995). Deficiency in speaking fluency may also refer to what Nation and Newton (2009) claim
that although fluency development is important, it is often ignored when English is taught as a
foreign language.
According to Gass and Selinker (2008), some language learners are more successful than others
and they do various things that are different from those done by poorer language learners.
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What these learners do refer to their strategies. Learning strategies have been defined in
different ways by many researchers (Brown, 2014; Cohen, 2011; Ehrman & Oxford, 1990;
Nyikos & Oxford, 1993; O’Malley & Chamot, 1990; Oxford, 1990; Oxford, 2013; Scarcella &
Oxford, 1992; Sheorey, 1999). For example, Scarcella and Oxford (1992) define learning
strategies as “specific actions, behaviors, steps, or techniques —such as seeking out
conversation partners, or giving oneself encouragement to tackle a difficult language task—
used by students to enhance their own learning” (p. 63). To Brown (2014), learning strategies
refer to “specific methods of approaching a problem or task, techniques for achieving a
particular end, or designs for controlling and manipulating certain information” (p. 112). As
noted by Cohen (2011), strategies are “thoughts and actions, consciously chosen and
operationalized by language learners, to assist them in carrying out a multiplicity of tasks from
the very onset of learning to the most advanced levels of target-language performance” (p.7).
Moreover, according to Anderson (2003), strategies refer to conscious actions which are taken
by learners to obtain their objectives. However, Purpura (2014) mentions that learners may use
strategies without conscious knowledge or awareness. Oxford (2013) categorizes strategies into
three types: cognitive, affective, and sociocultural-interactive strategies. According to Oxford
(2013), cognitive strategies “help the learner construct, transform, and apply L2 knowledge”,
affective strategies help them “create positive emotions and attitudes and stay motivated” and
finally, sociocultural-interactive (SI) strategies help them “with communication, sociocultural
contexts, and identity” (p. 4). Harmer (2015) believes that learners’ success or failure depends
on the strategies that they use to learn or remember information. According to O’Malley and
Chamot (1990), more successful learners employ strategies which differ from those used by
less successful learners. As noted by Oxford (2002), L2 proficiency, in general, and language
skill areas, in particular, can be improved by using appropriate language learning strategies. In
addition, Nunan (1999) believes that it is important for learners to have the knowledge of
strategies because learning will be more effective when learners are aware of what they are
doing. Moreover, Brown (2014) points out that strategies differ within each person. Chastain
(1988) also states that “for maximum efficiency and achievement learners must develop
learning strategies that fit their backgrounds and capabilities and that are appropriate for the
learning task” (p. 38).
Among various ways which help EFL speakers improve their fluency, there is a way to directly
ask successful EFL fluent speakers about the strategies (e.g., personal techniques, tactics, and
the like) they have used to achieve fluency in English. Therefore, this study focused on fluent
speakers who could express themselves smoothly and naturally, similar to native speakers,
without undue pauses, and with sufficient knowledge of vocabulary, grammatical accuracy, and
phonological control. Accordingly, the objective of the study was to investigate the strategies
used by fluent Iranian English language speakers who did not have life experience abroad but
were successfully able to improve their English language fluency. Hence, this study was
directed by the following research question:
RQ. What strategies have fluent Iranian EFL speakers used to pick up fluency in speaking
English?
The present study can be significant from this perspective that it may assist EFL speakers in
achieving fluency and may help them overcome barriers they face when speaking.
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In addition, the outcome of the study may provide helpful information for curriculum designers,
material developers, language instructors, teachers, and stakeholders in different educational
settings like English language departments at universities, Ministry of Education, and English
language institutes to become aware of the strategies used by fluent EFL speakers and
encourage the learners to apply them.
LITERATURE REVIEW
Concerning the influence of strategies on the improvement of speaking fluency, Yoshimura and
MacWhinney (2007) conducted a study to examine the effect of oral repetition on L2 speech
fluency. Thirty intermediate learners of Japanese as a foreign language participated in the study.
The research contained a sequence of three tasks, namely, listening, reading aloud, and
sentence-retrieval production from memory. Each sentence contained six content words with
attendant function words. The words used in each sentence were the combination of known and
novel words. Known words were chosen from the course textbook. Novel words were added to
the middle of each sentence to avoid primacy and recency effects. The syllable length of each
sentence was between 25 and 31. Each sentence was displayed on a computer screen. The
participants had to listen to each sentence three times repeatedly. Then they had to read it aloud
for six times and at the same time try to memorize it for later repetition. Finally, they had to
retrieve it. The analysis was done using a digitally recorded audio. The length of the sentences
referring to read-aloud time and sentence-retrieved time was measured. The outcome of the
study showed that oral practice significantly increased fluency. The reduction of read-aloud
time also revealed that oral practice had an impact on speech production when reading aloud.
Jung (2009) investigated the students’ evaluation of the effect of video conferencing on fluency
development in speaking. One hundred and thirty-eight Korean cyber university students
participated in the study for six months. They used SpeakENG which was an online English
speaking program that combined video clip materials with Skype video conferencing. The
students were supposed to cover one unit each week. Each unit contained a video clip and
speaking exercises. Twelve units were supposed to be covered during 12 weeks. After each
unit, the students had to take a quiz and then have a video conferencing with American English
teachers via Skype. They had to wear headphones and use a webcam during the conference.
Moreover, two student surveys were conducted, one in the middle and the other at the end of
the semester to collect information about the general procedure of video conference. Based on
the results, the students believed that video conferencing could substitute for face-to-face
interaction. They also preferred video conferencing to audio conferencing because they could
see facial expressions and gestures. Furthermore, video conferencing would be an effective tool
to develop learners’ English speaking fluency.
To investigate the effect of role-play on arousing students’ motivation in speaking English, Liu
(2010) conducted a study in which two classes of freshmen in Beijing City University with the
same English level were chosen for the study, each containing 20 students. One class was
selected as the CG and the other one as the EG. They were taught by the same teacher, but in
different ways through the four-week research: three weeks for the teaching tasks and one week
for consolidation and data collection. The CG was taught in the traditional way and the students
in this group were asked to do oral English tests by using sentences in their textbooks. On the
other hand, the EG was asked to do role-play activity at the production stage for 25 minutes in
each 45-minute class. Based on the midterm oral English exam results, the students in each
group were divided into three levels of excellent, average, and low.
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After the project, a questionnaire was given to four excellent, four average, and four low mark
students in each group. The questionnaire asked them about their attitudes about the role-play
activity and the oral English test method. The results of the data analysis of the observation
notes, the questionnaires, and the interviews showed that role-play significantly increased the
students’ motivation in speaking English.
Moreover, on the effects of technology in EFL context and social interaction in ESL context on
speaking fluency, Bahrani (2011) carried out a study in which after using an International
English Language Testing System (IELTS) speaking fluency test as a pretest, the participants
in Iran and Malaysia whose scores were one standard deviation above and below the mean were
selected. Forty Iranian participants and 40 Malaysian participants were chosen. The Iranian
learners had exposure to audio/visual mass media and the Malaysian learners had exposure to
social interaction context. Both types of exposure occurred in informal settings. The experiment
lasted for one year. Then both participants took IELTS speaking fluency test as a posttest. The
results of pre- and posttests were analyzed and compared. The findings of the research revealed
that exposure to audio/visual mass media improved fluency in speaking more than the social
interaction. It was also concluded that authentic source of input could lead to speaking fluency
development.
In another study, Salamat and Pourgharib (2013) conducted a piece of research to investigate
the relationship between using mobile and speaking ability. They selected 40 Iranian EFL
students to participate in the study. Unlike the CG who received no treatment, the EG was
assigned to use mobile phones for 30 sessions and about 10 minutes. During the phone
discussion, each student had to talk about routine topics and the phone teacher corrected their
mistakes during the conversations. The phone teacher also wrote the students’ spoken mistakes
and problems and in the next sessions asked the students if they had corrected the mistakes as
an out-of-class assignment. The results of the study revealed that the students who practiced
speaking English on mobile had higher speaking ability than those who received no treatment
at all.
In the same vein, the impact of cellphone video recordings on the speaking fluency of the
Iranian EFL learners was investigated by Amirnejad (2015). Forty learners at the elementary
level of instruction who were selected based on a placement test participated in the study. They
were divided randomly into experimental and control group with 20 learners in each. Both
groups had to attend their normal classes; however, the learners in the EG had to make 15
monologue videos by their cellphones for about 30 seconds to one minute as part of their
homework. They video recorded themselves talking on the topics with which they were
familiar. They were asked to video-record themselves as many times as they wished until they
felt satisfied with the recording in which they seemed to be fluent. The comparison between the
results of both pre-treatment and post-treatment interviews revealed that self-video recording
had a great impact both on the learners’ fluency and on their rate of speech.
Tavakoli, Campbell, and McCormack (2016) conducted a study to examine the effects of a
short-term pedagogic intervention on learners’ L2 speech fluency development. They recruited
37 learners of English for Academic Purposes (EAP) at the language center of a university in
the United Kingdom. Two groups were selected as experimental and control, with 19 and 18
participants in each group, respectively. Although the participants were studying in the target
language context, they received the instruction focusing on improving their L2 skill.
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The EG received the pedagogic intervention, including raising awareness of fluency, teaching
strategies for fluency improvement and providing opportunities for practicing the strategies not
only in class but also outside class. The treatment lasted for four weeks, with two 15- to 20minute instructional sessions per week. The pre- and posttest were given one week before the
experiment started and the day after the intervention ended. The participants had to plan their
monologue for one minute and then to perform it for one minute. The tasks were similar in
structure, but containing different topics. According to the result of the research, studying L2
in the target language context with the help of effective pedagogic intervention can improve
speech fluency.
And finally, Khosh Ayand and Shafiee (2016) conducted a study on the effects of English and
Persian subtitles on the intermediate Iranian EFL learners’ oral fluency and accuracy. After
utilizing the Preliminary English Test (PET), sixty female learners whose scores were within
one standard deviation above and below the mean were chosen for the study. Then they were
randomly selected and divided into three groups, one control group and two experimental
groups. The CG watched movies without any subtitles. However, one of the EGs was exposed
to English subtitles and the other one was exposed to Persian subtitles. The researchers used
the pretest in the form of semi-structured interview to examine the learners’ oral fluency and
accuracy. A movie was played for the three groups for 10 sessions, two sessions per week. It
was played for 15 minutes as part of the regular class hour which lasted for one hour and thirty
minutes. After the completion of the treatment, another semi-structured interview as the posttest
was used asking about the topics used for the pretest. The comparison of the pre- and posttest
revealed that both English and Persian subtitles had positive effects on the learners’ oral fluency
and accuracy. However, there was no significant differences between the two EGs. On the other
hand, the CG did not show any significant improvement in their oral fluency and accuracy.
Given the above-mentioned studies on the strategies and techniques used for enhancing speaking skill,
no qualitative research using an open interview has so far investigated different strategies used by the
most fluent Iranian EFL speakers. Accordingly, the present study is the first attempt in this
respect.
METHOD
Design
A qualitative research design using open interview was adopted in this study. Dörnyei (2007)
believes that “the groundedness of qualitative research helps to distinguish real phenomena
from intellectual fabrications” (p. 39). Concerning interview, Seliger and Shohamy (1989)
indicate that “Interviews are personalized and therefore permit a level of in-depth informationgathering, free response, and flexibility that cannot be obtained by other procedures” (p. 166).
Participants
Purposeful sampling was used to select the participants. According to Ary, Jacobs, Sorensen,
and Walker (2014, p. 456), qualitative researchers “use their experience and knowledge to select
a sample of participants that they believe can provide the relevant information about the topic
or setting.” Therefore, since the purpose of the present study was only to elicit information from
fluent speakers of English, this type of sampling was used. The participants of the study were
EFL learners and language institute teachers in Shiraz, Iran, who were known to be fluent
speakers of English.
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They were known as fluent speakers not only based on the linguistic intuition and knowledge
of the university instructors, English teachers, and observers, but also according to their
judgement through reflecting on the speaking scale fromCommon European Framework of
Reference for Languages (CEFR): Learning, Teaching, Assessment published by Council of
Europe (2001). There was a total of 17 people (7 females and 10 males) participating in the
study, including eleven EFL learners in B.A. and M.A. degrees, and six EFL teachers (holding
B.A. or M.A. degree) in language institutes. The number of the participants depended on the
time when data saturation was reached. Their ages were in the range of 19 to 55 years. However,
there was no age limitation; participants with any age could take part in the study since only
their speaking fluency was of concern. They were selected based on a) their English-speaking
fluency, and b) not having had life experience abroad.
Analytic scale
The criterion for selecting English fluent speakers was the Speaking Rubric chosen from the
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR): Learning, Teaching,
Assessment which is published by Council of Europe (2001). It contains factors relating to
range, accuracy, fluency, interaction, and coherence. The CEFR describes foreign language
proficiency at three main levels referring to basic users of a language, independent users and
proficient users. Each category is divided into two subcategories, including A1 and A2, B1 and
B2, and C1 and C2, respectively. In other words, A1 refers to those with the lowest spoken
skills and C2 refers to those with the highest spoken skills. Each subcategory describes what a
person is supposed to be able to do in detail. It also defines three ‘plus’ levels: A2+ (between
A2 and B1), B1+ (between B1 and B2), and B2+ (between B2 and C1). Given the objective of
the study and its comparison with other speaking scales such as Foreign Service Institute (FSI),
Oral Proficiency Interview(OPI), Test of English as a Foreign Language (TOEFL), and IELTS,
this scale was selected after consulting with the thesis supervisor. The privilege of this scale
over the rest was that a) it has included more speaking components with different levels and b)
it has provided full-detailed analytic descriptors on each component, in fact, some subcategories
included in CEFR are very detailed (Brown & Lee, 2015).
Interview
The second instrument was an open interview. According to Ary et al. (2014), “interviews
provide insight on participants’ perspectives” (p.467). The interview was initiated with a single
question reflected in the research question, namely, what strategies fluent Iranian EFL speakers
use to pick up fluency in speaking English. This question was formulated based on the objective
of the study. The forthcoming questions were raised based on the answers provided by the
interviewees.
Data collection procedure
To select the participants, the researcher first asked the university professors in the Department
of Foreign Languages and Linguistics in Shiraz University and Islamic Azad University, and
then the instructors and observers in English language institutes to introduce those who were
known as fluent English speakers. To do this, in addition to the instructors’ linguistic intuition
and their knowledge of the participants with whom they have worked, they linked their
judgement to the CEFR criterion to introduce the most appropriate fluent speakers with specific
levels intended.
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Asking the introducers to only focus on levels C1 and C2 of the scales, the participants were
finally introduced to the researcher.
Before the main data collection procedure started, a pilot study was conducted with three
participants in several sessions. It helped the researcher to realize how the real data collection
procedure could be carried out to reach the optimum result. The interviews were done in Persian
because the purpose of this study was not to evaluate the way they spoke but to elicit
information about the strategies that had made them fluent English speakers. Consequently,
using their mother tongue, they would feel more comfortable and secure to express their ideas
and feelings, and would be more interested in sharing information. In addition, conducting the
interviews in Persian could eliminate the probable misunderstanding of the ideas. To know how
to run the interview sessions, the researcher was trained by the supervisor before the
embarkation of the pilot study. However, the supervisor monitored all the sessions of the pilot
study.
After the pilot study, the main interviews were carried out in Persian, individually, and face-toface. The interviewees were ensured that their anonymity would be preserved. Normally, each
interview session took about one hour and a half to two hours, but two interview sessions lasted
for about three hours. The length of time varied depending on the situation, the participants’
cooperation and the information they provided. First a general question, as the nature of an open
interview requires, was raised and then based on the interviewees’ responses the following
questions were generated. To elicit relevant, to the point, and deeper information, key words
were noted, targeted, and questioned in the later questions.
Data analysis procedure
The data were audio-recorded, transcribed, and analyzed. Then the main ideas and the emerged
strategies were selected, categorized, and then translated into English. According to Ary et al.
(2014), member checks or participant feedback “can help clear up miscommunication, identify
inaccuracies, and help obtain additional useful data” (p. 533). Therefore, by sending electronic
messages, the researchers shared their interpretations of the data with some participants to reach
the correct and authentic data, and to increase the study’s credibility and confirmability. Then
the researchers asked one of the university professors to randomly read some of the translated
sentences and do back-translation to enhance their accuracy. The consistency of the data was
reached via coding agreement. The inter-coder reliability was reported to be 0.95.
RESULT AND DISCUSSION
The participants unanimously highlighted the privilege of listening skill over reading skill in
improving speaking fluency and stressed the merits of exposure to massive amounts of
listening. They also mentioned that such an exposure makes the brain get so saturated and filled
with English input data that the listener becomes very eager to automatically release them.
Therefore, what is just needed is a trigger (e.g., a need, a class, someone who talks English,
etc.) to intrigue the speaker to produce the English signals. Extensive listening, according to
them, will help learners speak automatically, effortlessly, and naturally. They asserted that
listening should become a fixed habit and receiving input through listening should become an
inseparable part of EFL learners’ daily schedule for learning.
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Accordingly, the participants identified two rnput sources of lrstenrng and readrng that helped
them to enhance therr Englrsh language speakrng fluency and then specrfred the strategies used
to employ these two sources effectively. The sources for each language skill were divided into
main and supplementary. The main sources of listening in order are shown in Figure 1:

Figure 1. The main sources of listening skill
And the supplementary sources of listening in order are depicted in Figure 2:

Figure 2. The supplementary sources of listening skill
With respect to the strategies used for employing the input sources of listening and the
participants’ listening activities during the days of a week, most of them stated that they did
their best to listen to spoken English as much as possible at any time every day. They would
not only listen in their free time, but also would particularly dedicate some time to this skill
every day, even when they were busy. In other words, listening was a mandatory activity. As
they unanimously said, they did not pass even one day without listening. When they were at
school in the morning, they forced themselves to listen in the evening or at night. Sometimes
they had to adapt and fix their time based on the broadcasting schedules of the programs. They
said:
For a certain period of time, as soon as my university class ended at 12, I took a taxi in a rush
to be home at 12:30, watched Larry King’s talk show for an hour, and then returned to university
to attend the class at two o’clock. (Participant 1)
As soon as I get home, I turn on TV. (Participant 17)
I set my time to watch news programs as much as I can. (Participant 7)
Concerning the participants’ amount of time dedicated to listening, they all mentioned that they
tried their best to be exposed to or even immerse themselves in listening as much as possible.
According to them, they would listen more than two hours every day and in this way, they
would try to make their environment similar to that of native speakers. Some of them even
asserted that they would listen to spoken English about nine to 10 hours a day.
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They also argued that listening to Persian language programs was like a deadly poison which
destroyed the habit of speaking English fluently. On the importance of a) dedicating huge
amounts of time to listening, and b) watching or listening to only English programs, films, and
the like, some said:
I only watch English programs. (Participant 7)
I remember I listened to English programs and watched movies for about 14 hours a day in one
summer. (Participant 5)
Listening is so important to me that I spend more time on watching news programs than
studying my school lessons. (Participant 1)
When I was a kid, I used to spend eight to nine hours watching English programs on Disney
Channel.… I immerse myself in English as much as possible because Persian has negative
impacts on my English speaking. … I have never written Persian definitions or explanations of
whatever I learn. (Participant 16)
I cannot spend even a day without listening to English because it not only improves my listening
skill, it also hones my speaking skill. As a result, I spend a considerable amount of time on
listening before I start speaking. I also upload tracks to listen to when I want to go on a trip and
have no access to internet. …I have listened to my English cassettes and tracks as much as
possible. … I have promised myself to only listen to English materials, I have kept my promise
until now. I have not watched Iran broadcasting channels for 15 years. (Participant 17)
Moreover, they stated that the more they were exposed to listening, the better they could speak
fluently and effortlessly (without stopping to think). Some also pointed out that when they
would immediately start to speak after listening, they could talk very easily without pressing
their minds to remember words. They disclosed that:
Speaking just after listening makes the task easier. (Participant 10)
The more I expose myself to listening, the more I can speak English unconsciously and without
difficulty. (Participant 5)
Immediately after watching or listening to a program, I can talk more easily and automatically.
That’s because everything comes to my mind in chunks and I do not need to think a lot to talk.
(Participant 1)
When I speak English, my close friends realize I have had enough amounts of listening. The
more I listen to something, the more easily and fluently I can speak. … I always listen to
podcasts every morning on the bus on my way to the university. This is very effective.
(Participant 7)
Even the place and the condition in which they would listen were of importance. Most of them
mentioned that they tried to watch and listen to the programs in a quiet place where there was
no one to interrupt them and distract their attention. Giving full attention was a key to their
success. In other words, when someone or something interrupted them while listening or
watching, their habit of thinking in English would be broken. Here comes what some of them
said:
I watch English programs when no one is home to interrupt me. (Participant 6)
No one is allowed to enter my room while I am watching news programs because interruption
can break my deep concentration. My mother even puts my lunch or dinner behind the door.
(Participant 7)
By wearing headphones, I try to avoid all the distracting noises around me. In that way, I can
concentrate better. (Participant 12)
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Giving my full attention to listening is so crucial that I turn off my cell phone before watching
any program with the purpose of being more concentrated. I even eat and drink something
before watching anything so that I will not feel hungry or thirsty while watching it. (Participant
17)
I always try to make a native-like environment for myself; as a result, no one is allowed to
interrupt me when I am busy listening and watching something. … Mostly, I avoid being
exposed to Persian as much as possible because it can negatively affect my fluency. In my
opinion, that is why some interpreters are not usually fluent speakers. (Participant 1)
Here come the strategies, in order of sequence, used by the participants to improve their
speaking fluency: 1) Watching/listening to a program once to explore its main idea/theme. 2)
Watching/listening to that program for a second time. Movies, TV series among others, can be
watched with English or Persian subtitles; however, English subtitles are more effective. This
is in line with a study made by Khosh Ayand and Shafiee (2016) which showed that both
English and Persian subtitles had positive impacts on the learners’ oral fluency and accuracy.
3) Writing down the unknown words, expressions, etc. in a notebook and finding their
meanings, either later or in the midst of watching or listening a program. 4) Watching it again
with no subtitles. 5) Playing the parts you do not understand several times to fully comprehend
them. 6) Repeating each part loudly again and again until you can say/sing that, with the
actors/singers, with the same speech rate, intonation, and accent. 7) Transcribing while listening
to a cassette/CD or song. 8) Looking at the text related to the cassette/CD or the script of the
song when some parts are not understood. 9) Creating a context and retelling whatever you have
learned. Also, making new sentences with the words you have learned. 10) Playing role either
by copying the actors’ exact lines in the movies, TV series, etc. or by making new sentences
utilizing the learned words, expressions, etc. This point is in agreement with Bransford (1979,
cited in Chastain, 1988) who believes that two processes prepare information to be stored in
long-term memory: rehearsal and elaboration. By rehearsal, learners prepare the information to
be held in short-term memory and by clustering it into meaningful units, they relate it to the
information already stored in long-term memory.
The main reading sources in order were reading texts and vocabulary books and grammar and
the supplementary sources were newspapers and then magazines. Regarding the strategies used
for employing the input source of reading, the majority of the participants followed this
sequential order: 1) Reading a text silently once. 2) Highlighting new words, expressions,
idioms, etc. 3) Reading it once more out loud to hear one’s own voice. It can strengthen the
articulatory muscles of tongue, jaw, larynx, etc. It is especially useful for activating the
articulatory muscles actively engaged in the production of English sounds. In this respect,
Thornbury (2005) points out that reading aloud provides “a secure framework within which
learners can focus on lower-level features of talk, such as pronunciation” (p. 70) without the
pressure of having to formulate their next utterances. The impact of reading aloud on speaking
fluency is also supported by Stroh (2012). 4) Trying to guess the meaning of the highlighted
parts. 5) Looking up the words, expressions, etc. in a dictionary. You do not need to know the
meaning of every single word. Check the definition of the words which play a pivotal role in
comprehension. 6) Paying attention to how words, collocations, expressions, etc. are used in
the related context. It can help you use them correctly when you employ them in similar
contexts. 7) Repeating the text loudly several times. 8) Retelling it again and again. 9) Creating
a similar context and recounting whatever you have learned in your own words. 10) Having a
schedule to use them later in your oral communication.
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CONCLUSION
The first point which can be concluded is that picking up fluency in speaking English does not
take place without listening and reading and any speaking rehearsal should be linked and closely
attached to these two receptive skills, in general, and listening skill, in particular. Moreover, the
most important point in improving fluency is the sequential order the EFL learners should
follow (see Figure 3). From what the participants said, it can be concluded that it seems better
if first, EFL learners consciously listen to authentic materials for two hours and note whatever
(word, expression, structure, etc.) seems unknown or interesting to them. Second, through
contextualization, they make new sentences with the words learned through listening. Third, by
reading a text aloud (about 15 minutes), they activate their speech motor and set the condition
for their phonetic organs to function in English. Fourth, by retelling or recounting the theme
listened to in Step 1 for one hour, they can expand the scope of their ability. Fifth, having
unconscious listening for some time during the day will help the learners harden and consolidate
their listening skill. It must be emphasized that these activities with exactly the same order
should be repeated every day.
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Listening consciously and taking notes
(2 hours)

Contextualization
(making sentences with words learned through
listening)

Immediately

Reading aloud any text
(about 15 minutes)

Immediately

Speaking
(retelling or recounting the theme in Step 1)
(about 1 hour)

Listening unconsciously to miscellaneous materials
(the rest of the day)

Figure 3. The relation between listening and speaking and the sequential role the
fluent EFL speakers follow
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INVESTIGATING ROUTINE-AND BEYOND-ROUTINE QUESTIONS IN NINE
INTERNATIONAL EFL/ESL READING COMPREHENSION TEXTBOOKS
Gholamhossein Shahini
School of Literature and Humanities, Shiraz University
Peyman Rezaei
School of Literature and Humanities, Shiraz University
ABSTRACT
The present study intended to identify to what extent pre- and post-reading questions generated
in nine international EFL/ESL reading comprehension textbooks belong to excellent thinking
and are thought-provoking. To achieve this aim, a content analysis based on a hybrid question
framework consisting of a) routine questions involving Cam’s (1995) reading comprehension
and factual questions and b) beyond-routine questions including Lipman’s (2003) excellent
thinking of critical, creative, and caring questions was performed. The findings disclosed that,
unlike beyond-routine questions, routine questions were the most frequently observed question
types which required the readers to read the lines and not between the lines. The textbooks were
also ranked in terms of their ascending order of their frequency of routine- to beyond-routine
questions. Besides, the highest and lowest number of beyond-routine questions were found to
belong to Expanding Reading skills and Select Readings respectively. The findings may be
fruitful for material developers to realize that profound thinking is not appreciated nor
welcomed in these textbooks and set conditions for curriculum planners and teachers to help
students to view the issues reflectively. Finally, the hybrid question framework can be utilized
for identifying different types of questions raised in EFL/ESL reading comprehension
textbooks.
Keywords: Creative thinking, critical thinking, EFL, reading comprehension, routine questions
INTRODUCTION
In the demanding world of today, the ability to think well is fundamental to the lives of all
people and the responsibility of cultivating such thinking rests entirely with education.
However, the problem with the mainstream educational system, as Lipman (2003) mentions, is
‘schooling without thinking’ in which learners simply commit the facts into their memories for
tests, accept uncritically whatever is dictated into their minds, and fail to put them to use for
their real life (Fisher, 2013). This, in turn, leads to unreflective thinking which, as Cottrell
(2005) and Cam (2006) hold, is the consequence of rote learning and those who are unable to
think reflectively are likened to illiterate ones. According to Cam (1995), for the problem to be
settled, due attention should be paid to reflective thinking in educational settings.
Dewey (1933) defines reflective thinking as “active, persistent, and careful consideration of any
belief or supposed form of knowledge in the light of the grounds that support it, and the further
conclusions to which it tends” (p. 6). However, in order for reflective thinking to be operative
it should be seen in the light of critical thinking, that is, as Fascione (2011) maintains, in order
to be able to take a reflective and thoughtful look at issues, learners should be intrigued to
develop critical thinking.
Critical thinking is the ability to think intelligently and to find out the logical connection among
ideas.
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It demands one to bring reason. It requires the learner to be active rather than a passive receiver
of information. Critical thinkers recognize, analyze, and find a solution to problems
systematically rather than by intuition (Cottrell, 2005). Therefore, instead of concentrating on
standard calculations in books, students look for answers to questions such as how do we
know…? Why do we believe …? (Cottrell, 2005). According to Lipman (2003), critical
thinking involves reasoning and arguing, drawing inferences, making deductions, and
judgments based on criteria. However, he claims that though critical thinking is essential it is
not sufficient; hence, creative and caring thinking are needed as well.
Lipman (2003) defines creative thinking as “productivity, originality, imagination, expression,
and generativity” (pp. 245-246). As he holds, creative thinking requires creating something
generative, exclusive, and unique. Or as stated by Torrance it is “… searching for solutions,
making guesses, or formulating hypothesis about deficiencies; testing and retesting these
hypotheses” (as cited in Baker, Rudd, & Pomeroy, 2001, p. 176).
According to Lipman (2003), our thoughts are profoundly shaped by our emotions and that
thinking without emotion would be useless. Following him, Sharp (2014) claims that learning
is best served by both thinking and feeling. According to Brunt (2003), caring thinking stems
from heart. To him, those who think caringly show empathy and react against inequality, and
put themselves into another’s situation. Lipman then grouped critical, creative, and caring
thinking under the heading of what he called ‘excellent thinking’.
It is clear that all types of thinking mentioned above are triggered by questioning. According to
Cam (2006), questions are classified as routine and beyond-routine. Routine questions have
fixed correct answers and consist of a) reading comprehension questions which are bound to
and extracted from the reading passage and b) factual questions whose answers can be verified
by referring to the text or other learning materials; questions such as “Who was the first U.S.
president?” and “How many miles can a car travel on a tank of gas?” Beyond-routine questions
call for thinking and proposing different viewpoints. There is no single correct answer to such
questions. According to Lipman (2003), they include critical, creative, and caring questions.
Critical questions primarily involve criticizing and offering reasons. They mostly deal with
“whyness” and “howness.” For example, “Could you explain why this is so?” or “What are the
reasons for …?” Creative questions are concerned with speculation, imagery, creation, and
elaboration. For example, “What would happen if you could fly? What would that noise look
like if we tried to draw it?” Caring questions are concerned with emotive thinking. For instance,
“How should I sympathize with someone? How can people control their feelings in a dangerous
situation?”
Combining the afore-cited question types, one can come with a question framework (Figure 1)
which consists of a) routine questions involving Cam’s (1995) reading comprehension and
factual questions and b) beyond-routine questions including Lipman’s (2003) excellent thinking
questions which embrace critical, creative, and caring questions.
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With respect to textbooks, according to Garinger (2001) and Tornroos (2004), they play a
crucial role in language classrooms, affect teachers’ method of instruction, help them to be wellprepared, and assist learners to get a sense of progress. According to Richards and Mahoney
(1996), in some contexts textbooks are the basic tools that permit learners to receive input and
practice language via different skills taught. According to Eisner (1987), lots of teachers find
security by using a textbook as the main tool for their teaching. They believe that textbooks, by
providing passages and necessary tasks, facilitate teaching process. The main concern of
textbooks is to enhance the awareness of novice teachers in the domain of pedagogical issues.
Textbooks can be used as a framework of reference for those teachers who are less experienced
and gradually help them to be more aware of students’ needs. Given the important role excellent
thinking serves in enhancing the educational level of students, (Fantasia, 2002; Seon-Hee,
2002), and considering the role textbooks play in the context of second language acquisition,
the present study intends to determine how lower or higher order thinking skills are reflected
through different questions raised in reading comprehension textbooks.
The present study aims at investigating different types of questions which are reflected in
EFL/ESL reading comprehension textbooks and finding out the status of thinking in these
textbooks. In other words, the study is an attempt to determine to what extent the questions
generated in these textbooks are thought-provoking. In line with the objective of the study, the
following questions are raised:
RQ1. What types of questions and to what extent are they raised in EFL/ESL reading
comprehension textbooks?
RQ2. How are question types identified in EFL/ESL reading comprehension textbooks?
By cultivating the habits of high-order thinking in learners, they are more likely to remain active
participants of their society even after they complete their academic levels. Research gaps in
the area of material development and language learning/teaching necessitate further research in
the field. That is, more studies are needed to explore, from various angles, the methods by which
critical thinking habits can be inculcated into the learners’ mind.
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The findings of this study might help practitioners develop their understanding of the types of
questions raised in EFL/ESL reading comprehension textbooks. The results of the research may
also inform curriculum designers as well as teachers of the question types presented in reading
textbooks. In addition, material developers can also benefit from the findings of the study in
producing pre- and post-reading questions in reading comprehension textbooks.
LITERATURE REVIEW
Over the past decade, there has been a growing number of studies on the evaluation of textbooks
in terms of cognitive and high-order thinking skills. In a study conducted by Riazi and
Mosalanejad (2010), they investigated the types of learning goals among Iranian senior high
school students using pre-university textbooks. For this purpose, Bloom’s Revised Taxonomy
(BRT) of learning objectives was used. Three high-school textbooks and one pre-university
textbook were selected for analysis. For codification of the learning objectives, a coding scheme
was made based on Bloom’s (1956) taxonomy. Finally, the findings revealed that lower-level
cognitive skills were dominant in all grades.
The status of critical thinking skills among three textbooks of Top Notch, Interchange, and
English File series, was also investigated by Birjandi and Alizadeh (2012). These textbooks are
among the most popular EFL textbooks in Iranian language institutes. They developed a
checklist of seventy two items based on Likert-scale. Then, two raters conducted a content
analysis on the books and found out the magnitude of each skill. The findings revealed that
skills such as knowledge, comprehension, application, and the building of community of
thinkers were the most employed critical thinking skills in these textbooks.
In another study, learning goals in Interchange series was investigated by Razmjoo and
Kazempourfard (2012) through BRT. To this end, the contents of the textbooks were codified
based on a scheme developed through Bloom’s revised taxonomy. Inter-coder and intra-coder
reliability were used to test the reliability of the coding scheme. The data were then analyzed
and the frequencies of occurrence of various learning objectives were tallied. The results
demonstrated the predominance of lower-order thinking abilities such as remembering and
understanding along with the insufficiency of metacognitive knowledge.
Moreover, the frequency of the occurrence of critical thinking within EFL Reading
Comprehension textbooks at university level was examined by Talebinejad and Matou (2012).
They investigated the textbooks to realize the extent to which critical questions were present.
To fulfill this goal, all general question types as well as focused-on-critical-thinking questions,
such as Critical Reading Questions (CRQ), Vocabulary In Context (VIC), Literal
Comprehension (LC), and Extended Reasoning (ER) were analyzed. To categorize the
questions made by teachers and students for Critical Reading Questions, Peterson’s model was
employed. To specify critical thinking question types, a framework proposed by Academic
Skills Unit was used as secondary model. To collect the data, the researchers observed all
reading comprehension courses in one of the universities in Isfahan Province, Iran. The findings
suggested that the teachers’ focus on each critical reading question type strongly influences
students’ attention when reading different passages. The observations illustrated that the need
for raising teachers’ awareness of English reading-based comprehension questions is necessary.
Attempting to analyze WH-questions in Horizons for 9th grade EFL learners in Jordan, Igbaria
(2013), using Bloom’s (1956) taxonomy, conducted a study with a focus on probing levels of
thinking represented in this textbook. It was also endeavored to examine the extent to which
the WH-questions in Horizon emphasize higher level of thinking.
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The findings showed that, unlike high-order thinking skills, the low-order thinking processes
were the major concern of the textbook. The researcher also concludes that the authors of the
textbook were perhaps still under the impact of old English instruction with considerable
emphasis on grammar and vocabulary.
In the same vein, Roohani, Taheri, and Poorzangeneh (2013), through content analysis,
examined two ELT books of Four Corners via BRT. The findings indicated the predominance
of low-order thinking skills of remembering and understanding. Additionally, the higher-order
level of thinking (i.e. analyzing, evaluating, and creating) was less emphasized. The findings
highlighted that the textbooks failed to engage students in higher levels of cognitive skills in
Bloom’s taxonomy.
Additionally, the thinking levels of reading comprehension questions in three textbooks that are
mostly taught in grade 11 and grade 12 at the schools of the Jordanian Ministry of Education
and at the university level were also determined through Bloom’s Taxonomy. The three
textbooks were Action Pack 11, Action Pack 12 and New Headway Plus. Freahat and Smadi
(2014), after calibration of the percentages and frequencies of the cognitive levels of the
questions in the three textbooks, employed a chi-square test to draw comparison between the
cognitive levels of the questions. The findings demonstrated that lower-level questions were
the most frequently observed category of the question types.
In a study conducted in China, Wu and Pei (2018) explored the extent to which critical thinking
was manifested in the questions of three English textbooks; namely, English Through Culture,
Contemporary College English, and Think English. These reading textbooks are among the
most frequently used textbooks in intensive reading courses in China. Firstly, the researchers
gathered their data through extracting the reading comprehension questions in these textbooks.
Secondly, they coded and classified the data based on Bloom’s (1956) taxonomy of educational
objectives. The results indicated that in these EFL textbooks, lower-order thinking questions
were emphasized and higher-order cognitive levels of students were not taken into
consideration.
Taking account of the published literature, one notices that the above studies have only analyzed
the status of critical thinking and that creative and caring thinking are not taken into account in
EFL textbooks. Moreover, all studies have based their analyses upon Bloom’s taxonomy. In the
present study, however, the status of the three types of thinking skills, that is, critical, creative,
and caring thinking is investigated not through Bloom’s taxonomy but through a hybrid
question framework by Cam (1995) and Lipman (2003).
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METHOD
Materials
The materials were nine EFL/ESL reading comprehension textbooks which are introduced in
Table 1:
Textbook
Expanding Reading Skills (1997)
Steps to Understanding (1981)
Select Readings (2004)

Mosaic Reading (2007)
Active Skills for Reading (2007)
Strategies Reading (2012)
Academic Encounters (2012)

Author
Linda Markstein
& Louise
Hirasaw
Leslie
Alexander Hill
Gean Bernard &
Linda Lee
Brenda Wegman
& Miki
Knezevic
Neil J. Anderson
Jack C. Richards
& Samuela
Eskstut-Didier
Bernard Seal

Jack C. Richards
& Chuck Sandy
Robert F. Cohen
& Judy L.
North Star (2015)
Miller
Table 1. EFL/ESL Reading Comprehension Textbooks
Passages (2014)

The contents of the above-cited textbooks are extracted from authentic sources such as
newspapers, magazines and the like, to improve students’ reading comprehension ability. The
texts are typical examples of life, newspapers’ real stories, and other interesting topics. The
questions in these textbooks are of different formats including M.C., T.F., and essay-type. The
questions are designed to tap different reading strategies like skimming, scanning, among
others. It should be added that given the essence of the questions which assess high-order
thinking skills and the negotiations they ask for, the advanced levels of the textbooks along with
essay-type questions in pre- and post-reading sections were particularly chosen to be analyzed.
Analytical framework and criteria for detecting questions
A hybrid question framework (see Figure 1) was considered as the baseline analytical
framework. This framework consists of two parts: a) routine questions involving Cam’s (1995)
reading comprehension and factual questions and b) beyond-routine questions involving
Lipman’s (2003) excellent thinking questions which include critical, creative, and caring
questions.
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The criteria for detecting critical questions (Lipman, 2003) were agreeing or disagreeing,
criticizing, giving reason, giving example or counterexample, classifying/categorizing, making
a comparison, making a connection, making an analogy, identifying assumption, making
inference, making conditional statement, and reasoning syllogistically. The criteria for
detecting creative questions were originality: thinking for which
no clear precedents are available. Productivity: thinking that is when applied in problematic
situations brings successful results. Imagination: envisaging a possible world. Holism: when
emerging character of the whole plays an important role in determining the progressive
selection of additional parts. Expression: expressing what is thought about. Inventiveness:
considering a great number of solutions to a problem. And the criteria for detecting caring
thinking were: Valuational (appreciative) thinking: appreciating and prizing. Affective
thinking: feeling empathy and responding to the injustice that has been done to an innocent
person or creature. Active thinking: using language, gesture, planning to support a cause or
belief. Normative thinking: understanding the reality of the situation but having a sense of
idealism of things. Empathic thinking: imagining ourselves as having the feeling of another.
Data collection procedure
First, all passages in each textbook were read and then their corresponding essay-type questions
were analyzed based on the above-mentioned criteria. The dependability of the study was
reached through intra- and inter-coder agreement. For intra-coder agreement, the questions
were read and coded and then after two weeks were recoded by one of the researchers with the
index of 91%. Regarding inter-coder agreement, some questions were randomly selected and
coded by another researcher. The index was 86%. Finally, the frequency of each type of
question was reported and the way they were analyzed was dealt with.
RESULT AND DISCUSSION
As to the first research question and based on Figure 1, the questions in the nine reading
textbooks were examined and classified. After analyzing the questions raised in various
EFL/ESL reading comprehension textbooks, they were found to be routine and beyond-routine
questions. Routine questions were identified as reading comprehension and factual questions.
Other types of questions to which settled answers could not be found in the text appeared to be
critical, creative, and caring. It should be added that in the course of analysis, some
unanticipated questions were discovered. These questions were labeled personal questions and
classified under routine questions. These questions merely inquire about personal information.
In response to these questions, nothing beyond the ordinary level of thinking is required. A few
examples are: What did you want to be when you were growing up? Have you ever had a job
interview? What job was the interview for? What are your dreams usually like? Do you
remember them in color? Black and white? Do you remember them clearly? What kinds of
things do you dream about? How many languages do you know?
The number and percentage of different types of questions which were found in nine textbooks
are shown in Table 1.
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Table 1. Number and percentage of the questions found in nine reading comprehension
textbooks

No. of
beyondroutine
questions &
percentages

Total
No. of
Qs

No. of
routine Qs
&
percentages

73

41 (56%)

32 (44%)

208

208 (100%)

0 (0%)

Select Readings

55

30 (54.5%)

25 (45%)

Mosaic
Reading
Active Skills
for Reading
Strategic
Reading
Academic
Encounters

188

107(57%)

81(43%)

285

170(60%)

115(40%)

246

142(58%)

104(42%)

121

80(66%)

41(34%)

Passages

128

81(63%)

47(37%)

North Star

125

66 (53 %)

59 (47.2%)

Total

1429

925
(65%)

504
(35.2%)

Textbook

Expanding
Reading skills
Steps to
Understanding

As illustrated, out of 1429, 925 (65%) questions are routine and 504 (35.2%) questions are
beyond routine. According to the table, it is evident that almost the number of routine questions
is twice that of beyond-routine questions and the main bulk of the questions is directed towards
routine questions. This can be attributed to several reasons. The first reason is that the textbook
writers are so engaged in teaching language itself that they do not pay attention to high-order
thinking skills. The second reason is that, as Shirkhani and Mansouri (2011) indicate, it is a
norm in EFL/ESL textbooks to question the issues cited in the texts. The third reason, according
to Hager and Kaye (1991), Paul (1991), and Astiri (1995), is that teachers are generally trained
to teach students ‘what to think’ and not ‘how to think’.
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Moreover, the results of the present study are in line with the findings reached on the status of
critical thinking in EFL/ESL textbooks (Igbaria, 2013; Razmjoo & Kazempourfard, 2012; Riazi
& Mosalanejad, 2010; Roohani et al., 2014; Freahat & Smadi, 2014; Wu & Pei, 2018). It should
be noted that since textbooks are regarded as a means of instruction (Kalmus, 2004; Kareem,
Dahham & Al-Wahid, 2019; Kubota & Austin, 2007), when no adequate attention is paid to
producing and discussing beyond-routine questions, students cannot be expected to perform
appropriately in high-order thinking skills.
Regarding the second research question, reading comprehension questions can be answered by
reading or searching the text and finding the needed information in the text. Here are provided
two reading comprehension questions and their explanations: Q1. Where did George go? (Steps
to Understanding, p. 6-7). This question is recognized as reading comprehension question since
the text is about a newspaper reporter who is going to report on a speech by James Bright. In
addition, all the events and information are mentioned in the text. Therefore, in order to find
answer to the question, the learners do not need to go beyond the text and the answers can be
found in the text. An excerpt of the text is presented below.
‘George’, he said: ‘James Bright is making a speech at the Town Hall tonight. I want you to go
and report on it for us’. So George went to the meeting and Bright spoke for two hours without
stopping. When George got back to the office at last, the boss was waiting for him. ‘Well,
George,’ he said: ‘What did the old man say?’ ‘Absolutely nothing,’ said George… .
As it is directly stated in the text, the answer to the above question can be found inside the text.
The answer is the Town Hall. Q2. What global issue is important to Alexandra? (Strategic
Reading, p. 26). This question is also considered as reading comprehension type since the whole
text is about Alexandra Nechita’s life and her interests. The text provides all the information
from her childhood and her priorities in life. The question is neither thought-provoking nor does
it demand readers to see beyond the text. A part of the text related to the question is presented
below.
Alexandra has also become a respected sculptor. She usually works in bronze and glass, and
she has a particular interest in creating monumental pieces for public spaces. Just one example
is her 16-foot sculptor, Let There Be Peace, which is on display at the Singapore Art museum.
In fact, peace is an important theme in much of Alexandra’s work. She has been named
Ambassador of Peace and God will by the United Nations for her ongoing efforts to promote
world peace through art.
As it is apparently mentioned in the text, the answer to the above question can be found inside
the text. The answer is peace.
The second group of routine questions was factual questions that call for factual information
and knowledge whose fixed answers can be found in newspapers, journals, internet, and the
like. Two examples of factual questions together with their explanations are provided here: Q1.
Neuroscience is the study of the brain and the nervous system. What are the functions of the
brain? (North Star, p. 3). This question obviously asks about different functions of the brain
which is a scientific subject and since science deals with fact-based information, there is only
one correct answer to such a question. Q2. What are the dangers associated with online
communications? (North Star, p. 159). After reading the corresponding text, it becomes obvious
that in order to provide answer to this question, the readers are required to search for the answer
either in various sources or refer to their own knowledge.
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The third type of routine questions were personal questions. Here are two examples: Q1. If you
had a robot at home, what would you want it to do for you? (Strategic Reading, p. 41). As it is
evident, this question basically asks for one’s personal idea about robots. The question does not
ask for something technical nor does it require special knowledge. Moreover, to answer the
question, the reader does not need to read any text. Q2. Have you ever angered your parents?
(Strategic Reading, p. 51). This question asks for a personal life experience that may or may
not have happened to an individual. The question is only about a person’s private life which
does not require the reader to think deeply or analyze any special information.
With respect to beyond-routine questions, the questions raised in the textbooks were found to
be critical, creative, and caring. Two examples along with their explanations are provided: Q1.
Would the world be any different if women held the majority of leadership positions? Would
they use power more wisely than men or would they be corrupted by power? Discuss and give
examples (Expanding Reading Skills, p. 50). This question asks the readers a) to think of
women as the people in authority and b) to explain the differences that may happen if they come
to power. When readers decide to answer the first part of the question, they need to bring reasons
in order to explain and support their statements. Since bringing reasons is not a simple task and
readers need to ponder over the question and take different perspectives into account, they need
to think critically to answer the question. The second part of the question, however, challenges
the readers’ mind to combine their understanding of the text and their own knowledge and then
put forward their creative opinions and suggestions. In this respect, Adair (2007) mentions that
in creative thinking peoples’ perception, ideas and feelings are mingled in a concept or vision
in order to create something. Therefore, since the above question necessitates the readers to
creatively imagine a world led by women and decide what the world would look like, it is
identified as a creative question. The question taps caring thinking as well. That is, by asking
about women’s right to lead the world, the question is evaluating the readers’ mind to see how
responsible they are as to the right of both genders, i.e. male and female. Moreover, the readers
are required to understand the reality of the situation but have a sense of idealism that one day
the majority of the world leaders are women (normative thinking) Q2. Do you believe it is
important for us to be able to “turn into” other people’s feelings? Why or why not? (North Star,
p. 3). To answer this question, readers need to search for different reasons to be able to justify
their ideas, criticize other views, make conditional statements, and make an analogy. So since
answering this question requires all these cognitive operations, the question is considered as
critical. And as the readers are needed to creatively express their thoughts and envisage a great
number of different ways of how one can be able to turn into other people’s feelings
(imagination and inventiveness), the question is identified as creative. Finally, since the
question requires the readers who appreciate (valuational thinking) the belief that it is important
to turn into other people’s feelings and use their language to support their beliefs (active
thinking), and imagine themselves as having the feeling of others (empathic thinking), it is
regarded as caring.
CONCLUSION
Since the majority of the questions in these nine EFL/ESL textbooks are routine and given the
fact that the textbooks are replete with reading comprehension and factual questions, it can be
concluded that these sources demand reading the lines and not between the lines and that they
encourage lower-level thinking skills.
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Moreover, as routine questions are dominant in these textbooks, the readers’ thinking ability
may become weak since the textbooks do not invite them to think deeply over the issues. In
consequence, as thinking ability decreases, the chance of having thoughtful discussions will
become less. When this happens, the learners’ speaking ability will not improve because, as
Shahini and Riazi (2011) indicate, there is a positive relation between thoughtful discussions
and improving L2 listening, speaking, and writing.
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ABSTRACT
In characterizing the anthropological place, Marc Augé highlights three fundamental elements:
identity, which allows for a sense of belonging between the subject and space; relational, which
establishes symbolic-cultural links between subjects who share the same space; historical,
which, through the accumulation of collective and individual experiences, produce connections
between subjects, their ancestors, and their descendants. In determining new spaces arising
from supermodernity, such as shopping malls and airports, for example, the author observes the
depletion of these anthropological characteristics, conceptualizing such spaces as non-places.
They are spaces that do not allow for bonds, belonging or ballast, weakening the dimension of
experience due to the ephemeral nature of the experience. In such a way, it fell to us the
question: does the contemporary school present the anthropological characteristics of the place
or is it consolidated as a gradual non-place? Therefore, this article sought to outline the first
approximations between the categories of anthropological place and non-place and the school.
From an abstract cutout of the Brazilian public school, we determine the central components of
the anthropological place – identity, relational and historical – and we investigate in what
measures the school has been constituted as a place. Advocating the defense that the school as
an anthropological place converges to the fullness of its formative dimension, we diagnose a
permanent game of tension that does not allow for a binomial characterization. In this sense,
we indicate fields of action in which, practiced in the proposed directions, they can favor the
school's identity as an anthropological place.
Keywords: Anthropological place. Non-place. School. Identity
INTRODUCTION
School institutions provide spaces for socialization beyond the family circle, constituting
fundamental relationships that will drive the formative processes of their community and, in
particular, of their students. In general, research in education who turn to the school context as
an object of research rarely have as theme the school as a place. Thus, throughout this article,
we seek to invest our gaze on the school space, not in a quantitative sense, as the relevant
researches that deal with structures, materials, and human resources, but in an anthropological
sense, based on the fundamentals provided by Non-places (1994) by Marc Augé.
Thus, this work addresses the concepts of non-place and place from the books Non-Places:
Introduction to Supermodernity (2009) and the Portuguese version (1994), a work carried out
with an ethnological bias, but with relevant contributions to other areas of science. human rights
in the critical understanding of modernity.
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According to the author, the ethnologist, unlike the local people, has a comprehensive vision,
as he sees in a broad way, analyzing the environment and transcribing it with other perspectives,
seeing a second nature, different from the people who consider the environment as a place. In
this way, the characterization of spaces does not take place from their objective conditions, but
rather from their determinations implied in the relationships with them, in the production of the
constitution of the identity between people and space, through their history.
In the first section of the article, the concepts of place and non-place are presented in contrast,
defending the concept that place has, fundamentally, three dimensions that are inaccessible to
non-place: identity, relationships, and history.
Starting from such categories, the look is focused on the possibilities of being a school to reflect
on its role and possibilities in the characterization of its space as a place.
Finally, the final considerations are presented, which are also initial considerations, in an
attempt to strengthen the following reflection: would contemporary school be a place or a nonplace?
PLACE AND NON-PLACE: AN ANTHROPOLOGICAL CHARACTERIZATION BY
CONTRAST
Marc Augé (2009; 1994), at the beginning of his work, uses his analysis of the indigenous
people to exemplify his concept of place when he talks about the affective relationships of these
peoples with their territories, demonstrating that the relationship Established there, it gives the
subjects their own identity in the interaction with their environment, making it a place. Said
place, which is the space where each person identifies and takes possession of the environment
in a relationship of belonging (feelings)-belonging(person), is also the moment when each one
finds himself, producing his identity shared with others, in an environment in which there are
constructed histories and connections with the teachings of the ancestors and of the culture
itself. When looking inattentively, the non-place resembles the place, however it imprints a
substantial difference since the place is the environment in which people consider part of
themselves because they recognize their identity, relationships, and history there (AUGÉ, 1994,
p.47), while non-place, beyond its architectural wonders, is not capable of establishing such
meanings.
For a space to be considered a place it must have three characteristics: identity, relational and
historical. The set of these characteristics expresses the production of experiences, since,
containing identity and relationship, the anthropological place is also historical. The non-place,
on the other hand, can be embedded in the place, and even remember the place, but it is a space
that does not represent people in their individual or collective identity, but their relationships
occur through the passage that takes place in it. Thus, the non-place brings with it a competition
with the place – “they are rather fugitive polarities” (AUGÉ, 1994, p. 68), since in it are found
artifacts that simulate facts of the past, common histories of the population through
advertisement , posters, means that make people remember their experiences and stories,
reflecting on the present, returning to the past as if it were a place even though it was a nonplace.
In the anthropological sense, space is not a random set of elements; in addition to their physical
determinants, the imperative stems from his relationship with the subjects that inhabit the space.
And, although thinking about the transformations of space by man seems something more
instinctive, the subjects' production also derives from dimensions determined by space.
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Therefore, the space has its sense of identity, providing subjects with the ability to recognize
themselves in it, given that:
[...] the spatial device is at the same time what expresses the group's identity (the origins of the
group are often different, but it is the identity of the place that founds, gathers, and unites it)
and what the group must defend against external and internal threats so that the language of
identity retains a meaning (AUGÉ, 1994, p. 41).
Since “to be born is to be born in a place” (AUGÉ, 1994, p. 47) the production of who we are,
mediated by this place, establishes a connection between us that produces a dialogical
recognition: the encounter with our place of origin is essentially , an encounter with our own
identity, an encounter with him and for him; anyway, the opposite encounter is true, there is no
way to submerge into one's identity without visiting our place.
By characterizing the typical spaces of supermodernity, Augé (1994) observes the depletion of
capacities to establish identity relations. The supranational dimensions and the ethical-aesthetic
omnipresence of the market dimension produce the space not in the encounter with the subject
but, in turn, in its emptying.
The author designates two complementary and at the same time distinct realities that are part
of the non-place (1994, p.87), one of them being the various spaces built for the circulation of
people, such as hotels, bus stations, leisure parks, media transportation, commerce, among
others. And the other reality refers to the relationship that people maintain with these spaces,
always in a solitary tension together with the media, mediated by words and even texts that
characterize the non-place. Augé also explains that supermodernity produces non-places and
conceptualizes that, according to Michel de Certeau (2011; 1990), non-place basically refers to
the absence of place in itself, in the name given to it. As an example, the itinerary of a trip is
mentioned, in which the unknown places traveled until reaching the desired location bear the
name of a non-place during the route, becoming tickets. The author addresses the
itinerary/movement between one place and another as non-place.
If the production relationship between space and the subject is a result of anthropological space,
regardless of the relationship between the subjects who inhabit that space it is also marked by
belonging directions. From the basic characteristics of the hunter-gatherer homo sapiens, who
learned to cooperate with many strangers (HARARI, 2017, p. 47), to the postmodern times that
experience the microelectronic revolution, our deepest bonds are demarcated by the idea of
groups - whether the family, the local community, the country, among others - which, in turn,
are subjects fundamentally marked by their links with the same place. In this way, the relational
dimension of the place is established, in the understanding of the affective, symbolic and
cultural ties that connect people in the same space.
It is observed that place is a space and, at the same time, it is what expresses the identity of the
group. Therefore, non-place is its antithesis, insofar as space, massified and deconstructed of
signs, symbols and historicity that would confer identity between it and its own, ends up being
a space, in the physical sense, but separated from its sense anthropological. A space, like an
airport, although it brings together large human collectives, does not establish any form of
permanent links between them, consolidating a multitude of lonely subjects.
Marc Augé (1994, p. 96) explains that the non-place provides, in the present, the meeting of
oneself, it is a moment when the individual, even being surrounded by other people, for not
keeping bonds that produce meanings and connections, can be alone.
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In contrast to places, which are organically constituted within human relationships and as an
expression of a culture, non-places are thought of according to the public that frequents them,
and from such determination their minutiae are engendered: colors, the ambient sound, the
disposition, among others, everything is designed for the execution of an economic objective.
No wonder such spaces are markedly demarcated by the media and advertising, among other
examples of the same nature.
Still arguing about non-place, Augé ponders two questions: first, the freedom he gives people
from their usual determinations, as if it were a place to escape places, rest and, sometimes, even
reflect on everything, including about themselves own. According to the author, the space of
non-place does not have its own identity, but rather solitude and similarity, in addition to not
giving space to history. The author refers to non-place as a tangle in the midst of place.
Finally, Augé demarcates the anthropological place by its historical dimension: “Identity and
relationship are at the heart of all spatial devices classically studied by anthropology. History
too. Because all relationships inscribed in space are also inscribed in duration” (AUGÉ, 1994,
p. 51).
As space constitutes senses of identity with the subject and expresses relationships that
amalgamate people dispersed in cohesive collectives, such encounters – with oneself and with
others – are expressed in space and time. Par excellence, such correlation allows for senses of
ancestry, in the understanding of the connections between those who inhabit the place today
and those who preceded us and allows for the sense of continuity and legacy in the generations
that will succeed the practitioners of the space.
The historical character becomes weakened in the dimension of non-place, in view of the
impermanence of identity and relational relationships. Its space of delinearities and ruptures,
gives an air of similarity that communicates to everyone and to no one: although, for example,
many can recognize the logo of a worldwide fast-food chain, none of us connect to it with senses
of identity and collectivity that allowed us to establish historical foundations.
In relation to the environments considered places, there are also the places of memory, these
live undergoing modifications according to the learning that people acquire throughout their
lives. Memory is of paramount importance in the life of each individual, according to Augé
(1994, p. 49) “Spectators of themselves, tourists from the intimate, could not impute to nostalgia
or fantasies of memory the changes objectively witnessed by the space in which they continue
to live and that is no longer the place where they used to live”, that is, the memories of the lived
experiences of each person remain, however the experiences change and the concepts acquired
over time are also likely to be re-signified.
Differently from the places where the memory places are found, in the non-places, in turn, there
are imaginary forms, but with the focus always on the real. According to Augé (1994, p.88),
the real non-places of supermodernity are “[...] those we borrow when we drive on the highway,
shop at the supermarket or wait at an airport for the next flight to London or Marseilles, have
this in particular ...”.
According to Marc Augé (1994, p. 74), non-place exists in a connection with place, and never
as a pure form, places are formed in it and relationships are constituted, places and non-places
intertwine, both being necessary in people's lives. Says the anthropologist (1994, p.74): “[...]
there is evidently the non-place as the place, it never exists in a pure form, places are
recomposed in it, relationships are reconstituted in it.”. According to Michel de Certeau (1992;
2011), what distinguishes both is space, which means “a practiced place”.
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Marc Augé (1994, p.77), further clarifies that the term space is more abstract than the term
place and places and non-places happen in spaces, making it clear that there are still several
types of spaces, the air (which designates a part of the atmosphere), the European judiciary
(which implies the notion of border) and the advertising space (which is the media and the
advertisements broadcast in it).
From the characterizations of what determines a place, in the anthropological sense, the
following reflection is elaborated: is the contemporary school a non-place?
SCHOOLS AND THEIR (NON)-PLACES
As already seen, the idea of place is based on anthropological relations that, in addition to
physical characteristics, imprint three fundamental characteristics on the relationship between
people and space: the identity character, the relational character and the historical character.
Although in the anthropological sense, such separation is impossible, in the theoretical scope
and as a methodological exercise of analysis, this article will provide its reflections based on
the sequence of these categories.
Regarding space, Marc Augé (1994, p. 75) mentions Michel de Certeau indicating that the
practice of space is to repeat the childhood experience. This, in turn, is the first trip we make,
walking is the first practice of space and the mirror the first identification of our own image,
the whole story goes back to childhood. Everything in our life is a passage, we are in constant
learning.
Also in the explanation about space, Augé (1994, p. 81) makes the case explicit for the traveler,
the author states that for this space would be the archetype of non-place, as in this space the
experience of the anthropological place is joined which is the identity and historical place, with
the non-place, which is the journey's path, with its loneliness, providing reflections, thoughts
about its identity, its family, its history, among others. However, at the end of the journey, he
brings Augé (2009), that “The memorable place where the pilgrimage ends is, by definition,
overloaded with meaning”. The meaning that is sought there is valid for today, as it was for
yesterday, for every pilgrim. The itinerary that leads to it, marked by stages and strengths,
composes with it a one-way place, that is, not only the arrival at the destination, but the
experiences lived up to it will join together in the construction of a place.
The ethnologist Augé (1994, p.90), cites two opposite non-places, placing one as the road route
and the other the railway route, since the entire route can be seen on the road, being able to
observe the signs of the road, at the traffic lights, the movement on the street, etc. Differently
is the railway route, in which the train runs quickly along the tracks, not allowing travelers a
view of the environment that surrounds it, in addition to passing through non-busy places such
as lanes of walled houses, among others, at times also with low flow of people. There can be
different types of non-places as there are no unique features in them.
According to Marc Augé (1994, p.97), in a non-place, there can be a paradox of non-place being
the only “known place”. An example might be the airport, since a person is in an unknown city,
the airport will be a "known place", as they already have the knowledge about the style and
function of this environment, since everyone has the same occupation. The same situation
happens to the individual when passing in front of a school, as he knows that all school
institutions are places where students attend to study, whether at any stage of teaching the
intention of teaching and learning will be the same.
Thinking about the constitution of a school, from its architecture, is the first possibility of
characterizing a specific meaning for that school group.
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The expression that arises from the lines, colors and layouts of a building denote and produce
meanings and, as such, should not be underestimated. In this sense, the idea is advocated that
the school community should, whenever possible, conceive the school in its materiality in a
plural and democratic way, expressing its meanings, favoring its relationships, and making
history.
Remember that history, in turn, is one of the characteristics that underlie the anthropological
place. Regarding the school, it is important to think about whether or not it provides the meeting
of the target audience, that is, its students with their own history, providing reflections and links
arising from the contact between the current and the past. Returning to the school, it is clear
that it works history, as a science, on a daily basis, which can be directly, for example, the
practices that many have, such as: singing the national anthem, raising the flag, civic parades ,
lines to enter the room and to go to the playground; or even, indirectly, for example: in the
classroom, through the teacher's consideration of all the knowledge that students have acquired
during their lives and are exposed in class.
It is also interesting to question whether the community is inside or outside the school, whether
the school institution is seen by its collective as a place or a non-place, (taking into account that
the place needs to have an identity and relationship with the people who attend it) , to analyze
whether the school involves it pedagogically or not, this being a factor that depends on each
institution individually in their actions of involvement.
It can be said that the school institution is an environment that promotes the resignification of
concepts learned over time, as students, upon entering, bring with them a whole bag of
internalized knowledge learned from birth. The teacher must take all this into account in class,
always starting from the knowledge that the students already have and presenting other points
of view when possible, making them reflect on what they know and be critical. In this sense, a
school culture that considers, recognizes, and values the history of the other, creates identity
relationships with and among its subjects.
Author Marc Augé says that while the “anthropological place”, constituted through the identity
of both, it is the non-place that creates the sharing of the shared identity of passengers, clientele,
drivers, among others. And yet, that in the non-place, the Duty-free often happens, where in the
non-place one needs the passport or the documental identity of the people present there.
According to Augé (1994, p.93), the use of non-place often also has a contractual relationship,
and this is related to the person's individual identity. As an example mentioned in the contract
with the individual relationship of the person, an individual at an airport is mentioned, who to
access the departure lounges needs, in addition to a boarding visa, some identification
document. Also, a person who is going to pay for a supermarket with a check or a bank card,
as mentioned by Augé (1994, p.94) needs to present an identity document, among others. The
author reports that it is not possible to have individualization without identity control.
The forms of control, as described, result from the original split between space and the subject:
the traveler does not belong to the airport, as well as the consumer to the supermarket. Its
fleeting transience is, therefore, mediated by the need for identification. Thus, it is understood
that the forms of recognition and control of individuals used by the school can confer a kind of
dehumanization that fades the singularities of the subjects. The more a student is considered a
number, the closer the school is to a non-place, as belonging to space demands less massive
forms of relationship and regulation.
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In the world we live in, the total connection of supermodernity is with non-places, those in
which the coexistence of individualities is found, always having a specific place such as shop
windows, posters, among others. These spaces are moved by many people, but these are only
identified and socialized on entry and exit. The difference between modernity and
supermodernity is that in supermodernity everything is mixed and, in modernity, history is
made of (old) as local particularisms, providing greater individualism in space. That is, in
supermodernity, the present and the past are found, historical facts all mixed up, diverse
advertisements without selectivity, a whirlwind of information leaving people without focus,
whereas in modernity, history is developed in each location according to its history particular,
having a greater individualism, unless this place is a museum.
Often, in schools, practices such as the disposal of industrialized ornaments are observed which,
although more organic and well finished, do not produce weight or meaning for the school
community. Thus, we can see the need to look carefully at what makes up the school
environment: are the posters made by the students? Are green spaces used in teaching practices?
Are everyday records accessible and plentiful?
The writer Marc Augé mentions that even though we are in supermodernity, bearing in mind
the frequency always in non-places, the place always remains in us, as the non-place has an
entire ancient trajectory in its history, which consequently makes it memories of place. The
non-place of individuals is the space where the person frees himself from his daily ruled world,
being, in the case of school, the classroom.
Marc Augé (1994, p.105) concludes by raising the issue that in the existence independently
between places and non-places, there will always be a policy aimed at consumption. Turning to
the school institution, one can see the present consumption embedded in the school in its spaces,
places, and non-places, through, for example, workers who sell snacks and sweets, at the
entrance, at the break and at the exit of students, at the reproduction of the distortion of the
original meanings of religious festivities or in the differences that may arise in the relationship
between people, based on their consumption pattern.
FINAL CONSIDERATIONS
As can be seen, the school is an environment that can be characterized as a place or a non-place,
but also and, mainly, the possibilities of coexistence of these two states must be considered, in
each dimension, since, as Augé (2009) “[...] in the same place distinct and singular elements
can coexist, without a doubt, but this does not mean that we forbid ourselves to think neither
about the relationships, nor about the shared identity that gives them the occupation of the
common place. ” In this sense, the school can be seen as a space that contains the dimensions
that refer to it as a place and also others that, at the same time, designate it as a non-place, as
there are spaces through which students and the school community transit without having
nothing that represents them in their identity, making a space alien to them, being only public
spaces where people walk, such as the school yard, the corridors and the routes of each one to
the school institution, and there are also places that express the identity of them as already
commented.
In the case of the school institution, it can be considered a non-place when it empties the sense
of identity between itself and its community.
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However, when it involves the presence of the public that attends it (students, teachers,
educational managers, technicians and other school workers) producing meanings and
expressing the identity of each one, the school can become a place; for example, if the teacher
carries out activities with the students which they produce and paste on the classroom walls,
their productions that environment becomes a place for the students, due to the individual
achievement of each one in the environment, expressing the identity and the roots of each one,
the same thing can occur in paintings made with these students on the school wall, and other
types of activities that can turn the environment into a place.
We understand, first, that such determinations are not demarcated by a binary view, which
would allow a determined and closed diagnosis. The complexity of the school reality is beyond
the simplisms that opposing concepts can evoke. Thus, finally, we observe that such an answer
is not found in the determination, given that the school, especially in its anthropological
dimension, is a space under constant construction. The school must be thought of based on its
becoming and its possibilities, producing the incessant and tireless longing to constitute itself
as a place.
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COLOUR THEORY: THE ART OF LIPSTICK AND HOW MOTION PICTURES
PROJECT THE LIP SHADE OF ITS FEMALE STARS
Assist. Prof. Haris Hasan
Delhi School of Journalism, University of Delhi
ABSTRACT
The cinematic apparatus delves into numerous variables to project visual semiotics on screen.
One of the important aspects in this semiotic analysis is how facial expressions play a vital part
in creating some meaning to the story telling. Within the facial expressions the focus is on the
eyes and lips. Also because through them communication in verbal and non verbal form
transcends. The lips and their portrayal in photography and motion pictures is of prime
importance to understand visual communication. The female lips in arts and communication is
an area of study which needs attention as it can aid in Cinema studies, gender studies with their
subsets of representation of females in media. The lips painted in colours and fashion art have
in them the finer details of visual semiotics. The research paper is in the form of a visual essay
and it is an attempt to bring to the larger discourse the visual communication aspect of lip shade
color in female actors over the time. The aspects of color theory and how motion pictures project
the lip color of the female actors in cinema.
Keywords: Lip Shade, Cinema, Color, Semiotic, Feminism
Introduction
With colors you can set a mood, attract attention, or make a statement. There is psychology
behind colors—they tell stories. By selecting the right color scheme, you can create an
ambiance of elegance, warmth or tranquility, or you can convey an image of playful
youthfulness. Cinema and makeup have an innate bond which dates back to the advent of the
motion pictures. Cinema has been deeply influenced by the painting and art movements and the
photography practices. One of the most striking emphasizing features in any character is the
face and more so the facial features. The motion pictures since the inception of photography art
and projecting the moving images on screen has looked for techniques in subject placements.
This technique relied on the verbal and non verbal communication that can fit into the larger
communication of the cinematic medium. There have been historic taboos when it comes to
discussing the female body. The makeup art also flourished during the expressionist movement
in Germany. The German expression cinema with a keen eye on themes and expressionist
narrative allowed facial expressions to depict the inner turmoil of characters. Contrast of black
and white was visible when black lips and black Kohled eyes were contrasting features in an
otherwise brightly lit face. Film noir, as an innovative torch bearer to expressionist cinema
experimented with the femme fatale characters in a number of interesting depictions. The make
up art created an enchanting appeal within the contrasting dichotomy of black and white. The
lips would inevitably be seen on screen in black, but the appeal it created was enough to
transform the starlets into demi- goddesses and enchantresses of another world. Stringent
censorship laws of the past often bypassed the issues of discourse over the female body and its
portrayal in mass mediated forms. Projecting the facial expression and more so the visual
meaning, as communicated by lips in art form is one of the basic visual semiotic techniques
which needs a scholarly study within cinema studies and beyond.
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Summary
When Mae Murray1 died in 1965, just a couple of months shy of her 80th birthday, there were
still many people around who had seen her in movies with titles like “The Delicious Little
Devil” and “The Gilded Lily,” and probably even a few very-old-timers who had seen her
perform in the Ziegfeld Follies. But today, except for a few devotees of silent movies such as
Michael G. Ankerich, there aren’t many who could tell you with any confidence who she was
and what she starred in. The unusual shape of Mae Murray's mouth crafted an image for her.
By 1917, Mae’s bee-stung lips (Fig.01) were being compared to Douglas Fairbanks’s smile,
Ethel Barrymore’s poise, and Maude Adams’s wistfulness.

Fig.01
Film makeup must look natural and appropriate when magnified on the big screen. It must also
be durable enough to survive multiple takes and reproducible in case retakes are needed at a
later time.

Fig.02
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Fig.03

Fig.04

Fig.05

Eyes and lips (Vivein Leigh as Scarlet O' Hara in Gone with the Wind) (Fig.02) of characters
through their dominant role in the art of facial expressions have played an important part in non
verbal communication. We are talking upon the shades of lip color over the years in Indian
cinema and the connotations that go with them. Female characters are often sexualized through
the lipstick shade they carry. Mani Ratnam’s Raavanan is where the sensuality, purity and
womaniness is used to perfection (Fig.05). The film is known for some breathtaking visual
aesthetics (Fig.03). A subliminal take on stockholm syndrome(feelings of trust or affection felt
in many cases of kidnapping or hostage-taking by a victim towards a captor) Raavanan through
the lenses of Santosh Sivan(ASC) captures the facial expression with a dominant focus on lips
of the unfateful leading lady caught in a crisis of choices(Fig.04).The striking features of former
miss world(1994) Aishwarya Rai in a well crafted makeup art fits in the cinematic apparatus of
what is the depiction of Goddess Sita in the hindu epic ramayana.
Nude lips in the 70‘s, a phenomenon with sharmila tagore and Satyajit Ray films' female leads
sporting the shades. Red and dark color shades were immortalized by Madhubala, shyama,
Meena Kumari and Nargis. Saheb Biwi Aur Ghulam (Fig.06) and Mughl-E-Azam used dark
lipstick shade to depict the sensuality and rebelness of the female characters coupled with
suffagate movements around the globe (Nargis in Bewafa) (Fig.07). Though the 1950s was in
many ways a period of conformity with traditional gender roles, it was also a decade of change,
when discontent with the status quo was emerging.
Popular culture and the mass media reinforced messages about traditional gender roles,
consumer culture, and the Cold War ideal of domesticity, but the reality of women’s lives did
not always reflect these ideals. Moreover, the 1950s witnessed significant changes in patterns
of sexual behavior, which would ultimately lead to the “sexual revolution” of the 1960s.7

Fig.06

Fig.07
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Fig.08

Fig.09

Nargis was a free spirited woman in most of her films. even the rustic Mother India had nargis
in red shades when she was a bride(Fig.08) , when her husband met with an unfortunate accident
in the fields, left the family abandoned, never to return.Radha Nargis character in Mother India
and her lips bore a deserted look devoid of vigour(Fig.09). Nargis often played characters which
were ahead of their times and her screen persona of a progressive woman was constructed on
visible makeup semiotics.

Fig.10

Fig.11

The lipstick shades used in Guide are pinkish and vibrant- Rosy the female protagonist is a
rebel of her times, a caged bird who is set free under the tutelage of Raju(Fig.10). How Waheeda
Rehman undones her makeup in the final scenes in a drenchful drought on her way to the
Temple, where Raju the saint, a beacon of hope to the villagers cursed by the wrath of the rain
gods, is residing, is interesting to see. How her female charms are undone by the Godly spiritual
quest of fasting Raju (Fig.11). We have a reversal of sorts of the Menaka- Vishwamitra saga.
Waheeda Rehman was definitely an epitome of grace with her sense of makeup style which
gave a new dimension to the femininity of pink color.
Madhubala as the doomed courtesan in Mughal-e-Azam is shown in vibrant lip colors (Fig.12)
and her sorrowful time in the dungeons is a contrast of utmost polarity (Fig.13). She in the final
scenes of attaining immortality is brought back with the same vibrant colours but a bit subtle
than in the initial frames of the film (Fig.14). That sculpted face needed no make-up but the
crimson lip colour she wore seen in some famously shot scenes was more than just make-up.
There was a woman who was celebrating her sense of being and how she wanted to be seen and
understood. Her screen persona overshadows the magnanimity of the medium in itself.
Madhubala was a makeup artist’s delight with her flawless face and expressions often getting
highlighted due to gentle makeup brushes on her face.
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Fig.12

Fig.13

Fig.14

In the early 1970s, deep fruit colours like plums, mulberry and cranberry were popular. Pastels
like peach, raspberry and pinks were worn throughout the decade – part of the more natural
look. Sharmila tagore is an interesting case study in this decade with her nude lips(Fig.17) and
made them hugely successful(The chance resemblace with Katharine Ross style cannot be ruled
out who made the nude lips look popular in The Graduate and Butch Cassidy and the Sundance
Kid(Fig.18)) She represented a feminist force of sorts in such appaerances. Her sex worker part
in Mausam(Fig.15) is suggestive where as her playing a prostitute with a heart of gold in Amar
Prem is interestingly subtle(Fig.16).

Fig.15

Fig.16

Fig.17

Fig.18

Fig.19

Fig.20
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While the Zeenat Amans and the Parveen Babis wooed the audience with their Western appeal,
it was Rekha’s ethnic taste that appealed to the audience big time (Fig.19). Kanjeevaram sarees,
red bindi between the eyebrows, chunky gold glitter and bold red lips (Fig.20) defined her on
screen. The visual representation of her facial expressions relied heavily on lip color (Fig.21).

Fig.22
Parveen Babi was the original glamour girl of Bollywood, with beautiful long tresses, sensuous
lips Fig.22. Parveen Babi together with Rekha brought a fashion revolution in India through
cinema. They were ready to experiment and the often bold screen portrayals brought a
progressive discourse on feminism within the households. The sex appeal of the two leading
ladies of hindi cinema relied heavily on their sensuously painted fuller lips.

Fig.23

Fig.24

One can hardly think of a character who has made such an incredible entrance in a movie as
Uma Thurman as Mrs. Mia Wallace in the cult classic Pulp Fiction2. That moment was so huge
for her that it also caused her lipstick and nail polish to set off a trend of vampy lips. She wanted
to dance, and she wanted to win and win she did (Fig.23). Deepika Padukone in Cocktail and
Tamasha comes close to this representation in Bollywood (Fig.24). The image created thus
resulted in Deepika Padukone often typecast as a rebel with a golden heart.
In this modern re-telling of the classic Dickens' novel (Great Expectations (1998)), Gwyneth
Paltrow's brown lipstick steals the show. She inspires Finn (Pip in the original novel) to make
something of himself (Fig.26). Katrina Kaif in Bollywood adaptation of the Great Expectations,
Fitoor, experimented with a variety of Lipstick shades. Estella on which Firdous was modelled
was a sensuous enchantress, a heart breaking machine manufactured by begüm (Fig.25). Her
Lipstick shades are vibrant and mysterious at the same time. (Fig.27)
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Fig.25

Fig.26

Fig.27

To some she’s the epitome of Bollywood beauty and to others, she’s the quintessential woman
of grace. Everyone knows she’s still got it, but there’s nothing like going through her best work
from the ’80s and ’90s.The Retro Pink Pout Madhuri Dixit made famous highly complimented
her million dollar smile. For women who are bubbly and energetic, hot pink is the perfect shade.
Women who go for this fun color tend to exude a sense of playfulness that matches their high
energy level and subtly hints at their mischievous side.Madhuri was a quintessential
mischievous girl Khalnayak(Fig.30). Juhi Chawla in her mischievous persona also vouched for
the pink shade Darr(Fig.28). Sridevi in her pouty avatats was a sex symbol of unmatched
acumen , her films saw her in heavy makeups often gaudy lipcolor Mr.India.Fig.29

Fig.28

Fig.29

Fig.30

Fig.31

Fig.32

Fig.33

kareena kapoor in her debut Refugee is doing a minimalist makeup in a Rustic Border village
saga of lovers torn apart(Fig.31) - She is seen in Chameli portraying a stranded
prostitute(Fig.32) and in Asoka a warrior princess Kaurwaki, of the doomed Kalinga
empire(Fig.33). The lip shade in all her films compliments the character she portrays. Red as a
symbolic colour for lust, power and sensuality has been used to bring upon the male gaze to its
maximum effect.
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The lip shade Alia Bhatt carried in Gully Boy is a light shade full of composure (Fig.34). Her
lip shade allowed her to be steadfast and progressive on way to chalk her own way in a society
dictated by rules and norms. Alia Bhatt (Safina Firdausi in Gully Boy) is a refreshing portrayal
of muslim women in Indian cinema. She is fiery and possessive yet at the same time is also
guided by her intellect. Her Lip color successfully constructed an embodiment of a strong
willed girl where gaudiness is subsided to a more determinant minimalist getup.(Fig.35)

Fig.34

Fig.36

Fig.35

Fig.37

Fig.38

The long Persian tradition of art and poetry has perhaps informed Iran's passion for film; in
1995, Werner Herzog declared, "What I say tonight will be a banality in the future: The greatest
films of the world today are being made in Iran.".There are 37 rules, laid out in 1983, 1993, and
1996 laws, detailing the ideas and images banned from movies3. Many pertain to women: no
close-ups of their faces, no makeup, no exposed necklines. Yet Iranian Filmmakers find ways
to construct feminine visual narratives, subtle yet very powerful. In About Elly(2009) by
Asghar Farhadi women doning a particular lip color fig.36 Fig.37 Fig.38 reveals much about
their place in the narrative. One of the best examples of infusing Conflict in a screenplay, About
Elly throws many obstacles into the equation, verbally and non verbally both highlighting the
visible lip movement to perfection.
The makeup the Geishas wear early in this movie is less traditional and more modern so that it
translates to a more modern audience; a Geisha of the time rarely ever fully painted her lips,
and would either paint the bottom lip, just the top, or partially the center of both. The full
painting of lips did not come until after the forties and the fifties, with the increase of Western
culture and style. Memoirs of a Geisha(2005) in her principal character Sayuri, is an epitome
of constructed beauty, her lips coated in mysterious vibrant red lipcolor(Fig.39). Sayuri’s
translucent blue-grey eyes lead many to believe that she has a lot of water in her personality4.
Her eyes also represent her honest and truthful nature, which contrasts with the artificial and
deceptive world of the geisha.
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The first-year maiko(apprentice geisha) will only paint their bottom lip as a sign of their
immaturity, while maiko from their second year onward and all geisha will paint both lips. They
will paint their lips slightly smaller than their actual lips to make them look cute and more like
flower petals.

Fig.39
Wong Kar Wai’s In the Mood for Love is a visual splendour, a ravishing cinematic exploration
of unrequited love and quiet passion, depicting sensuality through music, light, colour and space
alone7. Every decor element is part of a sublime colour scheme that adds depth and visual
sensibility which includes Su Li-zhen (Mrs. Chan) lip shades (Fig.40). There’s this melancholic,
dream-like beauty hovering over In the Mood for Love; the way it evokes the essence of
romantic love, while keeping everything wonderfully ambiguous makes the film one of its kind.

Fig.40
Conclusion
Lipstick in particular, especially bright and dark shades, draws a lot of attention to the mouth
and in turn gives the woman's overall appearance a sense of heightened sexuality and
"promiscuity". Bright red lipstick is often associated with sexuality, but also with strength,
which together can be very intimidating, to men and other women. A woman that is comfortable
with her sexuality, but also confident that she is intelligent and strong, can be emotionally
threatening to both genders5.
Customarily, the color red is used to evoke sexual and erotic feelings simply because it goes
back to our rudimentary physiological elements. We, as animals, see red as a symbol of health,
blood, life, fertility, procreation, etc. The color demands attention. It is very active and
stimulating to the eye. In literature and film, we know that it is the indicative color of things
both negative and positive. Perhaps anger, sin, danger, violence, and murder, or differently love,
bravery, passion, sacrifice etc6.
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Most actresses in the movie use nude lipsticks. Today the new technique is color fusion which
is a combination of plump lipstick and lip gloss. The maximum number of actresses likes this
color with a perfect matte finish.
Makeup as a whole is not a new invention. Women have been decorating and painting their
faces forever, but red lipstick used to be seen as a sign of sexual looseness or prostitution. The
representation changed for the positive after the suffragettes took their stand and reclaimed the
color as a symbol of strength. For me, and hopefully many other women, red lipstick is not
about hyper-sexuality, but rather empowerment.
Rosie the Riveter, with her red lips(Fig.41) and red polka dot headband, is a fantastic cultural
icon exemplifying the drastic change in politics and economics and empowerment that came
for women after the second World War.

Fig.41
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THOUGHT ON MOSQUE ARCHITECTURE THROUGH 21st CENTURY MOSQUES
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ABSTRACT
Although the religion of Islam does not specify a specific place or formation requirement in
order to fulfill the function of worship, the most important building type that represents this
religion is mosques. Over time, there have been many architectural changes from the first
mosque structure to the present day. Different geographies has different vegetation, material,
culture, climate and local characteristics causes changes. When we look at the mosque
architecture until today, it is seen that buildings with similar architectural plans and forms,
which refer to traditional designs, were built. However, although they are in the minority, there
are also contemporary mosque structures where different formal interpretations are sought.
Whether the formal interpretations that emerged at this point are related to the periods of the
Islamic thought history is a different evaluation pillar of the subject. In order to analyze mosque
architecture correctly, it is necessary to first understand the Islamic world and culture. The
research question of this study is how the modern pursuits in Islamic thought, which emerged
especially with the 20th century, changed the classical style in mosque architecture. In the
study, the search period in Islamic thought was examined through examples of 20th and 21st
century mosque architecture. The aim of this study is to determine to what extent the change in
the period of pursuits is reflected in the mosque architecture and to what extent traditionality is
effective in the mosque designs made in this period.In line with the purpose, the interpretations
of the stereotypical architectural elements, which give identity to mosques and are unique to
mosque structures, in contemporary mosque designs have been analyzed through tables. The
whole of the study was created from mosques in Muslim or non-Muslim countries in different
parts of the world, built after 2000 and thought to have a contrary design understanding, within
the scope of criterion sampling method. As a method, data collection and tracing methods from
qualitative research methods were used. In the light of the data obtained, it has been seen that
although the mosques are influenced by the past periods both in terms of philosophy and
architecture, they are open to development with their ability to reinterpret. From this, it is
concluded that it is not possible to consider architectural works independently from the history
of thought.
Keywords: Mosque, top cover, search period, traditional, modern
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İSLAM DÜŞÜNCESİNDEKİ ARAYIŞLAR DÖNEMİNİN CAMİ MİMARİSİNE
ETKİLERİNİN 21.YY CAMİLERİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ
ÖZET
İslam dini, ibadet işlevinin yerine getirilebilmesi için belli bir mekân ya da biçimleniş
gereksinimi belirtmese de bu dini temsil eden en önemli yapı tipi camilerdir. Zaman içerisinde
ilk cami yapısından günümüze kadar mimari anlamda birçok değişim yaşanmıştır. Farklı
coğrafyaların; farklı bitki örtüsü, malzeme, kültür, iklim ve yerel özelliklere sahip olması
yaşanan değişimlere neden olmaktadır. Günümüze kadar ki cami mimarisine baktığımızda ise
geleneksel tasarımlara atıf yapan benzer mimari plan ve biçime sahip yapıların inşa edildiği
görülmektedir. Fakat bununla birlikte azınlıkta kalmalarına rağmen farklı biçimsel yorumların
arandığı çağdaş cami yapılarına da rastlanılmaktadır. Bu noktada ortaya çıkan biçimsel
yorumların, içinde bulunulan İslam düşünce tarihinin dönemleri ile ilişkili olup olmadığı
konunun farklı bir değerlendirilme ayağıdır. Cami mimarisinin doğru bir biçimde
incelenebilmesi için öncelikle İslam dünyasının ve kültürünün anlaşılması şarttır. Özellikle 20.
yüzyıl ile beraber kendini gösteren İslam düşüncesindeki modern arayışların, cami
mimarisindeki klasik üslubu ne yönde değiştirdiği ise bu çalışmanın araştırma sorusudur.
Çalışmada İslam düşüncesindeki arayışlar döneminin 20. ve 21. Yüzyıl Cami mimarisi
örnekleri üzerinden incelemesi yapılmıştır. Bu incelemede amaç; arayışlar dönemindeki
değişimin cami mimarisine ne derece yansıdığını ve bu dönemde yapılan cami tasarımlarında
gelenekselliğin ne derece etkin olduğunu tespit etmektir. Amaç doğrultusunda camilere kimlik
kazandıran ve cami yapılarına özgü olduğu kalıplaşmış mimari elemanların sahip oldukları
özelliklerin, çağdaş cami tasarımlarındaki yorumlanışları tablolar aracılığı ile analiz edilmiştir.
Çalışmanın evreni, ölçüt örnekleme yöntemi kapsamında dünyanın farklı yerlerinde bulunan
Müslüman ya da Gayri Müslim ülkelerdeki 2000 yılı sonrası yapılmış ve aykırı bir tasarım
anlayışına sahip olduğu düşünülen camilerden oluşturulmuştur. Yöntem olarak da nitel
araştırma yöntemlerinden veri toplama ve iz sürme metotları kullanılmıştır. Elde edilen veriler
ışığında camilerin gerek felsefe olarak gerek mimari olarak geçmiş dönemlerden etkilense de
yeniden yorumlama kabiliyetiyle gelişime açık olduğu görülmüştür. Buradan da mimari
eserlerin düşünce tarihinden bağımsız düşünülmelerinin mümkün olmadığı sonucu
çıkarılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Cami, üst örtü, arayışlar dönemi, geleneksel, modern
INTRODUCTION
The most important structure of Islamic architecture, due to both its worship and political and
symbolic features, is the mosque structures. In order to analyze mosque architecture correctly,
we must first understand the Islamic world and culture. It has spread to a wide geography that
includes different civilizations, races and climates from many regions within the Islamic
culture. Islamic philosophy, which has created a unique language in this diversity, has also been
able to create a unique architectural form in this region. Although it is difficult to describe these
works, the most important and original products are Islamic places of worship. These structures
adopt a modest, natural and clear style. When we examine the examples of Islamic architecture,
we see that nothing is used more than necessary. Although there are exceptional examples that
disrupt this situation, the simple use of materials and construction technology is seen. In this
direction, mosques are modest places formed by the synthesis of Islamic thought with local
culture.
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Although the religion of Islam does not mention the need for a certain place in the Qur'an in
order to perform the most important worship, prayer, a traditional mosque architecture has
formed in Islamic architecture over the centuries and many architectural elements have been
seen as unchangeable elements of mosque architecture (Akbulut and Erarslan, 2017). Each
society and its artists have handled the mosque space and form within their own understanding,
social and environmental conditions (Oral, 2006). Mosque architecture according to countries
and cultures over time; Although it shows some changes in the context of different cultural
characteristics, cultural interactions, climatic conditions and local material possibilities, in the
function and symbolic uses of mosque architecture; elements such as the dome, minaret,
mihrab, pulpit, lectern and courtyard have not been abandoned (Özçakı, 2018). Although these
elements have largely lost their function in mosque architecture in our age, they have become
formally symbolic elements for traditional mosques. (Eyüpgiller, 2006) The strong design of
the dome, which is seen as a symbol of the universe, continues its indispensable effect today.
Especially in countries that have not completed its development, it is very difficult to put
forward a design that the world will consider, due to the lack of economic and technological
infrastructure. Therefore, tried and successful solutions of tradition are preferred very easily.
Considering this as a temporary solution, it is an acceptable option. However, we should also
know that seeing it as an ideal and unchangeable form is a dead end (Çal, 2016)

Figure 1. Search Period (URL-1)
Mosque architecture, which generally preserved its traditional character despite some
innovations over the centuries, experienced a breaking point with the development of modern
architecture in the 20th century. The Atlas of Islamic thought considers this breaking point as
the search period (URL-1). In this period, Islamic thought interacted with architecture through
mosques. As it can be understood from Figure 1 given above, the search period begins with the
19th century, but does not end with the end of the 20th century, these architectural searches
continue in the 21st century through mosque architecture. With this period, the necessity of
many traditional structural elements in mosque architecture began to be questioned. In this
direction, three different architectural understandings have emerged. The first of these is the
formal construction of traditional mosque architecture with new materials and construction
techniques.
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Second understanding; It is the design of a mosque with a modern style by completely
separating from tradition. The third understanding is the reinterpretation of traditional forms by
combining them with a modern understanding. According to this understanding, traditional
architectural elements are combined with today's technology and modern architecture without
completely erasing traditional elements.
With the advancement of 20th century modern architectural movements, it has been seen that
traditional elements such as domes, minarets and courtyards are not necessary in the historical
development of mosque architecture (Özçakı, 2018). These elements, which emerged out of
necessity in the past, have turned into the symbolic elements of the place of worship in time,
and have gained different formal qualities with the effect of building culture in different
geographies (Sıramkaya et al., 2018). Although there is no imposition in the religion of Islam,
these elements, which have turned into cultural symbols, have begun to be interpreted
differently by some architects. Contemporary mosque experiments that go beyond the
traditional typology have started to be discussed in many Islamic countries in this century
(Akbulut, 2017).
In this context, in this study, the search period in Islamic thought was examined through
examples of 20th and 21st century mosque architecture. The aim of this study is to determine
to what extent the change in the search period is reflected in the mosque architecture and to
what extent traditionality is effective in the mosque designs made in this period. In line with
the purpose, the reflections of architectural elements that give identity to mosques and which
are unique to mosque structures on contemporary mosque designs are tried to be analyzed
through tables.
EXAMINATION OF MOSQUES WITHIN THE SCOPE OF THE STUDY
According to the values determined within the scope of the study; Mosque structures that were
built in Muslim or non-Muslim countries after the year 2000, attracting attention by
differentiating in the region they are located in and thought to have an unconventional design
approach, were included in the study. The structures taken into consideration are listed
chronologically in Table 1 according to the country they are located in and the year of
construction.
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Table 1. Mosque Structures Selected for Evaluation

Building components that play a role in the construction of mosque structures are an issue that
should be given importance in the creation of architectural form. The design parameters of the
mosques determined within the scope of the study; under the parameters of building form,
shaping structure, top cover form, minaret and material, its place in the search period was tried
to be determined. If these parameters are to be detailed; under the title of building form, the
plan type of the mosque structure was analyzed.
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Under the heading of shaping structure, it has been decided whether the formation in the
building is in the mass dimension or in the frontal dimension. Under the title of top cover form,
the existence of the dome element, which has become traditional in mosque structures and is
thought to be a necessity, has been evaluated and it has been determined what kind of cover the
mosques that do not include the dome element use. The same applies to the dome element under
the minaret title. The existence of the minaret element, which is not a necessity, has been
examined and it has been examined whether a traditional or modern style is preferred in the
designs that include the minaret. Finally, under the title of materials, it is mentioned that what
kind of materials predominate in modern mosque structures with the developing technology.
An evaluation table was created in which the selected sample mosques were examined within
the specified parameters. All parameters were examined for all structures one by one. The
criteria of each mosque structure were sought under the parameters in Table 2. The data
obtained from the mosque structures examined within the scope of the study were converted
into numerical-based graphics and evaluations were made on these graphics.
Table 2. Evaluation Chart
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In the examination, when the mosque structures are examined in a large scale, the answer to the
question of whether the formation in the structures is in the mass dimension or in the frontal
dimension is given in Figure 2a. There is a closeness between the two configurations, but it is
seen that the mass formation is more dominant than the frontal formation. This shows that the
façade formation, which we often see in traditional buildings, is beginning to leave its place to
mass formation in modern searches.
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Square/Rectangle

a)

Circular

Polygonal

Free

b)

Figure 2. a) Shaping Structure, b) Building Form
The concept of Tawhid (Unity) is seen in Islamic architecture. The place is approached
holistically. Collective worship is supported, emphasizing an equal, believing society structure
where class differences are eliminated. Excellence is sought as a result of a holistic approach,
without highlighting the building elements. This egalitarian approach is in question in the light
distribution, material use and planning in the space (Arpacıoğlu, 2013: Özçakı, 2018). The fact
that the plan form seen in historical mosques is mostly square and rectangular forms supports
this approach. The examination shows that the egalitarian approach is an important criterion in
today's contemporary mosque designs. Therefore, square and rectangular forms have an
overwhelming advantage over circular, polygonal and free structure forms (Figure 2b). From
here, it can be said that traditional and modern understandings intersect at one point.
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Figure 3. a) Top Cover Form, b) Minaret Form
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The idea of gathering in a single center in Islamic religious places is emphasized and it is
emphasized that there is no difference between all people in the mosque space, where this
emphasis is provided by materials, technology and architectural design. Generally, by using the
dome element, the interior of the building is kept as wide as possible and a place that affects
people is created (Özçakı, 2018). However, today, with modern materials, wide openings can
be passed without the need for a dome. However, the continuation of the use of the dome shows
that this use is not for structural purposes, but rather a symbolic imitation of the traditional
dome element. (Kuban, 2015). Or it can be said that it continues to be used because it
contributes to the formation of a spacious space and creates a collecting effect.
In today's 21st century mosques, in addition to domed forms, there are also top covers that are
handled with a modern style. Among the examples discussed, there are also mosques with flat
roofs, hipped roofs and free-form top covers. Among these forms, the most common type of
covering was the mosques in which the flat roof was used (Figure 3a). It is inevitable to have
such a form in the mosque designs, which are in a modern quest with the 20th century. The
second most preferred form following this form is the domed forms. Although examples of
contemporary mosques with modern traces have increased, there are also mosques in which the
traditional dome element is imitated or interpreted.
When we look at the minaret element; In Islamic architecture, minaret applications built in
different ways in every country or region are seen. Like the dome element, the minaret element
is built in many mosques today in the name of its symbolic values, although it is not a necessity.
However, even if such traditional forms reveal certain feelings, copies of historical mosques
from ancient times will not be a contemporary approach. (Jahic, 2008).
In today's mosque structures, the minaret element is handled in different ways. The minarets,
which have lost their old function with the developing technology and sound systems, are built
because they have a symbolic and functional value. The use of elements such as balconies,
spires and ornament which are unique to the minaret and have lost their function today, can be
seen as an imitation of the traditional. In the examination, it was examined what kind of style
the minarets built in the selected examples were handled. Looking at the data obtained, it is
seen that the minarets built in modern form outweigh those built in traditional form (Figure 3b).
It is understood from this that contemporary mosque designs do not include architectural
elements that are not used by considering their functionality.
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In Islamic architecture, buildings were built with the resources of local resources. Unnecessary
materials were not used and the material was approached with a simple and understated
understanding. The same is true for mosque structures built today. Unlike traditional mosque
structures, the interior and exterior reliefs and decorations in modern structures are kept as
simple as possible.
In the period until the 19th century, when the possibilities of use were limited, the material was,
in a way, the element that established the structure and enabled the structure to reach a certain
form (Eriç, 2011). Since there are different material options according to different climates and
regions in Islamic countries, there is a diversity in materials in mosque architecture.
Within the scope of the research, the technology and materials used in the design of the
contemporary mosque are the same in all mosques. The main material used in the construction
of the researched mosques is reinforced concrete (Figure 4). The material that follows this result
is glass.
CONCLUSION
Mosques are structures that reflect Islamic philosophy and thought, give social and cultural
messages, and are a means of promoting worship by emphasizing spirituality. From the first
mosques built in Islamic history to the present day, mosque architecture has shown a constant
change and development. Although a certain typology and formation has not been defined in
Islam for mosque architecture, many architectural elements such as domes, minarets and
courtyards have been included in the design of mosques in the historical process. This typology,
which has survived with social acceptances, has begun to be questioned with the understanding
of modern architecture that emerged at the beginning of the 20th century and has led to the
emergence of the period of searches according to the definition in the Atlas of Islamic Thought.
In this period, with the effect of emerging modernism, mosque designs in different forms and
styles started to exist, and the number of examples that went beyond traditional forms increased.
Today, it has been understood that the mosque structure is not an architectural product
consisting of unchangeable elements, and the elements that are thought to be necessary have
begun to be questioned again.
As a result of the analyzes made on the mosques, which are distributed throughout the world
and are thought to have a contradictory design, it is seen that the first items that come to mind
when mosque architecture is mentioned are continued to be built with a symbolic concern, and
even it is not preferred at all in some mosque structures. If it is to be detailed, it has been seen
that the building elements such as domes and minarets, which are thought to be necessary to be
built, are not used, and if they are used, they are designed with a modern approach. In particular,
the dome element has left its place to flat roofs that can pass wide openings with the developing
technology. When looking at mosque structures on a general scale, traditional mosque
structures that show mobility on the facade have gained mass mobility in today's mosque
structures. Again with the developing technology and materials, reinforced concrete mosque
structures have become dominant today. Stone material has been replaced by concrete. When
the building form is examined, there is an overlap between traditional and modern. In
accordance with the principle of equality, square and rectangular plan types continue to be used
in mosques.
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As a result, while a place of worship is being constructed in today's environment, the design
parameters used in the shaping of the buildings are designed in a way that is functional without
the need for obligatory elements, with modern lines, with new technology and social
acceptances, without imitating the traditional as of the search period. It is thought that this study
will feed the design phase in terms of architectural ethics. In addition, it is aimed that this study
will help future studies on how traditional elements are reflected in mosque structures with
different acceptances and which parameters are taken into account at this point.
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SUFFERINGS OF PEOPLE DISPLACED BY TEHRI DAM
Nikita Dobhal
LLM Research Scholar, Jagran School of Law
ABSTRACT
Tehri Dam project is the world’s fifth and Asia’s largest multi-dimensional dam project. This
project was started by the Government of India in 1969. The construction of Tehri dam was
completed in 2006. Tehri Lake submerged 24 villages and affected 88 villages partially. The
villagers from the affected villages and Town of Tehri were rehabilitated in the new places like
Rishikesh, Dehradun etc. A new town named “New Tehri” was also set up by the government
in Tehri. The people of fully affected and partially affected villages experienced many troubles
and miseries after the submergence of villages of Tehri. Most of the displaced families did not
receive proper compensation awarded by the government due to corruption. Displaced families
are not able to exercise their voting rights in the areas of resettlement. They are not even given
the proper land titles from such a long time of resettlement. Most of the displaced people are
not able to avail the benefits of government schemes. The villagers of nearby the Tehri lake
have lost the basic facility of road connectivity after the construction of the dam.
Keywords: Tehri, Tehri Lake, Tehri Dam, New Tehri
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INQUIRING THE IMPACTS OF COVID-19 ON THE PRODUCTION OF SPEECH
SOUNDS: A CASE STUDY OF ADJARRA UNIVERSITY CENTER
Amadou SALAMI
Department of English, Faculty of Letters, Languages, Arts and Communications (FLLAC)
Université d’Abomey-Calavi (UAC)
ABSTRACT
This paper investigates the impacts of Covid-19 on the production of speech sounds: a case
study of Adjarra University Center. In other words, it examines teaching and learning processes
of English speech sounds in the context of Covid-19. Through a mixed method, the application
of speech sound production theory to English students wearing a mask, has helped uncover
valuable findings. Indeed, the presence of mask covering both the mouth and the nasal cavity
influences negatively the production of some speech sounds namely bilabial, labiodental,
dental and even nasal speech sounds.
Keywords: Covid-19, speech sounds, bilabial, labiodental, denta
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PUBLIC HYGIENE OF AZERBAIJAN REGION IN QAJAR ERA
Muhammad Ja’far Chamankar
Faculty member of Urmia University History Department; southstar_boy@yahoo.com
Davoud Aslani
M.A. Student of Iran History in Islamic era- Urmia University
ABSTRACT
In Qajar era, Iran Northwest region faced with Russian government , Ottomans and continuous
struggles with Qajar administrators. So, these fights cause to many problems in mentioned
region, but Azerbaijan region reached to scientific advancements more than another regions at
the result of contact with Western cultures and scientific successes were entered Azerbaijan
territory. This subject was very effective in public hygiene. Therefore it was created historical
changes in Azerbaijan people public hygiene and contagious diseases controlling. So, we can
say that rising public hygiene in Azerbaijan cause to development medical science and
advancement of social welfare in mentioned region. Development of public hygiene was faced
with many problems in Azerbaijan and it was one of traditional viewpoint about this subject.
Current study want to reply this question; How was Azerbaijan region public hygiene situation
in Qajar era? This case is presented with main hypothesis that, Azerbaijan reached to scientific
successes specially medical honors junior than another regions according to specific
geographical and strategic position. These conditions cause to rising public hygiene in
Azerbaijan society, but there were many problems or barriers.
Current study methodology is descriptive-analytical and we investigated and analyzed subjects
with writing main concepts by gathering topics.
Keywords: Azerbaijan, Public hygiene, Medical science

1225

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES & HUMANITIES
18-19 Sep, 2021
MUŞ-TURKEY
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https://www.ispecongress.org/
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

PÉRIURBANISATION DANS L’ARRONDISSEMENT DE GLO-DJIGBÉ :
DETERMINANTS ET MANIFESTATIONS
Pamphile HOUNDJI
Laboratoire d’Etudes des Dynamiques Urbaines et Régionales (LEDUR)
Département de Géographie et Aménagement du Territoire, Universitaire d’Abomey-Calavi
Flore DOVONOU MEHINTO
Laboratoire d’Etudes des Dynamiques Urbaines et Régionales (LEDUR)
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Résumé
L’arrondissement de Glo-Djigbé connait une forte périurbanisation. Le présent travail vise à
étudier les déterminants et les manifestations de la périurbanisation dans l’arrondissement de
Glo-Djigbé.
L’approche méthodologique utilisée est basée sur la recherche documentaire et les
investigations en milieu réel pour la collecte des données, leur traitement et l’analyse des
résultats. Le questionnaire, le guide d’entretien, un appareil photo numérique et un GPS
(Global Positioning System) ont été les outils et matériels utilisés pour la collecte des données.
Au total 130 personnes ont été enquêtées. Les résultats ont été analysés à l’aide du modèle
SWOT (Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats).
Il ressort de l’analyse des résultats que la population est passée de 12 827 habitants en 2002 à
28 103 habitants en 2013 selon le dernier recensement de la population. Cette périurbanisation
se traduit par une extension des agglomérations. Leur superficie est passée de 1,5953 km² en
2000 à 3,2522 km² en 2018 ; soit une augmentation de 1,65 km².
Mots clés : Glo-Djigbé ; périurbanisation ; déterminant ; manifestation
ABSTRACT
The district of Glo-Djigbé is experiencing strong peri-urbanization. This work aims to study
the determinants and manifestations of peri-urbanization in the district of Glo-Djigbé. The
methodological approach used is based on documentary research and on-site investigations for
data collection, processing and analysis of results. The questionnaire, interview guide, digital
camera and GPS (Global Positioning System) were the tools and materials used for data
collection. A total of 130 people were surveyed. The results were analyzed using the StrengthsWeaknesses-Opportunities-Threats (SWOT) model. Analysis of the results shows that the
population increased from 12,827 inhabitants in 2002 to 28,103 inhabitants in 2013 according
to the last population census. This peri-urbanization results in an extension of agglomerations.
Their area increased from 1.5953 km² in 2000 to 3.2522 km² in 2018; that is to say an increase
of 1.65 km².
Keywords : Glo-Djigbé; peri-urbanization; determining; demonstration
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Introduction et justification du sujet
Pendant la première moitié du XXe siècle, la population urbaine a augmenté de 240 %, alors
que la population du monde ne progressait que de 49 % (T. Vigninou, 2010, p.13). Dans le
tiers-monde, il était de 40 % tandis que dans les pays développés, il est supérieur à 75 %
(PNUD, 2000, p.235).
Bien qu’elle enregistre une croissance exponentielle de sa population, l’Afrique est encore un
continent peu urbanisé, mais c’est le contient qui connaît la croissance urbaine la plus rapide.
(Beaugendre 2002 cité par G. Glèlé 2015, p.13). Ainsi selon P. Vennetier 1992 cité par T.
Vigninou (2010, p.13), le cas de l’Afrique est particulièrement préoccupant car depuis quelques
décennies, l’explosion urbaine en Afrique est caractérisée par une croissance incontrôlée des
villes. Depuis les années 60, c’est en Afrique subsaharienne que l’on retrouve le taux le plus
élevé d’urbanisation au monde. De même, selon G. Nyassogbo (2003, p.201), de la fin de la
dernière guerre mondiale jusqu’au début du troisième millénaire, la dynamique urbaine de
l’Afrique subsaharienne est le fait le plus marquant pour ce continent. Ce processus
d’urbanisation se poursuit toujours et on ne peut plus parler aujourd’hui d’un pays d’Afrique
sans parler de ses villes (D. M. Baloubi, 2013, p.8). Il précise qu’une quinzaine de villes a
dépassé le million d’habitants, ce qui donne la mesure de la poussée urbaine. 70 millions de
personnes sont donc venues grossir l’effectif urbain entre 1950 et 1990.
A l’instar des pays de l’Afrique, le Bénin connaît une urbanisation rapide. Entre 1961 et 2002,
le taux d’urbanisation du Bénin est passé de 16% à 38.9% avec une population urbaine de
4.125.146 habitants pour une population totale de 9.012.163 habitants en 2012 (INSAE, 2003,
p.42). L’urbanisation progresse rapidement surtout dans la bande côtière du Sud-Bénin et prend
en compte les agglomérations comme Abomey-Calavi, Godomey qui sont devenues de grands
centres urbains. Mais elle ne se limite pas uniquement à ces agglomérations devenues urbaines
puisque la périurbanisation englobe désormais les arrondissements d’Akassato, de Ouêdo, de
Togba et de Glo-Djigbé en particulier qui sont frappés de plein fouet par ce phénomène. Cette
croissance des villes se fait avec l’extension de nouveaux quartiers périphériques, du fait des
migrations des populations qui se déplacent du centre-ville vers la périphérie. De nouveaux
quartiers s’ajoutent aux noyaux centraux et en transforment complètement le paysage. La ville
déborde alors ses limites initiales et s’infiltrent dans le monde rural : c’est la périurbanisation
(D. Baloubi, 2013, p.9).
Glo-Djigbé, un arrondissement de la commune d’Abomey-Calavi n’a pas été épargné de ce
phénomène de périurbanisation. Cette zone connait un profond changement. Le phénomène de
périurbanisation se manifeste par la surconsommation d’espace, la croissance des coûts du
foncier et la réduction des terres agricoles. La périurbanisation pose des défis en matière de
répartition des personnes, des ressources et surtout de l’utilisation des terres dans la localité.
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1-Situation géographique de l’arrondissement de Glo-Djigbé
L’arrondissement de Glo-Djigbé est situé entre 6°32’25’ Nord et entre 2°19’31’Est. Cet
arrondissement est situé à 18 km de Cotonou, capitale économique du Bénin. Glo-Djigbé est
limité à l’ouest par les communes de Zè, Tori-Bossito et Ouidah, à l’est par l’arrondissement
d’Akassato, au nord par l’arrondissement de Zinvié et au sud par les arrondissements de Togba
et de Ouèdo. Il est composé de 09 villages : Agongbé, Domègbo, Djissoukpa, Fanto, GloDjigbé (Yovozinsa), Lohoussa, Yêkon-Aga, Yêkon-Do et Glo missèbo (Espace saint).

Figure 2 Situation géographique de l’arrondissement de Glo-Djigbé
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2-Approche méthodologique
L’approche méthodologique utilisée comporte trois étapes dont la collecte des données et
informations, le traitement des données et l’analyse des résultats grâce aux méthodes et outils
appropriés.
Les informations et données collectées sont : les données démographiques de l’INSAE qui
concernent les effectifs de la population, les données socio-économiques, les données sur le
foncier surtout en ce qui concerne les modes d’occupation du sol.
Les données et informations ont étés collectées au moyen de la recherche documentaire, des
observations directes sur le terrain, des entretiens, des enquêtes auprès des ménages.
Les données utilisées ont été collectées grâce aux outils ci-après : le guide d’entretien adressé
aux personnes ressources physiques ou morales pour avoir des informations d’ordre général
sur notre thème de recherche, le questionnaire qui a permis de collecter auprès de la population
et la grille d’observation a permis d’analyser le paysage pour mieux cerner son évolution à
travers la périurbanisation.
Le GPS et l’appareil photo numérique constituent les matériels utilisés pour la collecte des
données.
Dans le cadre de ce travail, tous les villages de l’arrondissement ont été pris en compte. Le
choix aléatoire a été utilisé pour déterminer l’échantillonnage. Pour déterminer la taille de
l’échantillon, la formule de D. Schwartz (1995) est utilisée. La formule s’écrit :
N = Zα²×PQ/d² avec
N = taille de l’échantillon par quartier
Zα = écart fixé à 1,96 correspondant à un degré de confiance de 95 %
P = nombre de ménages par village /nombre de ménages de l’arrondissement selon les
résultats du RGPH4
Q = 1- P
d = marge d’erreur qui est égale à 5 %
Ainsi, 130 ménages ont été enquêtés et 9 personnes ont aussi été enquêtées.
Le traitement des données est fait à l’aide des logiciels appropriés. Il s’agit notamment de
Microsoft Word 2010 pour le traitement de texte, Microsoft Excel 2010, logiciels statistiques
pour la réalisation des tableaux synthétiques et figures (graphiques); Map info et Arc-view 3.2
pour le traitement cartographique. Le modèle d’analyse des résultats utilisé est le modèle
SWOT.
3-Résultats
3-1-Facteurs déterminants de la périurbanisation dans l’arrondissement de Glo-Djigbé
3-1-1-Climat, une caractéristique favorable à la périurbanisation
Le climat est l’un des facteurs écologiques les plus importants. La production agricole est
essentiellement conditionnée par les conditions climatiques notamment pluviométriques.
Ainsi, le secteur d’étude est caractérisé par un climat subéquatorial avec une alternance de
quatre saisons (deux pluvieuses et deux sèches). La campagne agricole débute avec la grande
saison des pluies. La pluviométrie moyenne annuelle est voisine de 1 200 mm, dont 700 à 800
mm pour la grande saison pluvieuse et 400 à 500 mm pour la petite saison des pluies (Météo
Bénin, 2016).
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La petite saison pluvieuse dure de mi-septembre à novembre, elle est suivie de la grande saison
sèche qui dure de fin novembre à mars. Durant les six mois humides, la hauteur de pluie varie
d’un mois à un autre avec un maximum entre mai et juin (figure 2).

Figure 2: Bilan climatique du secteur d’étude (1986 à 2016)
Source: Météo Bénin, Cotonou 2017
Cette quantité d’eau relativement importante est inégalement répartie sur l’année. Ainsi, les
périodes d’avril à juillet et de septembre à octobre reçoivent respectivement 65 % et 17 % des
précipitations annuelles. Ce climat est favorable à l’installation humaine et la construction des
infrastructures sociocommunautaires.
3-1-2-Croissance démographique galopante, un atout pour la périurbanisation de GloDjigbé
L’effectif de la population de Glo-Djigbé a évolué à l’instar des autres arrondissements du
Bénin. La figure 3 présente l’évolution de cette population de 1979 à 2025.
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Figure 3 : Evolution de la population de Glo-Djigbé de 1979 à 2025
Source : INSAE et estimation de la population en 2025
L’effectif de la population est respectivement 6606 habitants en 1979, 9317 habitants en 1992,
12 827 habitants en 2002 et 28 103 habitants en 2013. Si cette tendance se maintenait, l’effectif
de la population serait 59016 habitants en 2025. L’augmentation de la population favorise le
développement de l’arrondissement à travers le développement des activités commerciales et
la construction des infrastructures sociocommunautaires et des maisons.
3-1-3-Diversité d’activités économiques à Glo-Djigbé, atout favorable à la
périurbanisation
Plusieurs activités sont menées au sein de l’arrondissement de Glo-Djigbé comme l’agriculture
(55 %), l’élevage (7 %) et le commerce (38 %) selon les enquêtes de terrain.
La principale activité qu’on retrouve dans cet arrondissement est l’agriculture qui se fait avec
une prédominance des cultures vivrières comme le maïs (Zea Mays), de l’arachide (Arachis
hypogaea), du piment (Capasicum annuum), de l’ananas (Ananas comosus), de patate douce
(Ipomoea batata), etc.
Le commerce est une activité de Glo-Djigbé permet l’écoulement des produits de l’agriculture
et de l’élevage. Il occupe 36 % des enquêtés. Le marché local de Glo-Djigbé est le lieu de vente
de la plupart des denrées alimentaires. Les produits vendus sont essentiellement l’ananas, le
maïs et le manioc et demeurent les produits les mieux écoulés. Ce secteur d’activité favorise le
développement économique de Glo-Djigbé et participe à la périurbanisation de la zone
(photo1).
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Photo 1: Entrée du marché de Glo-Djigbé
Prise de vue: Dossou, octobre 2020
L’ananas est l’une des principales cultures de l’arrondissement de Glo-Djigbé. Il est cultivé
dans les différents villages et est très commercialisé. En effet, depuis quelques années,
l’entreprenariat est devenu un secteur important dans la région et on assiste à la création des
petites et moyennes entreprises au sein de Glo-Djigbé. Les revenus issus des activités
permettent aux ménages de construire de maisons et des ateliers de travail. Cela favorise la
périurbanisation de l’arrondissement.
3-1-4-Projet de construction de l’aéroport de Glo-Djigbé
Le projet de l’aéroport de Glo-Djigbé d’une superficie totale de 3 028ha 44a 19ca. Il comprend
une piste de 4250 m de long et 60 m de large, un terminal voyageur d’une capacité de 1,6
million de passagers par an, une aérogare pouvant gérer 12 000 tonnes par an et des voies de
sorties rapides, ainsi que des bretelles de raccordement selon les enquêtes.
Le périmètre de l’aéroport débute à Djissoukpa et englobe plus de 70 % de la superficie de ce
village. Il s’agit du projet de construction d’un aéroport international d’un coût total de plus de
360 milliards de FCFA. Ce projet a entraîné l’installation d’une flopée d’habitants venus des
environs et désireux de bénéficier du développement de Glo-Djigbé (photo 2).
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Photo 2 : Début du périmètre de l’aéroport de Glo-Djigbé
Prise de vue : Dossou, novembre 2020
La photo 2 montre le début du périmètre de l’aéroport de Glo-Djigbé qui se situe dans le village
de Djissoukpa. Ce projet fait que les populations achètent les parcelles dans l’arrondissement.
L’installation de la population engendre la périurbanisation de l’arrondissement.
3-2- Manifestations de la périurbanisation dans l’arrondissement de Glo-Djigbé
3-2-1- Principaux modes d’accès à la terre à Glo-Djigbé
Les principaux modes d’accès à la terre dans l’arrondissement de Glo-Djigbé sont : l’héritage,
l’achat, la location, l’emprunt et le don.
- Héritage
L’héritage foncier est un transfert de génération en génération des terres qui représentent une
propriété collective. Elles sont reparties entre les enfants. C’est l’un des modes d’accès le plus
utilisé selon les enquêtes du terrain. Ce mode concerne 25% de la population de cet
arrondissement qui ont hérité la terre.
- Location
Ce mode d’accès à la terre occupe une proportion de 17%. Il se fait sur la base d’un contrat de
location qui peut durer en moyenne un an, voir jusqu’à trois ans au plus selon 50% des
enquêtés. Les terres se louent en moyenne selon une tranche qui varie entre 80 000 FCFA et
120 000 FCFA pour une année quand il s’agit d’un hectare de terre. Les frais de location
peuvent être payés en une tranche avant le début d’utilisation de la terre ou payés en deux
tranches.
- Emprunt
L’emprunt se fait généralement entre les membres d’une même famille, entre amis, voir entre
voisins. L’emprunteur est contraint d’être très respectueux vis-à-vis de son bienfaiteur s’il veut
allonger la durée d’exploitation.
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Le propriétaire, à tout moment peut réclamer son terrain même sans préavis. La durée de
l’emprunt est souvent indéterminée et l’emprunteur n’a pas le droit de faire des plantations
pérennes. Ce mode d’accès est utilisé par 9% de la population.
- Achat
Une autre possibilité pour accéder à la terre est la vente. Elle est pratiquée par 49% de la
population de Glo-Djigbé. On recense deux types de catégories de vendeurs. Les premiers,
considèrent la terre comme un bien inaliénable qui ne saurait être vendue qu’en cas d’urgence
(maladie, décès…) : ce sont les vendeurs conscients. La seconde catégorie regroupe ceux qui
vendent la terre pour des besoins qui ne sont pas vraiment urgents comme la prise d’une
nouvelle épouse. Le prix de la terre est fixé de façon arbitraire selon le besoin en argent du
moment et selon la situation géographique de la parcelle. En effet, les prix des parcelles
dépendent de plusieurs facteurs dont : leurs positions géographiques et distances par rapport à
la voie principale, l’électricité, l’eau et l’agglomération principale, le site, le paysage, le
lotissement et le taux d’occupation de l’espace. Les parcelles qui sont dans des quartiers
proches du centre-ville coûtent un peu plus chères. Dans l’arrondissement de Glo-Djigbé le
prix d’une parcelle bien situé dans la zone du marché de Glo-Djigbé (Glo-Missèbo et GloYovozinsa) et de l’aéroport (Djissoukpa) varie entre 7 et 10 millions au bord de la voie. Ce
prix diminue au fur à mesure où on évolue dans les zones qui ne disposent pas encore de voies
d’accès, d’eau ou même d’électricité. La figure 4 présente les principaux modes d’accès à la
terre à Glo-Djigbé

17%
9%

49%

Achat
Héritage
Prêt

25%

Locataire

Figure 4 : Principaux modes d’accès à la terre à Glo-Djigbé
Source : Enquêtes de terrain, novembre 2020
L’analyse de la figure permet de constater que l’achat est le mode d’accès le plus dominant
avec 49 %. Il s’en suit le second mode d’accès l’héritage et la location et enfin le prêt. Ces
principaux modes d’accès à la terre sont à la base de la dynamique foncière dans la localité.
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3-2-2 Occupation du sol dans l’arrondissement de Glo-Djigbé
La croissance démographique engendre la dynamique des unités d’occupation dans
l’arrondissement de Glo-Djigbé. Les cartes d’occupation du sol des années 2000 et 2018 ont
été réalisées pour mieux appréhender la croissance périurbaine (figures 5 et 6).

Figure 5 : Occupation du sol à Glo-Djigbé en 2000
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Figure 6 : Occupation du sol à Glo-Djigbé en 2018
La matrice d’occupation du sol (tableau I) a permis d’apprécier l’évolution des unités
d’occupation du sol.
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Tableau I : Évolution de l’occupation du sol dans l’arrondissement de Glo-Djigbé entre 2000
et 2018
Source : Résultats d’interprétation des images LANDSAT 2000 et 2018
Superficies
Unités d’occupation du
sol

Superficies en 2000
(Km²)

Superficies en 2018
(Km²)

Observations

Plantations

3,9000

4,5867

Progression

Formations Marécageuses

3,4141

1,8075

Régression

Mosaïque de Culture et
Jachère

41,6999

40,9630

Régression

Plan d’Eau
Agglomérations
Total

0,0162
1,5953
50,62

0,0162
3,2522
50,62

Stabilité
Progression

L’analyse du tableau montre que toutes les unités d’occupation du sol ont connu de mutations.
En effet, la superficie des plantations qui était de 3,900 km² en 2000 est passée à 4,5867 km²
en 2018, soit une progression de 0,6 km². Les superficies des formations marécageuses ont
diminué et elles sont passées de 3,4141 km² en 2000 à 1,8075 km2, soit une régression de 1,66
Km². La réduction de la superficie des mosaïques de Culture et Jachère de 0,73 Km² témoigne
du niveau d’avancement d’achat des terres agricoles au profit de la construction des habitations
dans l’Arrondissement de Glo-Djigbé. Cette régression se traduit par 41,6999 Km² en 2000 et
40,9630 Km² en 2018. Les superficies des plans d’eau sont restées stables. Les superficies des
agglomérations sont passées de 1,5953 km² en 2000 à 3,2522 km² en 2018, soit une
augmentation de 1,65 km². Ces données montrent que l’arrondissement de Glo-Djigbé est dans
une forte dynamique de périurbanisation.
3-2-3 Evolution des prix des parcelles
A Glo-Djigbé, le foncier a subi un grand changement. La spéculation foncière dans cette zone
est liée au phénomène de la périurbanisation. En effet la forte pression démographique et
l’annonce du projet aéroportuaire ont motivé les propriétaires terriens à vendre toute ou une
partie de leur patrimoine foncier. De plus, la valeur de la terre varie selon la situation
géographique. Elle n’est donc pas la même quand elle se situe au bord de la route nationale,
dans la zone de l’aéroport, à côté du marché, à côté d’une école. Le prix de la terre varie
également. Le prix évolue de façon décroissante : plus la zone est proche d’une infrastructure,
la parcelle coûte plus cher et plus elle est éloignée elle coûte moins cher. Le tableau II présente
l’évolution du prix des parcelles.
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Tableau II : Variation du prix des parcelles à Glo-Djigbé
Villages

2015

2016

2017

2018

2019

Agongbé

5.000.000 5.100.000 5.150.000 5.500.000

6.000.000

Djissoukpa

7.000.000 7.200.000 7.500.000 8.500.000

9.000.000

Domégbo

5.500.000 5.650.000 5.675.000 5.700.000

5.900.000

Glo-Missebo

8.000.000 8.150.000 8.500.000 9.500.000 11.000.000

Glo-Fanto

1.000.000 1.175.000 1.300.000 1.650.000

2.000.000

Lohoussa

1.500.000 1.520.000 1.620.000 1.800.000

2.500.000

Yékon-Aga

2.500.000 2.250.000 2.275.000 2.300.000

2.550.000

Yékon-Do

1.000.000 1.100.000 1.250.000 1.300.000

1.975.000

Glo-Yovozinsa 6.500.000 6.600.000 7.000.000 7.950.000

9.775.000

Source : Enquêtes de terrain, novembre 2020
De l’analyse du tableau II, il ressort que le prix de la parcelle a considérablement évolué. Les
prix parcelles situées dans les zones a fort développement périurbain comme Djissoukpa, GloMissebo, Glo-Yovozinsa ont connu une hausse remarquable du fait de la proximité de la voie
bitumée, du marché de Glo-Djigbé, et aussi et surtout du projet de construction de l’aéroport.
Alors que dans les autres villages, les prix des parcelles sont beaucoup plus accessibles.
L’évolution du prix des parcelles dans l’arrondissement de Glo-Djigbé est un facteur très
important de de la périurbanisation de cette zone.
3-2-4- Dynamique des habitations
A Glo-Djigbé, on retrouve des zones résidentielles en expansion et des zones agricoles qui
diminuent au profit de l’implantation des habitations. Les principales habitations de
l’arrondissement de Glo-Djigbé sont les habitations de standing sommaire, de standing de base,
de standing moyen et de grand standing.
- Standing sommaire
Ces habitations sont généralement composées de bois, feuille de tôle ou encore des matériaux
précaires comme le banco ou la végétation. Elles sont donc construites avec des matériaux
précaires et ne disposent d’aucune commodité. Selon les enquêtes de terrain, elles représentent
près de 20% des habitations (photo 3).
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Photo 3 : Habitation en terre battue dans le village de Djissoukpa
Prise de vue : Dossou, novembre 2020
La photo 3 présente une habitation de standing sommaire, construite avec des matériaux
précaires. On retrouve ce type d’habitation dans les anciens noyaux de l’arrondissement mais
pas dans les zones les urbanisés ou en urbanisation.
- Standing de base
Ce type d’habitation se construit sans l’utilisation des matériaux précaires mais plutôt des
matériaux définitifs et représente 40% des habitations de Glo-Djigbé. On retrouve donc des
murs en dur (brique) et une toiture en tôle. Mais il est généralement construit sans clôture, sans
finition totale et sans les commodités élémentaires. On les retrouve comme des constructions
en bande destinés pour la plupart du temps au logement des locataires et ou des propriétaires.
Il peut s’agir des constructions composées d’une seule chambre : « entrée-couchée » de deux
chambres un salon ou d’une chambre un salon, plafonnées ou non, avec des douches internes
ou non, des cuisines, des latrines communes extérieures.
- Standing moyen
Les habitations de standing moyen se caractérisent par une finition complète. Il s’agit
notamment du mur crépis, du sol carrelé, de la toiture en tôle, tuile ou dalle. Sans oublier les
dépendances internes comme le WC et des commodités de bases (électricité et eau). Ces
habitations occupent proportion de 28% dans l’arrondissement comme Glo-Missebo.
- Haut standing
Cette catégorie d’habitation d’une proportion de 12% est l’une des manifestations importantes
de la périurbanisation. Elle montre la modernisation de l’arrondissement. Il y a de l’esthétique
dans les maisons de haut standing du fait du revêtement des murs (peinture, carreaux et autres),
du nombre de niveau (1, 2,3 ou 4 étages), des sols carrelés ou cimentés, des commodités comme
la piscine, la climatisation… Ces habitations offrent plus que le confort nécessaire (photo 4).
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Photo 4: Habitation de haut standing dans le village de Glo-Yovozinsa
Prise de vue: Dossou, novembre 2020
La photo 4 montre une habitation de haut standing avec le carrelage comme revêtement des
murs et qui offre du point de vue esthétique le confort de base lié aux commodités.
Ces différentes habitations sont des éléments qui matérialisent la périurbanisation de
l’arrondissement de Glo-Djigbé.
4-Discussion
La périurbanisation est un sujet d’actualité qui suscite assez de réflexions. En effet, la proximité
de Cotonou à travers sa saturation, l’implantation des infrastructures sociocommunautaires, le
développement des activités économiques, la disponibilité du foncier sont à la base de la
périurbanisation dans l’arrondissement. Les résultats issus de la présente recherche sont
similaires à ceux de T. Vigninou (2010, p.26) qui a abordé les facteurs de la périurbanisation
autour de Porto-Novo.
La périurbanisation se manifeste par la consommation de l'espace et participe du recul des
espaces agricoles au profit des habitations. Les populations s’installent de plus en plus dans les
quartiers périphériques. Ce résultat est similaire à celui de D. M. Baloubi (2013, p.274) qui a
montré que face à une croissance démographique rapide, à l’absence d’une politique adéquate
de logement et d’un plan d’urbanisme, à l’augmentation des loyers et des prix des parcelles à
bâtir dans les noyaux anciens des agglomérations de Godomey et d’Abomey-Calavi, les
populations s’installent de plus en plus dans les quartiers périphériques.
La périurbanisation de l’arrondissement s’explique par la motivation des ménages qui,
préoccupés par la construction d’une maison individuelle dans la périphérie, quittent la ville en
quête d’une qualité de vie dans un cadre plus attractif et proche de la nature. Ce résultat est
similaire de celui obtenu par E. Delfau (2005, p.35), qui révèle que la périurbanisation
s’explique par la motivation des ménages qui, préoccupés par l’acquisition d’une maison
individuelle dans la périphérie où ils comptent s’installer définitivement, quittent la ville en
quête d’une qualité de vie dans un cadre plus attractif, proche de la nature et donc moins pollué.
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La mutation de l’espace périurbain apparaît comme l’expression évidente de l’emprise de
l’homme sur son environnement. Ce résultat est similaire de J. S. A. Tanmakpi (2014, p.17)
qui montre que la forme d’une occupation extensive périphérique et le plus souvent
inorganisée. Le foncier est un facteur de production et le support des activités économiques
dans les espaces dans l’arrondissement. La dynamique périurbaine entraine la dégradation et
la disparition des espaces agricoles.
Conclusion
L’arrondissement de Glo-Djigbé est très touchée par le phénomène de la périurbanisation. Cette
périurbanisation est due à la forte croissance démographique liée à la saturation de Cotonou et
d’Abomey-Calavi. Glo-Djigbé dispose des facteurs déterminants physiques qui favorisent
l’installation des populations. L’augmentation de la population a engendré un profond
changement de par la hausse de l’acquisition en terres. On assiste à une évolution progressive
et considérable des prix des parcelles à cause de la forte demande foncière. Ainsi, les unités
d’occupations du sol ont donc connu des mutations qui ont entraîné la réduction des aires de
cultures, freinant ainsi l’accès aux terres aux agriculteurs. L’arrondissement dispose des atouts
majeurs pour son développement économique
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JUDICIAL TRENDS AND ENVIRONMENT PROTECTION IN INDIA
Sheshank Shekhar
Jagran School of Law
ABSTRACT
The role of judiciary depends on the very nature of political system adopted by a particular
country. This is the reason that role of judiciary varies in liberal democracy, communist system
and countries having dictatorship. The role of judiciary has been important in liberal
democracies like India. Stockholm Conference on Human Environment, 1972 has generated a
strong global international awareness and in India it facilitated the enactment of the 42nd
Constitutional Amendment, 1976. This amendment has introduced certain environmental
duties both on the part of the citizens under Article 51 A (g) and on the state under Article 48A. The role played by the Judiciary in the formulation of Environmental Jurisprudence in India
can be studied through the following landmark cases which gave a new face to environment
legislation and litigation both. It is only due to the judicial creativity seen in these particular
cases that there are Doctrines and various aspects related to protection and improvement of
environment in India today. Some of the significant judgments have been pronounced in the
Public Interest Litigations filed by Mr. M.C. Mehta, various NGOs working for the protection
of the environment. This wave started around 1980s and still continues in the Indian legal
system.
Keywords: Constitution, environment, India, judiciary
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LEGAL ACTIONS FOR THE INDIVIDUALIZATION OF SENTENCES WITHOUT
DEPRIVATION OF LIBERTY
Colescu Anca
Doctoral School of Law Sciences, State University of the Republic
ABSTRACT
Conditional sentence is a legal action of individualization which consists in the ability of the
court to establish a penalty with a fine or imprisonment of no more than 2 years for the person
found guilty of committing a crime and who cumulatively meets the positive conditions
established by law and does not exist any negative conditions whatsoever of non-disposition
of this measure and the postponement of its application by a court order, which will determine
the correction of the convict's conduct by fulfilling within a period of supervisory liabilities
and obligations established by the court, so that imprisoning is no longer necessary.
In the situation where the conditional sentence (not a fine) is the measure of individualization,
the civil obligations to pay the amounts due to the state are to be executed. Moreover, during
the criminal trial, the court may impose the payment of civil obligations by the convict in order
to cover the damages created to the state or the victim.
The supervisory liabilities represent the totality of the obligatory activities to be performed by
the convict according to the law. The obligations are imposed individually by the court
decision, which must be fully executed by the convicted person during the supervision term, in
the period of conditional sentence and by whose execution the court considers that the resocialization is carried out, in which case the conditional sentence will be considered executed.
These obligatory liabilities and individualized obligations represent re-socialization activities
for the person under the control of the state institutions, measures of criminal law and criminal
execution, which are part of the individualization of the punishment. The supervisory liabilities
and obligations are executed within the supervision term established according to the law, of 2
years from the date the court announces its final decision.
The mandatory liabilities established by the Criminal Code are likely to strengthen the authority
and competence of the probation service so that it can control the factual situation and behavior
of the convicted person periodically and unexpectedly.
Keywords: Criminal Code, probation, re-socialization
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A STUDY OF REGULATION OF INDUSTRIAL DISASTERS IN INDIA
Akshat Chaturvedi
Jagran School of Law, Dehradun
Assoc. Prof. Dr. Ruchi Ramesh
RKMV, Shimla
ABSTRACT
The Supreme Court and the High Courts are empowered to award reasonable monetary
compensation under Article 32 or 226 of the Constitution of India for the mental, physical,
and economic loss caused to the individual for the violation of fundamental rights. The
victim may seek a claim for the damages by invoking either the constitutional remedy or
by way of a civil remedy. The constitutional remedy is a public law remedy that enables
the actual victim need not to approach the Court himself. The Constitutional Courts may
grant relief either in a public interest litigation case or by the exercise of suo motu power.
In India, legislations dealing with mass-disasters fall under two categories namely general
legislations having some provisions relating to accidents and next the legislations which
have been enacted from time to time to cover any specific mass disaster. A number of
industrial disasters have taken place in India causing deaths and injuries of many people.
The judiciary has acted in favour of those died and injured. The present study shall discuss
the major incidents of such disasters and the pronouncements by the higher judiciary in
India. The present study explores both legislative and judicial approach regarding
industrial disasters in India.
Keywords: Courts, disaster, industrial, mass
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INFLUENCE OF COOPERATIVE BEHAVIOUR IN SUSTAINING INFAQ
(CHARITY CONTRIBUTION) FOR COMMUNITY AGRICULTURE PROJECTS
Suhaimi Mhd Sarif
International Islamic University Malaysia
Dolhadi Zainudin
International Islamic University Malaysia
Yusof Ismail
International Islamic University Malaysia
ABSTRACT
Any community project requires charity contribution (infaq) to sustain the project. Infaq needs
strong commitment of the community. The project needs many committed individuals and
groups who are willing to make charity contribution for the community projects. There must
be a strong motivation to drive people to make infaq who love to materialise share common
objectives and outcomes work together. When the community decided to work on community
agriculture project for the sake of food security, infaq with ta’awun it was necessary to operate
community vegetable gardens on a sustainable basis. This study obtained the views of the five
groups who were involved in community agriculture projects through conversational interview
with note-taking about the influence of cooperative behaviour in giving infaq for community
agriculture projects. The study uses qualitative conversational interviews. The study uses
thematic analysis for the analysis of the interview results. The informants argued that the
motivation for infaq is very important for the participants of the community agriculture
projects. The participants gave full commitment in terms of efforts and funding for the
community projects.
Ta’awun has magical influence to get infaq and efforts. Future
researchers may want to adopt a qualitative case study method involving several communities
with vegetable garden projects to deeply explore the influence of cooperation for the infaq.
Keywords: Infaq, Ta’awun, Community Agriculture Projects
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ASSESSING THE EXTENT OF STICKINESS AMONG TECHNOLOGY PARKS IN
FOUR COUNTRIES
Suhaimi Mhd Sarif
International Islamic University Malaysia
Yusof Ismail
International Islamic University Malaysia
ABSTRACT
Stickiness is a tacit phenomenon in knowledge sharing and transfer among firms across
industries, especially among firms located in dedicated technology or science parks in various
countries. The assumption of close proximity among professional and knowledge workers
enables knowledge sharing and transfer has been used to legitimize the establishment of science
parks and a platform to attract foreign direct investment to provide employment in ICT.
Stickiness in economics refers to inefficiency due to inability to prioritize resources for
optimum outcomes. In policy making escalated commitment happens when a policy produces
non-strategic outcomes due to populism to garner votes. While stickiness has not been
measured using more established measures such as the macroeconomic indicators, scholars in
knowledge sharing and transfer have identified converging factors that increase stickiness
among firms and thus weaken the effectiveness/efficiency of government policies concerned.
This study uses the literature approved factors that reflect stickiness and assess the extent to
which select technology/science parks reflect the factors. The stickiness factors include internal
culture (not-invented-here syndrome), populist political behaviour, moral hazards, and
externalities. The authors will perform the assessment on the parks due to their exposure and
past research in the area of study and support their justification by using relevant secondary
data. Selected technology parks are derived from Indonesia, Malaysia, Singapore, and Turkey.
Results of this study are important to enable the governments and firms in technology/science
parks to be aware of their standing in comparison with their peers in other countries. The results
therefore have both policy and industry implications. The paper will discuss limitations of
study and suggestions for future research.
Keywords: ICT, stickiness, technology park, Indonesia, Malaysia, Singapore, Turkey
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ULŪ AL-ALBĀB IN STRATEGIC PLANNING FOR SUSTAINABILITY
Suhaimi Mhd Sarif
International Islamic University Malaysia
Dolhadi Zainudin
International Islamic University Malaysia
Yusof Ismail
International Islamic University Malaysia
ABSTRACT
In a competitive world with unprecedented events and incidents, strategic planning becomes
complex and dynamic. The input to strategic planning needs superior competitive intelligence
that combines science and humanistic judgments. There have been seminal discussions about
the need for the strategic planning process to be a super rigorous and holistic process. Superior
competitive intelligence requires integrated, dynamic and responsive intelligence with rigorous
and holistic processes. A superior resource-based view and industrial organization view with
a holistic strategic planning process will integrate sustainable ulū al-albāb. This study argued
that the ulū al-albāb influence in strategic planning is magical to provide a superior, precise,
rigorous and vigorous human-mind way. This study aims to investigate the influence of ulū alalbāb in the strategic planning of business enterprises. The three business enterprises owners’
experience in the strategic planning with al-albāb approach has been proven from the owners’
experience in sustaining the business. There are various push and pull factors that shape the
influence of ulū al-albāb thinking in the strategic planning for the enterprises. Notably, the
three business owners in this study mentioned that the influence ulū al-albāb in their strategic
planning practices is enhanced due to the grass-root networking provided by close friends,
family members and the public to drive the motivation to operate the business and realizing his
potential. The business owners have emphasized on the need for cooperation with various
stakeholders. While the government intervention with fiscal policies and other incentives are
necessary, business owners need to work closely with the grass root with multi sided
approaches with ulū al-albāb. Each context needs to use superiority and advantages. Future
researchers may want to adopt a qualitative case study method involving several small and
medium enterprise owners.
Keywords: Strategic planning, Ulū al-albāb , Business Enterprises
INTRODUCTION
In a competitive world with unprecedented events and incidents, strategic planning becomes
complex and dynamic. The input to strategic planning needs superior competitive intelligence
that combines science and humanistic judgments. There have been seminal discussions about
the need for the strategic planning process to be a super rigorous and holistic process. Superior
competitive intelligence requires integrated, dynamic and responsive intelligence with rigorous
and holistic processes. A superior resource-based view and industrial organization view with
a holistic strategic planning process will integrate sustainable ulū al-albāb.
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Strategic planning enables companies to formulate strategies that could generate profit and
sustain competitive advantage. Strategic planning involves a lot of thinking in developing
direction of companies, scanning the internal and external environment for the basis of
formulating strategies and generating alternative strategies (Casey & Goldman, 2010; Vaara
& Whittington, 2012; Eden & Ackermann, 2013; Mhd. Sarif, 2020; Asobee, 2021).
Strategists work with key stakeholders in trying to understand the environment before
proposing alternative strategies.
Large companies are more resourceful due to the pool of managers, thinkers and consultants
they command. These companies are able to have big data and access to huge networking in
their strategic planning activities (Porter, 1983; Hutzschenreuter & Kleindienst, 2006). This
setup is advantageous large companies compared to small and medium enterprises.
Profitability is always the bottom line to companies. Accuracy in strategic planning leads to
formulation of strategies that are able to generate high impact in terms of profitability and
sustainable competitive advantage (Porter, 1983; Vaara & Whittington, 2012; Eden &
Ackermann, 2013; Asobee, 2021). However, when sustainability is emphasised together with
Sustainable Development Goals (SDGs), there is a need to balance between economic ends
with social and environmental objectives or triple bottom line (Mhd. Sarif, 2020; Asobee,
2021). While Islamic teaching accepts the concept of sustainability, it emphasises on sejahtera
(peace) and ulū al-albāb (people of sound reason) on humanity (Adil, 2019; Abd Razak, 2020;
Mhd. Sarif, 2020).
The main purpose of this study is to explore the influence of sejahtera ulū al-albāb strategic
planning practices among small and medium enterprises.
LITERATURE REVIEW
Strategists should be able to use accurate data in strategic planning to formulate strategies that
are advantageous for maximum profitability and sustainable competitive advantage. The
presence of Sustainable Development Goals (SDGs) has been incorporated into strategic
planning in balancing between economic, social and environmental objectives. Conceptually,
the triple bottomline is aceptable in Islamic teaching when Islam emphasises on the benefits to
the humanity with the duties as khalifah (vicegerents) to assure sejahtera (peace) and ulū alalbāb on humanity. Thus, strategic planning with sejahtera (peace) and ulū al-albāb approach
requires achievement of sustainability
Sejahtera is one of many terms from Sanskrit language that has been used in Bahasa Malaysia,
the national language in Malaysia. Even the term ‘manusia’ used in Bahasa Malaysia is derived
from Sanskrit which means ‘creature with thinking’ (Hoogervorst, 2012; Jalaluddin & Ahmad,
2012). The term sejahtera denotes “peace” and manusia as “creature of thinking.” When both
terms are combined as ‘manusia sejahtera, the resulting term means human as thinking creature
is peaceful and can share the peace with others (Abdul Razak, 2020; Baharom, 2021). The
Sejahtera concept has been embedded in Malaysia’s education system since the 1990s when
the sejahtera has been made the ultimate outcome of the education system. This education
system has been producing human talents with sejahtera since the 1990s (Adil, 2019; Hussin,
2020; Hopkins et al, 2020; Nketsia et al., 2020). This implies that the stakeholders in Malaysia
have been influenced by the sejahtera concept at least since the last two decades.
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Sejahtera is not new in Malaysia. Sejahtera has been in Malaysia’s system since the
introduction of “Rukun Negara” or National Principles in 1970 (Hamdan, 2011; Malaysia,
2015; Abd Razak, 2020. There are five “pillars” in Rukun Negara, namely belief in God,
loyalty to the King and country, supremacy of the constitution, rules of law, and Courtesy and
Morality.
The national princples and sejahtera education are mutually reinforcing. The impact of both
can be seen in people living harmoniously in a multiracial society (Adil, 2019; Abd Razak,
2020). The national policies have been able to faciliate people to live with unity in diversity,
in a democratic system, upholding a caring and just approach to different traditions.
Ulū al-albāb focuses on sound intellect (‘aql salim) and tranquil heart (qalbun salim).
Aliyah (2013) defines ulū al-albāb as the ability of human to preserve natural disposition
(fitrah) with sound mind by avoiding any distortion to the mind so that humans will able to
understand, to practice wisdom (hikmāh), to reflect phenomenon within taqwa (piety),
obedience and guidance (hidāyah of Allah). Lutfiyah (2017) defines ulū al-albāb as
individuals with functional direction, intellect and heart are able to understand, analyse,
decide and execute deeds in reality together with other humans and creatures. The Qur’anic
concept of ulū al-albāb denotes that humans are able to live together with fellow humans
and other creatures due to the intellectual ability that is moderated by tranquil hearts
(qalbun salim) (Mhd.Sarif, 2017).
Ulū al-albāb (people of sound reason) demonstrate the ability to think with high order
thinking (Jamil, Abd Khafidz & Osman, 2019) through tazakkur and tadabbur. Ulū al-albāb
are also alert to their surrounding and always act in accordance with the obligation of
enjoining goodness (al-amr bil maaruf) and prohibiting evil (al-nahy anil munkar) (Fauziah,
2018), applying their functional and productive wisdom (Mhd. Sarif, 2015), high emotional
and spiritual intelligence (Hair, 2020) and resilience to face challenges (Zahrin, Hasan &
Samsudin, 2020).
Strategy analysis leads to strategies that generate high impact profitability and sustainable
competitive advantage. While Islamic teaching accepts the concept of sustainability, it
emphasises on sejahtera (peace) and ulū al-albāb on humanity. It is about planning with
thinking. Strategic planning follows a linear process with single-loop learning. While the
environment is complex, it needs strategic thinking with double-loop learning (Heracleous,
1998). Strategists think and plan (Goldman, 2007) with strategic thinking capability (Casey
& Goldman, 2010).
Strategic planning covers strategy formulation in the three-stage process of strategic
management (strategy formulation, strategy implementation, and strategy evaluation).
Strategic planning provides the basis for strategy formulation which includes developing
direction of organizations (vision, mission, and goals), organizational internal and external
environment scanning, and generating alternative strategies (Bonn & Christodoulou, 1996).
Strategic planning is a learning process for strategists and organizations (Porter, 1983;
Hutzschenreuter & Kleindienst, 2006). Indeed, strategic planning is about a journey of
thinking (Eden & Ackermann, 2013) with practice (Jarzabkowski, 2005) and social
experience (Vaara & Whittington, 2012). Thus, strategic planning requires strategic
thinking capabilities (Asobee, 2021).
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Strategic management requires a strong foundation of strategic thinking. Mhd. Sarif (2020)
argued that the complexity of the environment and mindset of stakeholders requires
strategists to acquire multidimensional aspects of learning and practice, which resembles
attributes of ulū al-albāb. The complexity of the business environment is beyond social
cultural aspects (Pour, Soltani & Abdollahi, 2018). The foundation of thinking with the
Tawhidic paradigm enables multidimensional design thinking (Khalifa, 2001; Fontaine &
Ahmad, 2013).
Small and medium enterprises are grass root business entities with certain characteristics in
terms of size of capital, number of employees, and sales amount. As grass root entities, small
and medium enterprises very close to the grass root socio-economic factors (Abdullah, 2002).
These SMEs have social implications to people (Abdullah, 2011). Nevertheless, small and
medium enterprises make important contributions to the economy (Abdullah, 2019).
Strategic planning is relevant regardless of the size and nature of enterprises. Any organization
is obliged to attain its objective through people and structure in the organization. Small and
medium enterprises are also practicing strategic planning (Cheng, Abdul Kadir & Bohari,
2014). The nature of strategic planning in small and medium enterprise is largely influenced
by several factors, mostly ownership motivation (Wang, Walker & Redmond, 2006; Sosiawani,
Ramli, Mustafa & Yusoff, 2015). The dynamism of the business market pushes small medium
enterprises to formulate strategic plan and blueprint to enhance innovation and sustainability
(Yuen & Ng, 2021).
The main purpose of this study is to explore the influence of sejahtera and ulū al-albāb the
strategic planning practices among small and medium enterprises. Figure 1 illustrates the
influence of sejahtera and ulū al-albāb the strategic planning practices among small and
medium enterprises.
Figure 1: Research Framework
Ulu al-albab
Strategic
Planning

Sustainability

Sejahtera

Figure 1 explains that in strategic planning, strategists and information are crucial in
formulation strategies. Strategists use personal experience, knowledge and organizational
competitive intelligence to scan environmental forces before formulating strategies. In this
study, strategists and the stakeholders in the networking of the strategists are ulū alalbāb (people with sound mind). Sejahtera is an organizational ecosystem that supports the
strategic planning process. When sejahtera and ulū al-albāb influence strategic planning
process, strategists are able to generate strategies that could achieve sustainability in
profitability performance and competitive advantage among small and medium enterprises.
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METHODOLOGY
The study uses qualitative research methods through personal interviews with small and
medium enterprises owners. The researchers approached them due to close relationships
with the business owners. Since the basis for the interaction is about engagement, the
personal interviews use conversations with the business owners (MacDonald et al., 2013;
Ngozwana, 2018; Jimenez et al., 2019). Even though the conversation is casual, the researchers
still need to do preparation before the interview (Castillo-Montoya, 2016; Majid et al., 2017),
such as securing informed consent, research permits and validated interview protocol (Yeong et
al., 2018).
The study aims to obtain the views of the business owners of small and medium enterprises on
the influence of sejahtera and ulū al-albāb in the strategic planning practices. Before the actual
interview, the researchers have secured informed consent from informants, research permits
from relevant authorities, and validated interview protocol. The study obtained personal
interviews results with note-taking due to data privacy and confidentiality sought by the
informants. The researchers finalized interview notes immediately after the conversations.
Then, the researchers obtained verification from the informants. The researchers use thematic
analysis on the verified interview notes.
MAIN RESULTS
This part presents the interview results from the business owners of small and medium
enterprises on the influence of sejahtera and ulū al-albāb in their strategic planning
practices. All of the small and medium enterprises were given nicknames to honor their
confidentiality.
PB Enterprise
Mr. Piee is the owner of PB Enterprise before running his own business, he used to work in the
sports business for many years. When he saw the opportunities to run his own sports outlet, he
quit the job. He approached his close friends and contacts to subscribe to his sport services
apart from purchasing sport equipment from his shop. His main motivation to own a business
was to enjoy financial freedom and to reach his potential in extreme sports. For him, in
everything he does he must make extreme efforts and to the fullest potential. He would not
reverse or return back to his old job even though his business might not be successful. However,
he was not just depending on luck to survive in his business.
The spirit of Mr Piee and PB Enterprise implies the influence of sejahtera and ulū alalbāb in terms of grassroots networking from close friends, family members and the public.
His motivation to operate the business with strategic planning is due to the sejahtera aim of
financial freedom and realizing his potential (Mhd. Sarif, 2020; Yuen & Ng, 2021).
AC Enterprise
Mr. Jay established AC Enterprise 5 years ago. Prior to this business career, Mr. Jay used to
work in the army for 21 years. His last rank was Warrant Officer 1. The public called him
Battalion Warrant Officer (BWO) Jay. Before retirement, he has undergone a one year
vocational course specialized in culinary and catering. He has learnt a lot about cooking and
baking. He chose the food business due to his passion. In fact, during his school days, he helped
his parents with their food business.
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Nevertheless, his parents had encouraged him to join the army so that he could serve the
country. In addition, it was a norm for those who were not able to pursue tertiary education to
join the army or police force.
In recollection, after consulting family and friends who used to serve in the army and police
force, Mr. Jay decided to join the army. The 21 years in the army made him distant from civil
life. Thus, the one-year transitional course before retirement was inadequate to prepare him to
live as a civil member in the society.
Feedback of Mr Jay reveals that his business enterprise incorporated the influence
of sejahtera and ulū al-albāb in terms of monetary need, family and friends influence. Indeed,
ownership motivation has a strong influence on strategic planning of small and medium
enterprise (Wang, Walker & Redmond, 2006; Sosiawani, Ramli, Mustafa & Yusoff, 2015).
MB Enterprise
MB Enterprise is owned by Miss Hafsah or known as Cik Bee by local people. Cik Bee
completed her secondary school and did not pursue tertiary education due to her passion to
work in the retail industry. She loved women's accessories and handbag business. She did not
care if her schoolmates of her age pursued tertiary education and secured good employment.
She determined to achieve her passion to obtain 5 digits monthly earnings. When she met all
her schoolmates in a reunion after 25 years, she discovered that those with tertiary education
are still struggling to meet financial demand.
Cik Bee’s business enterprise is replete with the influence of sejahtera and ulū al-albāb from
her street smart experience and determination to enjoy financial freedom. Cik Bee as the owner
of MB Enterprise has strong motivation to sustain the business with comprehensive strategic
planning (Wang, Walker & Redmond, 2006; Sosiawani, Ramli, Mustafa & Yusoff, 2015).
Implications
The three case studies revealed the combination of strategic planning with sejahtera and ulū
al-albāb approach in sustaining the business. There are various push and pull factors that shape
the meaning of sejahtera and degree of thinking in the strategic planning for the enterprises.
Theoretically, strategic planning can be based on resource-based views and industrial
organization views. However, in the current Covid-19 pandemic with uncertainty on the
movement restrictions and regulations, sejahtera approach of strategic planning provides them
self-tranquility in facing the uncertainties with serenity (peace). Grass root networking with
sejahtera approach enables small and medium enterprises to work closely with family and
friends to optimize localized advantages.
CONCLUSION
This study aims to explore the existence of sejahtera and ulū al-albāb elements in the strategic
planning practices of small and medium enterprises. These elements have been identified
among the three small and medium enterprises. There are various push and pull factors that
shape the meaning of sejahtera and degree of thinking in the strategic planning for the
enterprises. The sejahtera and ulū al-albāb in strategic planning practices may be attributed to
the support provided by the grassroot networking from close friends, family members and the
public.
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GENERATING THE STANDARDIZED MEASURES OF STRATEGIC CONCERNS
VIS-À-VIS PANDEMIC COVID-19

Yusof Ismail
International Islamic University Malaysia
ABSTRACT
Covid-19 pandemic has reshaped the life of entire globe. Since its impact is disastrous it should
be monitored and managed hierarchically. Firstly, by the policy makers, next, the firms that
employ the working section of the population. The swiftest way to learn about issues of concern
is to access the Internet. Typing the search term of interest via internet search engines (ISEs)
would produce the results within seconds. This initiative may not be meaningful if a person
wants to learn about composite subject matter, covering a few concepts. A more efficient
initiative would be to do a systematic search so that one obtains not only the desired but only
comparative results. This study proposes a learner to employ heuristics to visualize the trends
of critical matters after computing standardized measures, i.e., ratios. Ratios serve as indices
to aid a person to make a comparison across a number of dimensions. The heuristics are
specified: (1) Create a list of keywords of interest related to Covid-19, e.g., political stability,
corruption, business, bankruptcy, economy, gross domestic product, stock market,
unemployment, consumer price index, education, health, suicide and crime; (2) prefix each key
word with Covid-19; (3) create a table with three columns (for the list of search terms, results
of a search engine, results of another search engine); (4) specify an internet search engine (e.g.,
Google Search; Google Scholar); (5) type the search terms and copy-paste the results onto the
table; (6) convert the results with long digits into ratios (say, in two decimal places), which
provide ease of visualization. This study uses two internet search engines (ISEs), i.e., Google
Search (for general users) and Google Scholar (for researchers). The search was carried out on
August 20, 2021, 6.00 a.m. Malaysian Time. The computations were performed in Excel spread
sheet that displays fourteen ratios under Google Search and fourteen ratios under Google
Scholar. The paper will discuss the implications for the results and provide suggestions for the
sequel of the study.
Keywords: Covid-19 pandemic, Google, Internet search engine, policy, ratio
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MATCHING THE TRAITS OF MALAYSIAN AND TURKISH GRADUATES WITH
THE TESTED ENTREPRENEURSHIP EDUCATION MODEL
Ainon Jauhariah Abu Samah
Faculty of Business and Technology, UNITAR International University
Yusof Ismail
Kuliyyah of Economics & Management Sciences, International Islamic University Malaysia
ABSTRACT
Entrepreneurship education (EE) becomes the concern of academics, business practitioners,
and the government. The academics want to ensure they educate future entrepreneurs. The
business practitioners want some assurance that the graduates enter the industry with some
entrepreneurial orientation. The government expect educational institutions to supply the
economy with entrepreneurial talents to help extend the life cycle of existing products and
introduced new and innovative products. All of these concerns will converge to rejuvenate an
economy. And central to this is the education of future entrepreneurs. This study aims to
explore the extent to which cultural traits of men and women of a country can be associated
with the results of empirical study on entrepreneurship based on the Theory of Planned
Behavior (TPB). The first part of the paper discusses the theoretical framework developed and
tested by Ainon Jauhariah (2017) which suggests that entrepreneurship education [the
independent variable] is related to the development of future entrepreneurs [entrepreneurial
intention is the dependent variable]. The model is refined by investigating the contribution of
subjective norm (SN), attitude towards entrepreneurship (ATE) and perceived entrepreneurial
control (PEC) as mediators and the average waiting period of graduates to be employed after
graduation as a moderating variable. The second part of the paper extracts from research
literature and contemporary sources of information available on the Internet. The study plans
to content analyze, extract and associate traits of university graduates from two focused
cultures, i.e., the Malaysians and the Turkish. The tentative results of the matching process are
expected to produce matched traits with the variables. The results of this stage of exploratory
study will serve as feeder for a sequel. The study is significant in integrating contemporary
demographic and psychographic information into the tested TPB. The paper will also describe
the limitations of the exploratory study and specifies steps for the sequel.
Keywords: Content analysis, entrepreneurship education, Malay, Turkish, training
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ECONOMIC ETHICS IN ISLAM
Assoc. Prof. Dr. Ahmad Deylami
The University of Qom, Qom, Iran, Area of Work: Ethics & Law
ABSTRACT
Regardless of the relationship between religion and philosophy, some religious teachings are
undoubtedly related to major economic issues in the fields of production, distribution and
consumption. On the other hand, economic philosophers also deal with these issues from a
rational point of view and according to practical findings. The purpose of this article is to study
economic ethics from an Islamic perspective. This research is mainly done by descriptive,
interpretive and to some extent analytical methods. And following the common macro divisions
in economic studies, it is organized in three sections: a) General principles of economic ethics;
B) The moral principles of Islam in the field of wealth production and ownership (including:
1. intellectual principles; 2. psychological principles; 3. behavioral principles); C) Ethical
principles of Islam regarding costs and consumption (including: 1. Types of use; 2. Ethical
principles about consumption; 3. Ethics of the poor); And, d) Ethical principles of treatment of
the poor. The most important findings of this study are: Wealth is a prelude to achieving
spiritual happiness and attachment to it as a "goal" is not pleasant. Trusting in God during
economic endeavors, synchronizing production and consumption, observing preferences, good
and legal use of property, helping the poor and sympathizing with them, are important duties
in economic ethics. This article can be considered as a narrator of the main teachings of Islamic
economic ethics.
Keywords: Economic philosophy, Economic ethics; Islamic Economy; product ethics;
Distribution ethics; Consumption ethics.
1. Introduction
The phrase “Economic ethics” refers to a set of favorable as well as unfavorable deeds
governing our economic behavior as regards consumption and income of production, service,
or distribution nature. In other words, economic ethics concerns ethical evaluation of earning
income and its consumption from a particular point of view.
Logical order demands firstly to know the ethical standpoint of Islam concerning the basic
issues such as property and possession, benefiting of economy and progress in it, poverty,
wealth, and so on. This standpoint seeks to contribute to and explain the helpful policies of
Islam on income and consumption. Hence, the subjects of this article concern the following: a)
Islamic ethical principles regarding poverty, affluence, and enjoyment; or deprivation of
possession or property; b) Islamic ethical principles about the ways of earning money and
wealth, and c) Islamic ethical teachings about consumption and expenditure.
Given the very extended and complicated aspects of these subjects, what follows serves just as
an introduction?
2. General principles of Economic Ethics
In Islamic ethics the world is valuable in its general sense as a passage leading man to his
everlasting salvation in the hereafter and s/he has to enjoy it to this end. The present discussion
concerns the manifest aspects of the world, i.e., possession, property, wealth, and facilities.
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Are property, possession, and wealth absolutely approved or praised in the view of Islamic
ethics? Or, do thy have a moderate standpoint in this regard? What are the main features of
Islamic standpoint in regard to? To answer these questions, one should refer to what koranic
verses and hadiths elucidate, in which there are three attitudes.
2.1. Praise of property and wealth and disregarding poverty
These matters on their own have been stated in different forms some of which are as follows:
2.1.1. Praise of property: This is in turn staled in a variety of and under various titles; namely:
2.1.1.1. The source of blessing: "But if the people of these regions had believed and feared
God, we would surely have showered on them blessings of the heavens and earth; but they only
denied, and we punished them for their deeds''(Qur’an, 7: 96).
2.1.1.2. The benevolents’ reward: In explication of this Koranic verse, that is, "For those who
do good there is goodness and more."(Qur’an, 10:26) The Infallible Imam Ali remarked: "The
word “favor” refers to “paradise” and the phrase “more than this” refers to “the world” (AlTusi 1993, 26).
2.1.1.3. The companion in the hereafter: The holy prophet Muhamad remarked: “Had there
not been bread, we would not have kept fasting, would not have say prayers, and would not
have performed the obligatory duties of God the Almighty – the great.” (Al-Kulayni 1993,
6:287)
2.1.1.4. The source of maintenance of religion and the world: "Do not entrust (their)
property God has given you to maintain (on trust) to those who are immature."(Qur’an, 4:5) It
is among the means of maintenance for the mankind that the possessions should be left to the
control of those who do justice to them and do well with them. (Al-Kulayni 1993, 5:2)
2.1.1.5. The source of a pleasant life: The Infallible Imam al-Sadiq remarked: There are five
things if one doesn’t own, s/he will be deprived of a pleasant life: health, security, property,
contentment and an agreeable partner. (Al-Saduq 1979, Amālī, 367)
2.1.1.6. Fault concealed: In a prayer, the Infallible Imam al-Sadiq stated: "Oh, God! Make us
wealthy and in a good health."(Al-Saduq 1983, al-Faqīh, 1:338)
2.1.1.7. The source of having a happy spirit: “The Prophet Muhammad: "Indeed, man’s spirit
reaches tranquility whenever it attains its strength.” "(Al-Saduq 1983, vol: 3, p: 166)
2.1.1.8. The companionship of piety: The Prophet Muhammad: "The best companion of piety
is self-sufficiency"(Al-Kulayni 1993, 5:71).
2.1.1.9. God’s grace: The infallible Imam Ali: "Be aware that one of the blessings is having
abundant possessions and better than this is being healthy and the best one is being away from
committing sin. (Sharif al-Radi, 1990, wisdom: 388)
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2.1.1.10. Order for development of land: The infallible Imam Ali in his directive to Mālik
al-Ashtar states: "Development of land is more important than obtaining jizya and the latter is
never attained except through development of land. One who requests jizya but never pays
attention to development, he will destroy cities and kill people, and his jobs will prove less
effective.” (Sharif al-Radi, 1990, l: 53)
2.1.1.11. Encouraging people to coming up with lawful possession: The infallible Imam alŞādiq stated: "There is no grace for any one who is not interested in collecting properties
through a legal path so as to maintain his/her face and dignity, to pay off his debts, and to
observe the ties of relationship. (Al-Kulayni 1993, 5:72)
2.1.1.12. The God-appointed leaders’ prayers for reaching property: The infallible Imam
Ali was explicit: "Oh God! Maintain my face with richness, and never denigrate me with
poverty so as to request provisions from your servants who rely on you for their survival, and
to seek kindness from your evil creatures, then, to be forced to praise one who has done me a
favor and to be encouraged to belittle someone who has deprived me of his grace. (Sharif alRadi, 1990, A: 225)
In addition to the, above there are some other cases which concern praise and importance of
possession and property in the Holy Qur’an and hadiths. The same is said regarding the value
of people’s possession and property (Al-Kulayni 1993,5:95) or what has been told on one’s
receiving extra reward for spending his or her property in the way of Allah (Qur’an, 34:37) and
so forth.
2.1.2. The promise of welfare in the universal government of the infallible Imam al-Mahdi
It has been related from the Prophet Muhammad who stated: The Mahdi of my ummah will
make the earth full of justice and fairness after it has been filled with oppression and cruelty.
In his time the sky, just like the Adam’s time, will shower a lot of blessings on the earth and
accordingly my ummah in his time shall enjoy such a pleasant life that they have never enjoyed
before.” (Ibn Tawūs, 1987, 322)
The infallible Imam al-Sadiq in this regard states: "Indeed, a time will come to you when none
of you needs to pile up drachma and dinars and to find a place to donate them.
When Imam al-Mahdi come back people will be no longer in need of the favor of Allah and
His vicegerent ʻwaliyyʼ, then they will find no place for the consumption and donation of their
properties. (Al-Nu‘māniy, 150)
2.1.3. The reproach of poverty: In the Holy Qur’an and hadiths poverty is mentioned as a
divine punishment and a sign of God’s anger:
“God presents the example of a town which enjoyed peace and security, its provisions coming
from every where in abundance, but it denied the favours of God; so God acquainted it with
intimate hunger and fear (as punishment) for what they have done” (Qur’an, 16:112).
The infallible Imam Ali remarked: "God has not punished His servants with a scourge more
painful than poverty. (Ibn Abi al-Hadīd, 1976, 20:301)
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The prophet Muhammad said: "Oh Ali! There are four things which break one’s back [inter
alias]: the poverty for which its owner can not find a remedy." (Al-Saduq 1983, 4:365) In
addition to all these, God’s faultless servants have always been seeking refuge to God from
poverty. Hence, the infallible Imam Ali’s statement: "Oh God! I seek refuge to you lest being
needy in the light of your grace." (Sharif al-Radi, 1990, A: 215)
2.1.4. Destructive consequences of poverty: There are a lot of aftermaths mentioned for
poverty in Islamic Ethics. The following are among the most outstanding ones:
2.1.4.1. Blasphemy: The Prophet Muhammad stated: "Poverty is apt to lead on to blasphemy."
(Al-Kulayni 1993, 2:307)
2.1.4.2. Ignorance: The infallible Imam al-Sadiq stated: There are some blessings that if one
doesn’t own them, her or his life affairs are always incomplete and her or his mind is lost and
she or he is accordingly always worried and anxious: health, security, abundance of
provisions." (Al-Saduq, 1986, 284)
2.1.4.3. Abasement: The infallible Imam al-Sadiq stated: "It is impossible for a poor person to
have dignity and greatness ". (Al-Saduq 1983, 4:58)
The infallible Imam Ali stated: "Upon paying close attention to what would make a respectable
and decent person abject and degraded, I could not find anything more humiliating than
poverty. (Ibn Abi al-Hadīd, 1976, 20:293)
2.1.4.4. Grief and depression: The infallible Imam Ali stated: "One who is poor in this world
she or he will be depressed". (Sharif al-Radi, 1990, A: 82)
2.1.4.5. Sluggishness: The infallible Imam Ali stated: "Indigence makes a wise man sluggish
when facing a problem". (Sharif al-Radi, 1990, w: 3)
What stated is just part of a plenty of remarks quoted in verses and hadiths in praise of
possession and property and in reproach of poverty and neediness.
2.2. Praise of poverty and reproach of possession and wealth
This matter has been stated in the following categories:
2.2.1. Praise of poverty
The Prophet Muhammad stated: "Poverty is a source of pride and honor to me and I am proud
of it". (Ibn Fahad al-Hilli, 113) Yet elsewhere he maintained: “Oh Ali! Poverty is a mark of
believers". (Iskāfi, 1980, 74)
In response to an enquirer who asked for a piece of advice, the infallible Imam Muhammad alJawād maintained: "Make patience your pillow, embrace poverty, and leave the pleasures
and…"(harrani, 1983, 455)
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2.2.2. Poverty is better than abundance
It has been related from the Prophet Muhammed: "For the believers, poverty is better than
richness." (Ash´ath al-Kūfi, 155) "Man hates two things: one is death, in spite of the fact that
it is the beginning of a believer’s freedom from trouble, and the other one is shortage of wealth,
whereas a little wealth has little accountability.'' (Al-Sadūq, 1986, 74)
2.2.3. Reproach of possession and wealth
In the Holy Qur’an and Hadiths property and wealth have been reproved with various phrases
and titles, the most important of these titles are as follows:
2.2.4. Root of lust
The infallible Imam Ali stated: "Wealth is the root of all lusts". (Sharif al-Radi, 1990, w: 57)
2.2.5. The Ambush of the Satan
The infallible Imam Ja’far al-Sadiq stated: "Indeed, the Satan will push man into everything
(offers him all sins) and when makes him tired, lies in ambush next to possession and when he
arrives there, the Satan entraps him.'' (Al-Kulayni 1993, 2:315)
2.2.6. Being seditious
The Prophet Muhammad stated: "Indeed, love of the world and property is the source of
sedition and preventive from afterlife" (Al-Kulayni 1993, 5:312). The infallible Imam Ali
remarked: "One who gets rich in this world, she or he will get seditious and will be deceived."
(Sharif al-Radi, 1990, A: 82)
2.2.7. The source of suffering and trouble
The infallible Imam Ali al-sajjad remarked: One who has a bigger share of this world is poorer.
This is because he is needy to other people to maintain his property and also he needs all the
means and devices of the world. Having a lot of wealth does not guarantee one’s comfort;
however, the false promise of the Satan to people is that one’s welfare lies in collecting
properties, whereas it lead him to suffering and trouble in the world and also makes him
responsive in the Hereafter (Al-Saduq, 1986, 64).
2.2.8. Lack of reliance on one’s property
The infallible Imam Ali stated: "It is not wise that God’s servants rely on two things: health
and wealth because when healthy, he gets sick at a sudden, and when rich, you find him needy
at once." (Sharif al-Radi, 1990, w: 426)
2.2.9. Leader of lawbreakers and oppressors
The Prophet Muhammad stated: "property is the leader of oppressors" (Mufid, 1993, 1:32).
2.3. Reproach of love of wealth and its accumulation
This standpoint is stated in the following ways:
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2.3.1. Reproach of love of wealth
The Holy Qur’an says: You tell them: "If your fathers and sons, your brothers and wives and
families and wealth, or the business you fear may fail, and the mansions that you love, are
dearer to you than God, His Apostle, and struggling in his cause, then wait until God’s
command arrives, for God does not show transgressors the way."(Qur’an, 9:24)
And God does not guide those who commit sin.
"And love wealth with all your heart." (Qur’an, 89:20)
The infallible Imam Ali in his will to Imam al-Hassan stated: "So your demands should be in
such a way that they match your beauty and attractiveness and keep the suffering and trouble
away from you. Therefore, neither wills you be not everlasting for your wealth nor will it be
for you." (Sharīf al-Radi, 1990, L: 31) The Prophet Muhammad stated: "Drachma and dinar,
Killed the predecessors and it will destroy you too.''(Kulayni 1993, 2:316)
Allah in Holy Qur’an states:
"To those who accumulate gold and silver, and do not spend in the way of God, announce the
news of painful punishment." (Qur’an, 9:34)
"The Avarice of plenitude keeps you occupied; till you reach the grave." (Qur’an, 102:1-2)
"Know that the life of this world is only a frolic and mummery, ornamentation, boasting and
bragging among yourselves, and just for multiplying wealth and children. It is like rain so
pleasing to the cultivator for his vegetation which sprouts and swells, and then begins to wither,
and you see it turn to yellow and reduced to chaff. There is severe punishment in the Hereafter,
but also forgiveness from God, and acceptance. As for the life of his world, it is no more than
merchandise of vanity." (Qur’an, 57:20).
The infallible Imam Ali stated: "Did you not see those with immaterialized expectations,
building strong castles and gathering plenty of wealth and that how their houses became
graveyards? And their accumulated wealth goes wasted, scattered, and reached their heirs
(Sharif al-Radi, 1990, A: 132)
2.3.2. Reproach of self-indulgence
The Holy Qur’an says: And when we destroy a human habitation We send Our command to
(Warn) its people living a life of ease; and when they disobey, the sentence against them is
justified, and We destroy them utterly.(Qur’an, 17:16; 28:58)
Concerning the pleasure-seeker’s reaction against the prophet’s invitation, The Holy Qur’an
states:
"We never sent an admonisher to a habitation but its well-to-do people said: "We do not
believe in what you have brought." And (farther): "We have far more wealth and children (than
you), and we are not the ones to be punished." (Qur’an, 34:34-35).
Hence, according to Islamic ethics, "the world" in its general sense and "wealth" in its particular
sense are praiseworthy as a source of helping the human being survive in the world and as an
introduction to attain the salvation in the hereafter.
In addition to the aforementioned, Islam has a general and helpful attitude toward wealth and
enough enjoyment of it and regards it as valuable to fight against poverty and indigence.

1264

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES & HUMANITIES
18-19 Sep, 2021
MUŞ-TURKEY
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https://www.ispecongress.org/
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

However, what has been stated on reproach of wealth and praise of poverty, although the origin
such concepts on the behalf of religion is definite and at least reliable, their compatible and
coordinated interpretation with what has been stated on reproach of poverty and praise of
wealth, some further aspects can be taken account of including what was stated on reproach of
love of possession, accumulation of wealth and pleasure-seeking, the significance of reproach
of possession and property which is associated is, with it, accumulation of wealth and not
spending it in the right economic sections and pleasure-seeking which go beyond the limit,
have all been reproved, too. Although Islam has encouraged man in the stage of production of
wealth and even gaining personal ownership, in the stage of sustenance and continuance of
wealth in one’s hand seriously supports its circulation in the right ways, such as spending it for
charity, endowment, donation, and so on. It also emphasizes in the stage of consumption that
people should content themselves to the least necessary amount so that either negative effect
of accumulation of wealth and pleasure seeking are stopped or the obstacles in the way of
spiritual elevation are removed. It should not be ignored that some of what have been stated in
praise of poverty refer to spiritual poverty or concerns social leaders as to living on the same
level as poor or average people is the source of pride and honor which is optional, not imposed
or incurable.
3. The ethical principle of Islam on production of wealth and ownership
These principles can be classified in three categories: a) man’s belief and thought, b) carnal
qualities, and c) economic behavior. Although this chapter seeks to state man’s behavioral
aspects. To complete the discussion and for the reason of relation of scientific and
psychological principles with the behavioral ones, it discusses the first two categories.
Accordingly the subject matters of this section concerns the following three subjects:
3.1. Intellectual principles
The most outstanding of these principles are as follows:
3.1.1. The provider is Allah: "God is certainly the great provider."(Qur’an, 51:58) "Say: "Who
gives you food from the heavens and earth?" say: "God". (Qur’an, 34:24) "There is not a
creature that moves on the earth whose nourishment is not provided by God, whose place of
sojourning and depositing is not known to him. Each thing is recorded in the book perspicuous."
(Qur’an, 11:6; 29:60; 6:151; 10:31; 35:3) "Do they not know that God enhances or restricts the
provision of any one He will. Surely there are signs in this people who believe.''(Qur’an, 39:52;
34:36; 3:27; 28:82; 14:32, 34)
3.1.2. People’s daily lawful provision is pre-determined: "Are they the ones who dispense
the favour of your Lord? It is He who apportions the means of livelihood among them in this
world, and raises some in position over the others to make some others submissive." (Qur’an,
43:32).
The Prophet Muhammad stated: "Indeed, God has decided on everybody’s daily food, trouble,
and the time of death.''(Ash´ath in this al-Kūfi, 251).
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3.1.3. Greediness regarding one’s daily food: The Prophet Muhammad stated: "Neither
greediness absorbs the daily food toward a greedy person nor someone’s bad feeling about
daily food deprives him of it". The infallible Imam Ali stated: “Beware that what God has
determined for his servant will reach to him with nothing deducted however; he is unable to
devise a way of earning his daily food. And he cannot obtain more than the amount determined
for him, however hard-working and clever he may be”. (Al-Mufid, 1983, 207) And "May be
you find people who put themselves in trouble to earn their daily food but enjoy a hard life and
may be there are people who are moderate in earning their daily food and destiny helps
them.''(Al-Kulayni 1993, 5:81)
3.1.4. Daily food is guaranteed: The infallible Imam Ali stated: "Seek the daily food for it has
been guaranteed for its seeker." (Al-Mufid, 1993, 1:403) And Imam Al-Sadiq stated: "Don’t
stop trying to earn your daily food which is lawful, because it will help you with your
religion.''(Al- Mufid, 1983, 172)
3.1.5. Unexpected daily food: The infallible Imam Ali stated: "Daily food is in two forms:
One is that you seek and the other one which seeks you. If you do not go toward it, it will
approach you". (Sharif al-Radi, 1990, w: 379) In Holy Qur’an and hadiths, some groups are
promised unexpected daily food. Including in the Holy Koran about believing and pious people
it is mentioned: "This is to warn him who believes in God and the last Day. God will furnish a
way out for him who fears him, and provide for him from where he dose not reckon. God is
sufficient for him."(Qur’an, 65:2-3) Imam Al-Sadiq stated: "God the Almighty wishes it
provide the believers’ daily food from the source that they cannot think of.'' (Al- Kulayni 1993,
5:83)
3.1.6. Wisdom and reason of multiplication and restriction of daily food: God seeks
different aims by multiplying and restricting daily food. Sometimes it prevents rebellion and
disobedience to create obstacles in the way of one’s daily food:
''If God were to give in abundance to His creatures they would fill the earth with oppression.
So He gives according to measure as He will. He knows (what is good for) His creatures. He
is all-aware and all-seeing." (Qur’an, 42:27)
And sometimes he does this to wake the people up from their ignorance: "We afflicted the
people of pharaoh with famine and dearth of everything that they might take heed."(Qur’an,
7:130) And sometimes by this it is meant to test the mankind: "Be sure we shall try you with
something of fear and hunger and loss of wealth and life and the fruits (of your labour); but
give tidings of happiness to those who have patience." (Qur’an, 2:155; 8:28; 64:15; 16:71;
89:15, 18) And there are also some other sagacious remarks unmentioned here so as to keep it
short. (Al- Kulayni 1993, 2:60)
3.1.7. Daily food, knowledge, and management: Imam Muhammad al-Bāqir stated: "A
believer has three signs: having a good management to earn daily food, being patient when in
trouble, and having a deep insight in religion.''(Al-tūsi, 1980, 7:236) And elsewhere he stated:
"All man’s perfection is confined to these three factors.'' (Al-Kulayni 1993, 1:32) Imam Ja‘far
al-Sadiq stated: "Management is half of the daily food".
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(Al-Saduq, 1983, 4:416) And when one asked him if it was mentioned that moderation and
having a good management was half of the daily food, he replied: "May be it is all of it, and
having a good management comes from religion.'' (Al-Tūsi, 1993, 670)
In conclusion, from the viewpoint of Islamic ethics, man should believe in the following:
Firstly, the real sustainer is God. Secondly, based on wisdom, expediency, management, and
divine destiny, everybody’s lawful daily food has been pre-determined and guaranteed.
Thirdly, by man’s greediness and wanting more, his lawful daily food will not increase, but
maybe he puts himself in too much trouble. Fourthly, God’s act on how to distribute, increase
or decrease one’s daily food depends on some reasons and expediencies that all of it goes back
to man, like prevention of rebellion and disobedience of man, warning him, putting him on test.
Meanwhile, believing in the preceding principles should not lead us to the imagination of some
kind of pre-determinism. Because God has made act of giving daily food conditional to labor,
work and try, in addition to this, management, foresight and measurement in one’s daily food
have been considered as main factors for gaining daily food. Of course, unexpected daily food
has been devoted to those who fear Him and on Him they trust.
3.2. Psychic principles
Although those principles were discussed in the previous chapter, it is worth pointing out again
for the outstanding ones are as follows:
3.2.1. Asceticism, lack of greediness and contentment: In the previous section, it was
mentioned that a good attitude of the psychic desires toward the world and its assets is to be
ascetic, lack of attachment, and longing for more. Among the signs and, better to say, the
requirements of being ascetic in the economic domain of life are contentment and not longing
for more. Imam Ali in this regard stated: "No treasure does make you more self-sufficient than
contentment and no possession does make you affluent just like satisfaction with what you
have been destined to.'' (Sharif al-Radi, 1990, w: 371) '' I was in search of self-sufficiency. I
couldn’t find except in contentment. Be content with attaining self-sufficiency.''(Shaiiri, 1994,
341) It has been related from Imam Ja‘far al-Sadiq: "Whoever is content with what has been
determined for him, he get will free from grief, sorrow and suffering. And the less content you
are, the greediest you get, and greediness and attachment to the world is the source of all devils.
And the one who owns these two will not be safe from the fire unless he changes the situation".
(Al-Gaylani, 1986, 184) And the Prophet Muhammad stated: "Contentment is the property
which is immortal and is the horse of getting to satisfaction and carries its rider to the divine
home". (Al-Gaylani, 1986, 185) To materialize this, it has been recommended for evaluating
the rate of one’s enjoyment that is should always consider those who are lower, not higher than
him. Imam Muhammad al-Baqir in this regard stated: ‘‘you should not look at those who are
higher than you, God in this regard stated to his Prophet: "Do not marvel at their wealth and
children.''(Qur’an, 9:55) "Do not covet what we have granted myriads of people of the pomp
and glitter of this world to tempt them. The means your Lord has given you are better far and
more enduring." (Qur’an, 20:131) '' And if you get doubtful about this, remember the life of
the Prophet Muhammad whose food was barley bread his sweet was date and his firewood was
branches of tree, if he could find.'' (Al- Kulayni 1993, 2:137)
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3.2.2. Chastity: It was previously remarked one of the main kind of chasteness is that witch
concerns eating habits. It means that to be able to have self-control over your eating desires
over what is regarded as unwise and wrong in the view of religious laws and not to commit sin.
Enjoying this good psychic desire causes one to have achieved many of ethical characteristics
in the field of economic behavior. The details will be dealt with the section concerned with
consumption ethics.
3.3. Behavioral Principles
These principles can be classified in two categories of the value of work and trying to earn
income and the ethical principles concerned with the way of earning this income.
3.3.1. The value of work: In Islamic ethics on one hand work and try have been encouraged
strongly as a value or maybe as a prayer and on the other hand being unemployed or lazy and
putting your expenses on some one else have been blamed.
Some of these attitudes are as follows:
3.3.1.1. praise of work and try (efforts): The Holy Koran in various verses regards working
and trying to earn daily food as on a par with seeking God’s virtues and favor and people are
asked to practice it: "And when the prayer is over, spread out in the land and look for the bounty
of God, and remember God a great deal that you may prosper." (Qur’an, 62:10) ''Yet in His
benevolence He made you night and day that you may rest and seek His bounty during them,
and haply may be grateful."(Qur’an, 28:73; 17:66, 12; 16: 14) It is from infallibles remarks: ''
A believer has three portions times: Of when he is praying and worshiping God, when he is
taking care of his life, and when he is seeking lawful pleasure.'' (Sharif al-Radi, 1990, w: 319)
Imam Ja‘far al-Sadiq recommended one of his disciples: "Even if seeing a war like Seffin
started and two armies lined up opposite each other, you should not give up earning your daily
food.'' (Al-Kulayni 1993, 5:78) and elsewhere stated: "Even if you know your death will come
tomorrow, you should not seek your daily food.'' (Al-Kulayni 1993, 5:79) On the Ascension of
the prophet Muhammad to the Heaven, God told him: "O, Ahmad, praying has ten parts; nine
of it is related to earning lawful daily food. If you gain pure and lawful drinks and food, you
will be under my care and protection"(Deylami, 1978,203) The prophet Muhammad considered
a hard-working man’s reward who tries to earn daily food for his family just like a combatant’s
fighting in the way of Allah. (Al-Saduq, 1983, 3:168) Imam Ali al-Rida in this regard stated:
''One who makes attempts to provide his family with life provisions, his reward is more than
one who fights in the way of Allah". (Al-Kulayni 1993, 5:88)
And the prophet Muhammad has stated: "One who puts himself into trouble to earn lawful
daily food is blessed.'' (Al-Saduq, 1979, 364) And it is also mentioned that God loves living in
a remote place to earn daily food. [88] (Al-Saduq, 1983, 3:156) Living on one’s own is very
much admired.
The prophet Muhammad stated: "One who eats his daily food out of his own efforts, God
treats him with mercy and never tortures him". (Shaiiri, 1994, 390) The value of working and
worker is so high that the prophet Muhammad the hand of a worker and remarked: "This is the
hand will which never burn in the Hell". (Al-Khatib, al- Baghdādi, 7:342)

1268

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL
SCIENCES & HUMANITIES
18-19 Sep, 2021
MUŞ-TURKEY
(THE PROCEEDINGS BOOK)
WEB: https://www.ispecongress.org/
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

In addition to works like these, examining the behavior and acts of the divine prophets and the
infallible Imams indicate that all of them in spite of their high spiritual ranks tried for their own
daily food like an ordinary person, had a trade, and were proud of these. Although some
examples of their lifestyle will illustrate the points, they are skipped here for not prolonging
the discussions.
3.3.1.2. Reproach of joblessness and laziness: Laziness, in the sense of imposing orals
expenses on someone else and living on other people’s efforts is strongly blamed in Islamic
ethics. In this connection the prophet Muhammad stated: "Cursed is the one who does not
provide his family’s daily food.'' (Al-Kulayni 1993, 4:12) Ibn Abbas stated: Whenever the
Prophet Muhammad was said that such and such does not have any trade he would replay: "I
don’t like him anymore." (Shaiiri, 1994, 390) Imam Ja‘far Al-Sadiq stated: "Are you unable
and can not be like ants which pull their daily food to their living place."(Al-Kulayni, 1993,
5:79) One day Imam Ja‘far Al-Sadiq enquired of someone’s health, he was told that the person
in question has become poor and needy. The Imam asked: “What is he doing these days?” Then
he was that he had been at home busy with praying. Then he enquired further of how he was
earning his food. Imam how does he earn his daily food? The answer was that in faith had been
undertaking that. Then the Imam stated: "swear to God, remarked that the prayer of he who
earns his daily food is greater than that of who does not.''(Al-Kulayni, 1993, 5:78) It is also
mentioned in the hadiths that one who evades doing his job, he will not won’t enjoy God’s
mercy (Al-Saduq, 1983,3:158) and his prayers will not be rewarded, (Al-kulayni, 1993,5:77)
Imams never pray for such a person to get self-sufficient and rich. (Al-kulayni, 1993, 2:266)
3.3.2. The ways of earning one’s daily food and income: The main ways of earning income
are, trade, production and services.
The main Islamic ethical teachings on each of the above will be discussed separately.
3.3.2.1. Production: Farming, husbandry, trade, and industry in their general senses are three
important fields of production and each field has received special regard.
It is from among the Prophet Muhammad’s remarks: "Raising sheep and farming are your
tasks.” (Al-Saduq, 1989, 45)
The infallible Imam Muhammad Al-Baqir stated: My father used to say: "The best of Jobs is
farming…"(Al-Kulayni, 1993, 5:260) And Imam Ja‘far Al-Sadiq stated: "Cultivation of land
is the most valuable treasure." (Al-Kulayni, 1993, 5:261) "Farmers are the treasures of people;
they plant seeds which have been created by God the High. Their ranking on the Judgment Day
will be better than others and they are the nearest and dearest to God." (Kulayni, 1993, 5:261)
"By God none of people’s trades are better and more praiseworthy than farming." (Al-kulayni,
1993, 5:260) It is quested from the Prophet Muhammad that he liked farming more than other
Jobs compared with raising sheep and cattle. (Al-Kulayni, 1993, 5:260) In Praise of husbandry
he stated: "The best property is sheep." (Al-kulayni, 1993, 6:544) And Imam Ja‘far Al-Sadiq
stated: "nine-tenth of daily food is for the owner of sheep." (Al-Kulayni, 1993, 6:535) There
are plenty of hadiths, which encourage raising poultry and cattle; with all emphasis on the
importance of husbandry while keeping them at home is not required. Imam Muhammad AlBāqir related from the prophet Muhammad who had enquired: "What prevents you from taking
blessing and favor to your homes?”
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His companions asked: “Oh, the prophet of God, What is blessing?” He answered: “The
milking sheep and its male and milking cow, these are the source of blessing" (Al-kulayni,
1993, 6:545) and raising and training other birds or animals useful for men have been stressed
as well.
Besides what was told, trade and industry have been praised too:
''And we taught him [David] the art of making coats of mail in order to shield you against one
another from your wars. Will you not be grateful even then?" (Qur’an, 21:80)
"We favored David with excellence, (and commanded); "O Jibal and Tair, glorify the greatness
of God with him." And we made iron pliable for him. "Make long coats of mail," (We said),
"and fix their links, and do the right. I surely see whatsoever you do."(Qur’an, 34:10, 11)
So God has provided man with primary materials for industry.
Imam Ali stated: "God likes the trustworthy, honest craftsman." (Al-kulayni, 1993, 5:113) In
hadiths, many crafts have been praised but to be brief, we don’t mention them. Concerning a
good and successful craftsman, he stated: ‘‘to attract his customers, a craftsman must have
three characteristics: to be skilled in his craft, to be honest, and to be able to have his customers’
satisfaction.'' (Al-Harrani, 1983, 322) Imam Ali in piece of advice regarding industry stated:
"Do not wish speed in doing your work, be after the quality of your product because people do
not ask about the amount, they would ask you about how it is.'' (Ibn Abi al-Hadīd, 1976, 20:267)
3.3.2.2. Trade: In religious texts, trade has been considered as the source of glory, (Al-Kulayni,
1993, 5:149), blessing (Al-kulayni, 1993, 5:149) self-sufficiency, [115] and even intellectual
development (Al-kulayni, 1993, 5:148). The Holy Koran regards trade as the main way for
exchange of wealth and meeting the needs, the trade which is based on both parties’
satisfaction: "O believers, you should not usurp unjustly the wealth of each other, but trade by
mutual consent; and do not destroy one another. God is merciful to you."(Qur’an, 4:29)
Ethical teachings regarding trade are legion and have been scattered in ethics and jurisprudence
books. Because dealing with these detailed subjects is not possible in brief, here we limit the
scope of this section to just two parts, that is, the duties of the buyer and seller.
The main duties of seller are as follows:
3.3.2.2.1. Learning Islamic laws on trade: Imam Ali: Oh, the traders! First jurisprudence then
trade, first jurisprudence then trade, first jurisprudence then trade. (Al-kulayni, 1993, 5:150).
"One who trades with no know ledge of religious laws, she or he will be drawn more in bribery.
One who does not know the laws of trading should not do a trade job". (Al-kulayni, 1993,
5:154)
3.3.2.2.2. Truthfulness: Prophet Muhammad: “Whenever two traders tell the truth, their trade
will get brisk and productive, but if they tell lies and be dishonest, there will none be any
blessing and abundance to their trade. (Al-Kulayni, 1993, 5:174)
3.3.2.2.3. Telling the defects of the goods: Someone asked Imam JA‘far Al-Sadiq: “I make
hats, and; making them, I use old cotton and while selling them to people, I say nothing about
it”. The Imam returned: “I like you to say about the right material you have used to your
customers". (Al- tusi, 1980, 6:376)
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3.3.2.2.4. Avoidance of underweighting: In this regard, the Holy Koran states: "Give full
measure when you are measuring, and weigh on a balanced scale. This is better, and excellent
its consequence." (Qur’an, 17:35) "WOE TO THOSE who give short measure, who insist on
being given full when they take from others, whilst when they measure or weigh for them, give
less." (Qur’an, 83: 1-3)
3.3.2.2.5. Forgiveness: Imam Ja’far Al-Şādiq stated: "Forgiveness in trade is really profit".
(Al-Kulayni, 1993, 5:152)
3.3.2.2.6. Taking back the sold items: It has been related from the Prophet Muhammad: “He
did not let some people do trade unless they undertook to take back the sold item if the customer
changed his mind about the trade. (Al-Kulayni, 1993, 5:151)
3.3.2.2.7. Never deceive the customer: Imam Ja‘far Al-Sadiq stated: "Deceiving anyone who
trusts you is unlawful". (Al-Kulayni, 1993, 5:160)
3.3.2.2.8. Doing trade with no tricks: imam Ja‘far Al-Sadiq mentioned that the Prophet
Muhammad used to prevent people from mixing milk with water for selling. (Saduq, 1983,
3:272)
3.3.2.2.9. Swearing less and not using mendacious oaths: Imam Ja‘far Al-Sadiq stated: "The
high praised God hates anyone who sells his goods by telling lies". (Al-Saduq, 1979, 390) They
are among the recommended and obligatory duties of sellers to sell high-quality goods to weigh
more, filling the container more when selling, to ask less profit when trading with your brother
in faith, not to interfere in other people’s trade, not to leave less profit, and not to trade with
the indigent and needy people.
However, some of the seller’s duties are as follows:
3.3.2.2.10. Do buy important goods yourself: Imam Ja‘far Al-Sadiq stated: ''Do your
important affairs yourself and let other people do the less important ones”. In answer to what
was meant, headed, “such as buying lands, buildings and that kind of thing.'' (Al-Kulayni, 1993,
5:90)
3.3.2.2.11. Not to find faults with goods: The Prophet Muhammad stated: "One who observes
four things, her or his income will be pure and lawful: when buying things not to find faults,
when selling not to praise and speak highly, not to keep secrets the defects of one’s item and
at the time of buying or selling not to swear.'' (Al-Kulayni, 1993, 5:153)
Other affairs such as being strict about prices in some cases, not buying anything on credit and
going on are considered as the customer’s duties.
3.3.2.3. Services: service occupations are dealt with different titles such as office and medical
services and some other trades and some others are common with what has been stated about
industry.
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4. The Islamic ethical principles regarding expenses and consumption
First of all, it is necessary to point to two things: Firstly, a good planning and a good policy
and management about property has been emphasized in Islamic ethics, in such a way that
Imam Ja‘far Al-Sadiq stated: "Anyone who does not have planning and policy for his daily
food, she or he will non have any possession."(Al-Kulayni, 1993, 5:317) Secondly, maintaining
wealth and property is so important and valuable that the Prophet Muhammad stated: "Anyone
who loses her or his life in defense and care of her or his wealth and property, she or he will be
considered as martyr in her or his way". (Al-Kulayni, 1993, 7:297) Therefore, property holder
is morally responsible either defending it in the best way. Good management of property from
the Islamic ethical point of view will be discussed.
4.1. Kinds of uses
In Islamic teachings, Muslims are expected /encouraged to use their wealth and properties in
three main ways:
4.1.1. Investment: Imam taught Ja‘far Al-Sadiq one of his companions: "Get a land or a
building because when death or a disaster happens to you and you know that you have left
wealth or a property behind for your household, the death or disaster will be more pleasant to
you.'' (Al-Kulayni, 1993, 5:92) Imam Ja‘far Al-Sadiq one day gave one thousand and seven
hundred dinars to one of his disciples and told him: "Trade with it". Then he stated: "Of course,
I am not interested in its profit; however, it is sweet and pleasant, I want God to see that I have
exposed myself to the outcome of trade". That person said that I did business with that money
and made one hundred dinars profit. When I reported the amount of profit to the Imam, he got
very happy and said: "Add it to my capital." (Al-kulayni, 1993, 5:76)
4.1.2. Spending money and wealth in the way of Allah: The Holy Qur’an orders us several
times to spend some of our properties in the way of Allah. For example, introducing the
virtuous states: "Who believe in the Unknown and are firm in devotion, who spend in charity
of what we have given then." (Qur’an, 2: 3, 254) "Spend of what we have given you before
death comes to one of you, when he will say: "O Lord, why did you not defer my term for a
while that I could give alms and be among the doers of good?"(Qur’an, 63:10; 14:31) "And
spend of what He has given you as His trustee. And those of you who believe and spend in
charity will have a great reward."(Qur’an, 57:7)
4.1.3. Personal consumption: Besides what have been stated on the value of trying to provide
family’s expenses, the Holy Qur’an states: "So seek the abode of the Hereafter through what
God has given you, and do not forget your part in this world. Do good to others as God has
done good to you, and do not try to spread corruption in the land. Surely God does not like
corrupters."(Qur’an, 28:77)
4.2. Ethical principles regarding consumption
The most outstanding of these principles are as follows:
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4.2.1. Adjustment of consumption with income: It is indicated in the Holy Qur’an: that "Let
the man of means spend according to his means, and he whose means are limited, should spend
of what God has given him. God does not burden a soul beyond what He has given Him. God
will bring ease after hardship."(Qur’an, 65:7) Imam Ja‘far Al-Sadiq Al-Şādiq stated: "May be
there is a poor person who wastes more than a rich one. They asked this could happen, he
retuned: "Because the rich spends out of his wealth but the poor spend and forgives something
which is not hers or his". (Al-Kulayni, 1993, 3:562)
4.2.2. Observance of priorities: Imam Ali al-Reda stated:
"Someone brought two dinars to the prophet Muhammad and said he want to spend it in the
way of Allah. The prophet asked: Are your parents alive’’ The person answered Yes. He stated:
"Spend it for them." Again he took out two more dinars and told me to spend it in the way of
Allah and then the prophet Muhammad stated: "Spend it for your children." And for the third
time the man stated: "I want to spend it in the way of Allah", then the prophet told: "Spend it
for your wife." For the fourth time he told him: "Spend it for your slave." And the fifth time he
stated: "Go and spend it in the way of Allah, but be aware that your last two dinars is the best
of all." (Al-Tusi, 1980, 6:171)
4.2.3. Moderation and decrease of expenses: The prophet Muhammad remarked: ‘‘the
greatest of you is the one with good behavior, the one who spends the least and the one who is
the kindest to his family". (Al-Nūrī, 1986, 8:448) It has been indicated in many hadiths:'' The
believer and pious person is she or he who spends less [money] and helps [others] a lot". (AlKulayni, 1993, 2:143)
4.2.4. Consumption of possession in the lawful ways: The best of possessions is the one
which maintains one’s grace and dignity, brings him a good name, is followed by rewards,
satisfies a lawful need of someone, pays off one’s debts (the obligatory ones), and releases a
chained and troubled person. Imam Ali stated: "The best of possessions is the one that helps
the man to obtain moral virtues".(Āmodī, 1981,n:4993) Elsewhere he stated: "The rich should
avoid committing sins, because spending money and property is wasting and extravagance in
the forbidden ways which makes him important among people but less important before God.
If any of you owns good possession, she or he should take care of his relatives with it, hold
splendid parties with it, and help a captive or indigent with it. Because one who can manage to
do these or him, will gain the great positions in the world, and also obtain the spiritual and
other worldly dignity". (Al-kulayni, 1993, 4:31)
4.2.5. Avoidance of going to extremes: In the holy Qur’an dissipation and extravagance are
reproved several times, and extravagance is blamed as well: "Eat and drink, but do not be
wasteful, for God does not like the prodigals."(Qur’an, 7:31, 81; 4:41; 3:147; 40:28, 34; 44:1,3;
6:141) Extravagance and wasting are reproved to the extent that even extravagance in donation
and charitable ways is reproved and in description of servants, the Merciful God states: "Who
are neither prodigal nor miserly in their spending but follow a middle path." (Qur’an, 25:67;
17: 26, 27)
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4.3. The poor’s ethics
Given the changing nature of different aspects of man, including his economic aspect, every
person is exposed to short-term poverty or long-term poverty or even it is possible not to enjoy
some of the world’s blessings or lose them, and in this sense he is known as a poor. So it is
useful to point out the most important ethical principles that we must rely on when we get poor.
These principles are as follows:
4.3.1. Chasteness (concealment of poverty): The Holy Qur’an invites the rich to observe
chasteness (to conceal their poverty), (Qur’an, 4:6) praising the chasteness poor people states:
"(Give to) the needy who are engaged in the service of God who are not able to move about in
the land, whom the ignorant consider to be affluent as they refrain from asking. You can know
them from their faces for they do not ask of men importunately. God is surly cognizant good
things that you spend."(Qur’an, 2:273) Imam Ali stated: "Chasteness is the adornment of the
poor". (Sharīf al-Radi, 1990, w: 68) In the recommendations of Luqman to his son it is
mentioned: "My son! If one day you get poor, keep it a secret between you and your God and
never talk with other people about it because this makes you lose your status before God".(AlKarājakī, 1977,2:67)
4.3.2. Smartness and cleanliness: Imam Describing the characteristics of the virtuous and
pious people, Imam Ali stated: ''It is among the signs of the virtuous to be smart and clean when
needy". (Sharīf al-Radi, 1999.A:193) And he further stated: "Your outward appearance should
be better than your inward financial condition". (Ibn Abi al-Hadīd, 1976, 20:314)
4.3.3. To be proud before the rich: It has been related from Imam Ali "How admirable it is
when the rich are humble before the needy in order to gain the divine reward, and better than
that is the poor’s self-respect before the rich to trust in God".(Al-Sharīf al-Radi, 1990,w:46)
4.3.4. Avoidance of despair and laziness: Imam Ali stated: "Don’t be among those optimists
who look to afterlife without doing good deeds… and when self-sufficient they become proud
and when needy become despaired and lazy". (Al-Sharīf al-Radi, 1990, w: 150) "Enjoying the
blessing they are happy and when in trouble they get despair". (Sharīf al-Radi, 1990, l: 33)
4.3.5. To be patient when needy: the prophet Muhammad stated: "Good for the poor who are
patient because they see the kingdom of the earth and the heaven". (Al-Kulayni, 1993, 2:263)
As a result, man has a duty to try for his daily food and to meet his needs, but if for any reasons
poverty and neediness turn to him, firstly, she or he should be patient and not get disappointed
from the mercy and favor of God; secondly, she or he must hide his poverty and show her - or
himself rich and affluent; and thirdly, she or he must have a kind of pride and decency not to
let his dignity and grace be harmed before, the rich."
5. Ethical principles of conduct with the poor
In addition to economic contribution, the main ethical principles concerning behavior are as
follows:
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5.1. Being sympathetic and companion of the poor
The prophet Muhammad said; "Good for those who are the companion of the needy people".
(Deylami, 1994, 331) And he ordered: "Associate with the poor". (Harrani, 1983, 41) Imam
Ali Al-Sajjad requested God: "Oh, God! Make association with the poor to me pleasant and
make me patient enough to be their good companion.''(Al-Şahīfa al-sajjādiyya, N: 30)
5.2. To love the poor
The prophet Muhammad stated: "My God ordered me to obtain seven characteristics, or
virtues, among them is being kind to the needy and being their friend". (Al-Kulaynī, 1993, 8:8)
it is indicated: the Ascension hadiths that God said to the Prophet Muhammad: "Oh, Ahmad!
Indeed to be kind for God is the same as to be kind to the poor. Oh, Ahmad! My friendship is
the friendship of the poor so get close to the poor and be their companion and get away from
the rich and do not to be their companion away from the poor are my friends.'' (Deylami, 1978,
1:200) Someone asked Imam Ja‘far Al-Sadiq about the reason of the Imam’s taking highly of
Salman Farsi. The Imam answered: "Don’t say Salman Farsi, say Salman Mohammad: I
mentioned his name a lot for the reason of his three virtues, among them his friendship with
the poor and liking them more than the rich". (Tusi, 1993, 133)
5.3. Showing respect to the poor and treating them with esteem
The prophet Muhammad stated: "May curse be on those who respect the rich for their wealth
and treat the poor men for their poverty.''(Deylami, 1978, 1:194) "One, who treats a poor
Muslim with disdain, she or he has indeed treated God’s right with disdain.''(Al-Saduq, 1983,
4:13) Imam Ali stated: "Everyone who bothers a pious needy person, it is on a poor with
destroying Mecca and the Kaabe for ten times and it sounds like killing one thousand divine
close angels".(Deylami,1978,1:193)
6. Conclusion
In the economic ethics of Shi'a Islam, wealth and wealth are regarded as an introduction to the
achievement of heavenly happiness. Therefore, attachment to it is unpleasant. In this normative
system, economic moral values are expressed in three levels: thought, emotional, and
behavioral, because without these three levels, a moral system will fail.
The explanation of the moral teachings at each level is expressed in the text of the article and
need not be repeated. Emphasizing the notion of monotheism, trusting in God while trying,
synchronizing production and consumption, observing preferences, using property in legal and
good ways, helping the poor and sympathizing with them, are the most of them.
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ABSTRACT
The covid-19 pandemic will become world history one day as various aspects of life are almost
affected, especially the well-being of people around the world is now at a very worrying level
because every day contagious mental health issues. Researchers are racing to research various
aspects to see the impact of covid-19 implications on society as existing studies are still lacking
and need improvement. This study was conducted to assess the relationship between emotional
intelligence (personal and social) and psychological well-being among counseling clients in
one of the counseling agencies in Malaysia. A total of 110 counseling clients answered the
questionnaire. Structural Equation Modeling (PPS) in SmartPLS was used to psychometrically
evaluate the questionnaire form's data content and test the research hypotheses. The results of
the PPS analysis produced several significant findings: First, there is a positive and significant
relationship between emotional intelligence (personal) and psychological well-being. Second,
there is a positive and significant relationship between emotional intelligence (social) and
psychological well-being. The findings of this study confirm that emotional intelligence
(personal and social) is a vital practitioner variable to construct psychological well-being.
Furthermore, the findings of this study can be used as essential recommendations to help
practitioners understand the diversity of perspectives on the construct of emotional intelligence
and develop a management plan in counseling sessions to help achieve and maintain their
emotional well-being in daily life.
Keyword: emotional intelligence, personal, social, psychological well-being, covid-19
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ABSTRACT
The aim of this study is to examine the church and the rising state of insecurity in Eastern
Nigeria. Insecurity apart from being the fear of every Nigerian has become the word on the lips
of easterners and a discussion topic at every gathering. The Church tend to dish out advice on
how her adherent should be conscious of every happenings/ movement around them as there is
a lose of confidence on the law enforcement agencies. This phenomenon is a state of being
subject to danger or vulnerability. The new wave of insecurity indicates that the law
enforcement agency expected to maintain law and order as their civic responsibility are as
vulnerable as the citizens. This activities has led to commercial crimes such as kidnapping,
ritual killings and yahoo- yahoo. The disturbances have also caused disruption in economic
activities, loss of revenues and capital flight. This paper tends to adopt the method of content
analysis. Arising from this research is that the Church still have enormous role to play in order
to curb insecurity in Eastern Nigeria. As part of recommendations, the church and other faithbased organisations should be keen about putting in proactive measures such as sermons that
can positively affect the religious harmony and tolerance in a multi-ethnic entity like Nigeria.
Keywords: The Church, Insecurity, Eastern Nigeria, Social Injustice, Religion
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ABSTRACT
The need to respond to these modern organized frauds necessitates the use of non-traditional
accounting methods by accountants. With an increase in financial accounting fraud in the
global economy, forensic accounting has emerged as a hot subject in academia, science, and
industry. The study's aim is to investigate forensic accounting and financial fraud in Nigeria.
The rise in financial scandals at the turn of the century was linked to an increase in fraud
incidence and perception, casting doubt on the role of the auditor in fraud prevention and
detection (Bhasin, 2013). It is argued that since the Sarbanes-Oxley Act was passed in 2002,
the rise and rate of incidence of financial fraud has not decreased (Hogan et al 2008). The study
looked into whether there is widespread consensus among stakeholders on the efficacy of
forensic accounting in financial fraud prevention, financial reporting, and internal control
efficiency. The research used a survey methodology with a sample size of 143 accountants,
management personnel, practicing auditors, and shareholders. The sample size was determined
using the simple random method, and the data was analyzed using the binomial test. The study's
results show that stakeholders are generally in agreement about the importance of forensic
accounting in fraud prevention, financial reporting, and internal control efficiency.
Furthermore, the government should promote forensic accounting as a tool for tracking and
investigating alleged corruption cases. As a result, accounting education and practice have
undergone a paradigm change (Gray and Moussalli 2006; Eiya and Otalor 2013). The rise in
financial scandals at the turn of the century was linked to an increase in fraud incidence and
perception, casting doubt on the role of the auditor in fraud prevention and detection (Bhasin,
2013). It is argued that since the Sarbanes-Oxley Act was passed in 2002, the rise and rate of
incidence of financial fraud has not decreased (Hogan et al 2008).
Keywords: Forensic Accounting; Investigate; Fraud & Scandal; Prevention & Detection.
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SECURITY ISSUES AND COVID-19: EXPERT ASSESSMENT ANALYSIS
Acting Assoc. Prof. Dr. Kakenova Zarina
L.N. Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan
ABSTRACT
The scientific project is dedicated to the study of the impact of COVID-19 on the problems of
international security. The current pandemic has negatively affected international relations,
open borders, free trade, and led to an economic downturn. At present, the attention of
governments is mainly focused on such areas as medicine, social sphere and economic support.
Security issues, counteraction to destructive forces are relegated to the background. This
alignment can be skillfully used by terrorist and other destructive groups to attract more and
more supporters into their ranks and expand the zone of influence. The aim of this study is to
comprehensively analyze the impact of the pandemic on security issues. The first part of the
work examines the problems of the functioning of terrorist organizations during the pandemic.
Based on the material studied, the author comes to the conclusion that the deteriorating
conditions in some states were used by terrorist organizations to strengthen their positions. The
widespread transition to a remote mode of work and, as a result, the increase in the number of
Internet users provides new opportunities for destructive forces. The second part of the work
is devoted to this issue. And, in the third part of the project, the problems of financing terrorism
are analyzed. The importance of cooperation, coordination of actions of states to suppress the
financing of international terrorism is highlighted.
Keywords: COVID-19 pandemic, destructive forces, terrorism, international security,
cooperation, terrorist financing
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SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ŞİDDETTE MARUZ KALMA SIKLIĞI
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ERİŞ
Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
ORCID: 0000-0002-1685-9819
ÖZET
Sağlık kurumlarında çalışan sağlık personeli, görevleri başındayken genellikle hasta ve
yakınları tarafından sözel ve fiziki şiddete maruz kalmaktadırlar. Bu şiddet bazen de kendi
mesai arkadaşları tarafından olmaktadır. Tanımlayıcı nitelikte olan bu çalışmanın amacı, acil
serviste çalışan sağlık personelinin mesai başındayken karşılaştıkları sözel ve fiziksel şiddete
maruz kalma durumlarını tespit etmektir. Araştırma 01.04.2021 – 01.05.2021 tarihleri arasında
bir üniversite hastanesinin erişkin ve çocuk acil servislerinde çalışan 115 sağlık personeli ile
yapılmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından literatür taramaları sonucunda
oluşturulan sosyo- demografik ve sağlık personeline yönelik şiddet ile ilgili sorulardan oluşan
bir anket formu kullanılmıştır. Araştırmaya kullanılan anketin güvenirlilik katsayısı 0,812
olarak tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan sağlık personelinin %65’i sözel şiddete, %24’ü ise
fiziksel şiddete maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. Sağlık personelinin %18’si hem sözel hem
de fiziki şiddete maruz kaldıklarını ifade etmişlerdir. Sağlık personeli, şiddetin genellikle hasta
yakınları tarafından işlendiğini belirtmiş olmakla birlikte düşük bir oranda (%3) olsa hastane
çalışanı tarafından ve genel olarak sözel şiddete uğradıklarını ifade etmişlerdir. Araştırmada
cinsiyet açısından kadın çalışanların erkeklere göre, meslek açısından ise hemşirelerin diğer
sağlık çalışanlarına göre daha fazla şiddete uğradıkları tespit edilmiştir. Kadın sağlık personeli,
şiddeti çoğunlukla erkeklerin (%80) uyguladıklarını belirtmişlerdir. Sonuç olarak, sağlık insan
gücünün yetersiz olduğu illerin ilk sırasında yer alan Şanlıurfa’da çalışan sağlık personeli, ağır
iş yüklerinin yanısıra bir de güvenlik sorunu ile karşı karşıya kalmaktadırlar. İşyüklerine
olumsuz yansıyan ve psikolojilerini etkileyen şiddete karşı hastane yönetimince gerekli
düzenlemeler yapılarak, personelin çalışma koşulları iyileştirilmeli ve güvenlikleri sağlanmalı
ki sağlık personelinin kurumdaki verimliliği arttırılabilsin.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Personelinin Güvenliği, Acil Servis, Güvenlik Algısı
FREQUENCY OF EXPOSURE OF HEALTHCARE PROFESSIONALS TO
VIOLENCE
ABSTRACT
Health personnel working in health institutions are often exposed to verbal and physical
violence by patients and their relatives while on duty. Sometimes this violence is committed
by their own colleagues. The aim of this descriptive study is to determine the cases of exposure
to verbal and physical violence faced by health personnel working in the emergency room
while on the job. The research was conducted with 115 health personnel working in the adult
and pediatric emergency services of a university hospital between 01.04.2021 and 01.05.2021.
In the collection of data, a questionnaire form consisting of socio-demographic and questions
about violence against health personnel, which was created by the researcher as a result of
literature reviews, was used.
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The reliability coefficient of the questionnaire used in the research was determined as 0.812.
65% of the health personnel participating in the research stated that they were exposed to verbal
violence and 24% to physical violence. 18% of health personnel stated that they were exposed
to both verbal and physical violence. Although the health personnel stated that violence is
usually committed by the relatives of the patients, they stated that they were subjected to verbal
violence in general and by the hospital staff at a low rate (3%). In the study, it was determined
that female employees were exposed to violence more than men in terms of gender, and nurses
were exposed to violence more than other health workers in terms of occupation. Female health
personnel stated that mostly men (80%) perpetrate violence. As a result, health personnel
working in Şanlıurfa, which is in the first place of the provinces with insufficient health
manpower, are faced with a security problem as well as heavy workloads. The working
conditions of the personnel should be improved and their safety should be ensured by making
the necessary arrangements by the hospital management against the violence that negatively
affects their workload and affects their psychology, so that the productivity of the health
personnel in the institution can be increased.
Keywords: Safety of Health Personnel, Emergency Service, Perception of Security
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XVI. YÜZYIL’DA BALKANLAR’DA BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ:
ALACAHİSAR ÖRNEĞİNDE
Dr. Öğrt. Üyesi Hanife ALACA
Batman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü
ORCID: 0000-0002-8243-7278
ÖZET
Alacahisar, II. Murat döneminde 1428 yılında Osmanlı topraklarına katılmıştır. Ancak daha
sonra tekrar elden çıkan şehrin kesin fethi II. Mehmet döneminde gerçekleşmiştir.
Alacahisar’ın stratejik bakımdan önemli bir yerde bulunmasından dolayı fethedildikten sonra
Rumeli Eyaleti’ne bağlı bir sancak durumuna getirilmiştir.
Balkanlar farklı dil, ırk ve medeniyete sahip insanların birlikte yaşadığı önemli bir coğrafyadır.
14. yüzyıldan itibaren Osmanlı hâkimiyetine geçen Balkanlar, Türk tarihi açısından önemli bir
yere sahiptir. Alacahisar, Osmanlı idaresine geçtiği tarihinden itibaren bir Osmanlı şehri
görünümü kazanmaya başlamıştır. Şehir, önemli ticaret ve ulaşım yolları üzerinde bulunması
sebebiyle XV. yüzyılın ikinci yarısından itibaren gelişme kaydetmiştir. Millet sistemi anlayışı
çerçevesinde, Osmanlı Devleti kendi hâkimiyeti altında bulunan topraklarda her topluluğun
ibadet, inanç ve kültürlerini yaşamalarına imkân sağlamıştır. Alacahisar şehrinde XVI. yüzyıl
başlarında on üç Müslüman ve dört Hristiyan mahallesi bulunması, Balkanlar’da birlikte
yaşama kültürünün önemli göstergelerinden biridir. Balkanlar, yüzyıllar boyunca dil, din ve ırk
ayrımı olmaksızın birlikte yaşama kültürünün var olduğu bir coğrafya olmuştur. Bu da Osmanlı
Devleti’nde millet sisteminin uygulandığının göstergesidir.
Bu çalışmanın konusu, Balkan coğrafyasında faklı unsurların birlikte yaşamasının nasıl ortaya
çıktığı, iskân mahalleri, Müslüman ve gayrimüslim mahallelerinin özellikleri ve sosyal
ilişkileridir. Çalışmanın temel kaynağını Tahrir Defterleri oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Balkanlar, Alacahisar, İskân, Tahrir Defterleri
XVI. THE CULTURE OF LIVING TOGETHER IN THE BALKANS IN THE 19TH
CENTURY: IN THE EXAMPLE OF ALACAHISAR
ABSTRACT
Alacahisar, ıt joined the Ottoman lands in 1428 during the reign of II. Murat. However, the
final conquest of the city, which was lost again later. It took place during the reign of Mehmet.
Due to Alacahisar being in a strategically important place, it was made a sanjak of the Rumelian
Province after it was conquered.
The Balkans is an important geography where people from different languages, races and
civilizations live together. The Balkans, which came under Ottoman rule since the 14th century,
has an important place in Turkish history. Alacahisar has started to gain the appearance of an
Ottoman city since the date it was under Ottoman rule. Since the city is on important trade and
transportation routes, XV. It has developed since the second half of the century. Within the
framework of the understanding of the millet system, the Ottoman Empire provided the
opportunity for every community to live their worship, beliefs and cultures in the lands under
its rule. XVI. in the city of Alacahisar.
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The presence of thirteen Muslim and four Christian quarters at the beginning of the century is
one of the important indicators of the culture of living together in the Balkans. For centuries,
the Balkans has been a geography where the culture of coexistence exists without
discrimination of language, religion and race. This is an indication that the millet system was
applied in the Ottoman Empire.
The subject of this study is how the coexistence of different elements emerged in the Balkan
geography, the settlements, the characteristics and social relations of Muslim and non-Muslim
neighborhoods. The main source of the study is Tahrir Notebooks.
Keywords: Balkans, Alacahisar, Settlement, Tahrir Notebooks
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